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Тема на конкурса:  
 
ПАЛИНДРОМ  
(една или няколко думи или числа, които се четат по един и същ начин от ляво 
надясно и от дясно наляво.). 
 
Идеята е да се проследи цикличността, ритъма, играта на букви, думи или 
фрази от заобикалящия ни свят. 
 
 
Номинации: 
 

Калиграфия 
Lettering 
Шрифтов плакат 
Инициал 
Акцидентен шрифт 

 
 
Условия на конкурса: 
 
Творбите могат да се базират на официалния език на страната, от която е 
участника, на майчиния му език или да бъдат на английски език. 
 
Всеки участник има право да кандидатства с не повече от три работи на 
номинация. Файловете им се изпращат заедно с регистрационната форма. 
 
На всяка една работа е задължително поместването на логотипа на конкурса. 
Размер: 60х8 мм, в долния десен ъгъл, отстъп от края по 15 мм. Допустим е и 
инверсен вариант на логотипа. 
 
До участие в конкурса ще бъдат допуснати работи, които спазват етичните 
норми и съответстват на заявените номинации. 
 

http://www.ksada.org/


Участието в конкурса е безплатно, като разпечатаните творби ще останат 
във фонда на Академията. 
 
Победителите се награждават с дипломи I-III степен, участниците – със 
сертификати. 
 
След приключването на журирането ще се състои изложба на селектираните 
работи като част от празненствата по случай деня на славянската 
писменост. 
 
 
Технически параметри и условия: 
 
А. Калиграфия 

А-1. Число, дума или словосъчетание. 400х300 мм, по хоризонтала 
А-2. Фраза / текст. 300х400 мм, по вертикала 

 
В. Lettering 

В-1. Число, дума или словосъчетание. Черно-бяло изображение.  
400х300 мм, по хоризонтала 
В-2. Фраза. Черно-бяло изображение. 300х400 мм, по вертикала 

 
С. Шрифтов плакат 

С-1. Фраза / текст. 600х900, по вертикала 
 
D. Инициал 

D-1. Фантазия на автора (симетрия в буквата, огледалност, игра на 
букви и т.н.) 
 
Е. Акцидентен шрифт 

Е-1. Извън темата на конкурса. 600х900 по вертикала. Разположение в 
блок. Букви, цифри, и препинателни знаци са задължителни. 
Шрифт трябва да има название. Черно-бяло изображение (изключение правят 
случаите, в които е използвана специфична техника с включен цвят), фон бял. 

Е-2. Презентация на акцидентния шрифт (Е-1). Дума, словосъчетание 
или фраза по темата на конкурса. 600х900 по вертикала. Допустим е фон. 
 
 
Изисквания за подаваните файлове:  
 
jpeg, 150 dpi, RGB, размер оригинален, съответстващ на условията на 
съответната номинация. 
 
Наименование на файла: Фамилия_номинация (например, Ivanov_A-1). 
 
Логотипът на конкурса и формата за регистрация на участника може да се 
свали от: www.facebook.com/groups/1202433566467328). 
 
Крайния срок за изпращане на файлове на работите и регистрационната 
форма е 15 май 2017 година на ksada.font@gmail.com 

http://www.facebook.com/groups/1202433566467328

