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Днес и утре "Клуб Стендов Моделизъм" – България ще проведе своята седма открита
изложба–конкурс в зала "Юбилейна" на ВТУ "Т. Каблешков".
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Днес и утре "Клуб Стендов Моделизъм" – България ще проведе своята седма открита изложба–конкурс в зала "Юбилейна" на ВТУ "Т.



Каблешков". На изложбата ще има представени много интересни умалени модели самолети, бронирана техника, кораби и пресъздадени
исторически събития и фигури, направени от участници от България, Гърция и Сърбия. Стендовият моделизъм представлява изработване
на мащабно умалени модели и е едно занимателно и интересно хоби за всички възрасти. Преди години имаше клубове по интереси и
кръжоци към училищата, но към настоящия момент точно такива няма. Трябваше по някакъв начин да се обединят усилия, за да се
координира и концентрира някаква дейност за популяризиране и развитие. За да може да има един фонд за организиране на изложби, за
награди и евентуално за помещения, в които моделистите да се виждат на живо. С една организация зад гърба си, всички моделисти бихме
могли да действаме по-ефикасно и координирано. И не на последно място – в една организация на стендовите моделисти ще има и хора,
които оценяват обективно и професионално представяните по изложби модели. До сега Клуб "Стендов Моделизъм България" проведе 6
открити изложби-конкурс. Първите три бяха организирани в КИЦ – София, а следващите в кино залата на НВИМ – София. Изложбите
преминаха при голям интерес и отразяване от страна на медиите. Освен нашите изложби ние посещаваме и много такива мероприятия в
чужбина, откъдето имаме престижни награди и сме участвали в съдийството на една от най–големите изложби в Европа. Тя се провежда в
Мошонмаджаровар в Унгария, където също спечелихме няколко златни медала. В замяна нашите колеги от чужбина идват на изложбата ни
в България и проявата се смята за една от най–добре организираните на Балканите от такъв характер. /БГНЕС /www.bgnes.com
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Текущи новини

Нови цени на домeйните от 15.01.2012 г. 17 яну
10:54
До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си 17 яну
10:33
Женева отбелязва 300-годишнината от рождението на Русо 17 яну
9:47
Камиони с товари временно не се пропускат през граничен пункт Делчево 17 яну
9:16
Красимир Кънев: Чакаме отговори от прокуратурата 17 яну
8:21
Агим Чеку: До края на годината Косово ще има армия 17 яну
8:04

Валутни курсове

1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.54379 BGN
1 GBP = 2.36368 BGN
1 CHF = 1.61732 BGN
1 Gold = 2540.42993 BGN
100 JPY = 2.01114 BGN

Най-четени теми

Замразяваме проектите за соларни паркове и ветрогенератори до 2020 г. 12 яну
17:43
„Пикадили“ затваря 6 магазина у нас, инвазията на дискаунтерите продължава 12 яну
15:11
10 са приоритетите ни за 2012 г. по усвояване на евросредствата 12 яну
18:00
Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища: И занапред ще търсим подкрепата на бизнеса 12 яну
16:07
Чакаме европейски инвеститор за АЕЦ „Белене“ до няколко дни 16 яну
18:02
Продадоха два имота за над 100 млн. долара през 2011 г. 15 яну
18:20

Реклама| За контакти

© 2011 - Всички права запазени
Приятели: Klassa.tv|pobeditel.bg|6ampion.bg|Newsmaker.bg|Misho.eu|Guide-Bulgaria|Cmapm|Петър Пламенов|Invest in
Bulgaria|nepoznatite|Natural Energy|Списание MODA|
  


