XIX МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ
НА ХУМОРА И САТИРАТА В ИЗКУСТВАТА
ГАБРОВО 2009
16 май – 30 септември
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. XIX Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата - Габрово 2009 е
конкурс за съвременни хумористични и сатирични творби в следните РАЗДЕЛИ /
ИЗЛОЖБИ:
- карикатура
- графика и рисунка
- живопис
- скулптура
- плакат
- фотография
2. ТЕМА: “СВЕТЪТ Е ОЦЕЛЯЛ, ЗАЩОТО СЕ Е СМЯЛ”
3. ОРГАНИЗАТОРИ
Музей „Дом на хумора и сатирата”, Община Габрово, Министерство на културата,
Сдружение “Хумор на народите”. Председател на Организационния комитет е кметът
на Община Габрово.
4. ОТКРИВАНЕ
16 май 2009 година в 11.00 часа в Музея „Дом на хумора и сатирата” - Габрово
Изложбите продължават до 30 септември 2009 година.
5. ЖУРИ
Жури, съставено от професионалисти и предишни лауреати, селекционира творбите и
присъжда наградите. Решенията на журито не подлежат на обжалване.
6. НАГРАДИ
▪ Голямата награда - статуетката “ЗЛАТНИЯТ ЕЗОП”, 2000 лв., диплом и
самостоятелна изложба на Биенале 2011 година
 Наградата на град Габрово - статуетката “ГАСКАР”, 1500 лв. и диплом
 Награди на Министерството на културата на Република България и
дипломи - 6 награди по 1000 лв. - по една за всеки раздел
Специални награди:
▪ Награда на „Скални материали” АД - Русе за скулптура – 2000 лв. и диплом
▪ Награда на „Скални материали” АД - Русе за млад скулптор /до 35 г./ – 1000
лв. и диплом
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▪ Награда на LIONS CLUB – Баден/Хеленентал, Австрия за млад български
график /до 30 г./ – 500 евро и диплом
▪ Награда на Сдружението “Хумор на народите” – 400 лева и диплом
▪ Награда на „Интер Дата Системи” ООД за най-смешна фотография –
професионална фотографска раница на фирма LOWEPRO и диплом
Специални тематични награди:
 Награда на Министерството на здравеопазването на Република България
за плакат на тема „ Живот без тютюнев дим” - 800 лв. и диплом
 Награда на Prestigio Technologies Ltd. за карикатура на тема „Изкуството
на високите технологии” – кожен външен диск за съхранение на данни
Prestigio Data Safe І и диплом
 Награда на Prestigio Technologies Ltd. за фотография на тема
„Изкуството на високите технологии”– кожен външен диск за съхранение на
данни Prestigio Data Safe І и диплом
 Награда на Prestigio Technologies Ltd. за плакат на тема „Изкуството на
високите технологии” - кожен външен диск за съхранение на данни Prestigio
Data Safe І и диплом
▪ Награда на Дирекцията "Национален парк "Централен Балкан" за карикатура
на тема "Защита на природата" – 3-дневно пребиваване из Националния
парк "Централен Балкан" и диплом
▪ Награда на Сдружението “Планета ГАБРОВО” за произведение на габровска
тематика – статуетка, 100 лв. и диплом
Паричните награди подлежат на данъчно облагане съгласно българското
законодателство. Наградените творби остават във фонда “Хумор на народите”
на Музея „Дом на хумора и сатирата”. Домът си запазва правото да покани за
своя сметка наградените автори за участие в церемонията по награждаването.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
1. Конкурсът е отворен за участие на всички творци, които приемат условията на този
статут. Работни езици - български и английски. В случай на спор решаващ е
българският текст.
2. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ – 1 март 2009 година
АДРЕС: МУЗЕЙ „ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА”
ул. “Брянска” № 68, п.к. 104, 5300 ГАБРОВО, БЪЛГАРИЯ
За справки: тел.: /+359 66/ 80 72 48; 80 35 26; 80 49 45; факс: /+359 66/ 80 69 89;
e-mail: humorhouse@globcom.net ; humorhouse@mail.bg
Условията за участие (на български, английски, немски, френски и руски езици),
състава на журито и информация за получените, селекционираните и наградените
творби можете да намерите на http://www.humorhouse.bg .
АВТОРИТЕ НЯМА ДА БЪДАТ ПЕРСОНАЛНО УВЕДОМЯВАНИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
КОНКУРСА.
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3.
Творбите трябва да са оригинали, да са подписани от автора и да са негова
собственост. Творбите не трябва да са били награждавани в други конкурси. Техники –
свободни.
4. Максимални размери:
- за карикатура
- за графика и рисунка
- за живопис
- за скулптура
- за плакат
- за фотография

А 4 /29 х 21 см/
70/100 см
150/150 см
80 см височина и 20 кг тегло
70/100 см
30/40 см

5.
Всеки участник може да изпрати не повече от 5 творби за раздел/изложба. За
участие в отделна изложба се допускат до 2 творби.
6. На гърба на творбата авторът посочва името си, наименованието на творбата,
годината на създаването, техниката, стойността й и раздела/изложбата, за която е
предназначена. Творбите се придружават задължително от попълнен с печатни букви
формуляр за участие.
7. Домът на хумора и сатирата приема с благодарност дарени творби за фонда “Хумор
на народите” и моли авторите изрично да отбележат волята си на дарители в
удостоверението за дарение към формуляра за участие. Имената на дарителите ще
бъдат поместени в Интернет-страницата на ДХС, а дарените творби ще се показват в
бъдещи изложби в страната и чужбина.
8. Авторите, които желаят да получат обратно творбите си, отбелязват това във
формуляра за участие. Същите могат да получат творбите си лично в ДХС от 01.10 до
31.12.2009 г. Творби могат да се връщат и по пощата в горепосочения срок, след
изпращане на суми, включващи опаковане, експедиция и пощенски разноски:
- за карикатура, графика, рисунка, плакат и фотография - 20 лева.
- за живопис и скулптура - 50 лева.
Творбите с неуредени разноски за връщане и непотърсени от авторите до 31.12.2009
г., се регистрират във фонда „Хумор на народите”.
9. Сумите за връщане на творбите се изплащат:
- чрез банков превод Музей „Дом на хумора и сатирата”
БАНКА ДСК - Габрово
IBAN номер:BG83STSA93003110025400
BIC код на Банка ДСК: STSABGSF

- чрез пощенски запис - на името на Музей „Дом на хумора и сатирата”
- в брой - в касата на Музея „Дом на хумора и сатирата”
ЧЕКОВЕ НЕ СЕ ПРИЕМАТ.
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10. Творбите се изпращат по пощата като печатни пратки без рамки и паспарту.
11. Авторите заплащат транспорта на творбите си франко Габрово. Организаторите
няма да транспортират творби, изпратени до друг краен пункт.
12. Музеят „Дом на хумора и сатирата” гарантира за сигурността на получените творби
от датата на приемането до датата на връщането им. Той не поема отговорност за
творби, повредени или изгубени по време на транспортирането им.
13. Музеят „Дом на хумора и сатирата” си запазва правото да репродуцира изложените
творби и да ги публикува в свои издания, както и да ги рекламира в други такива.
14. Музеят „Дом на хумора и сатирата” издава каталог на изложбите. Само автори с
допуснати до участие в тях творби получават безплатен екземпляр от него.
Останалите могат да закупят каталога от щанда на музея.
15. Условията за участие имат силата на договор. С участието си в Биеналето
авторите приемат условията на този договор.

ОРГАНИЗАТОРИТЕ КАНЯТ ВСИЧКИ АВТОРИ
ДА ПОСЕТЯТ ГАБРОВО НА 16 МАЙ 2009 ГОДИНА
И ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ
В ЦЕРЕМОНИЯТА ПО НАГРАЖДАВАНЕТО
НА XIХ МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ХУМОРА И САТИРАТА В ИЗКУСТВАТА,
КАКТО И В ГАБРОВСКИЯ КАРНАВАЛ.
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