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Показват умалени модели на
военна техника
11 май 2009 / News.dir.bg

В Националния военно-исторически
музей на ул. „Черковна” № 92 в София,
ще се проведе Пета открита изложба-
конкурс за мащабно умалени модели на
„Клуб стендов моделизъм – България”,
съобщиха от музея.

Изложбата ще може да бъде видяна на 16 и
17 май 2009 г. (събота и неделя). Освен
български моделисти, в експозицията ще
вземат участие и чуждестранни клубове.

Поканени са всички желаещи да споделят плодовете на своето хоби или
да разгледат експозицията.
Клуб „Стендов моделизъм – България” е учреден през 2006 г. и зад
гърба си има проведени четири национални изложби, отразени във
водещите български медии, както и пет международни участия. За
времето от 18.04. до 19.04.2009 Клубът взе участие и в традиционната
изложба в Mosonmagyarovar, Унгария.
На тазгодишната изложба в НВИМ ще бъде представен и възстановеният
със сили и средства на Клуба камион-легенда ЗИС-5.
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20 лева глоба за пътник без билет
до месец

Първото кръстовище на две нива
готово през юни

Общината планира масова
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