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КОМЕНТАРИ

"Клуб Стендов Моделизъм" с изложба-конкурс
На 21 и 22 май "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 /
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Представят Обратен речник на
българския език
преди 20 минути |  0 |  197

Токът може да поскъпне с 10% заради
миньорската стачка
преди 28 минути |  2 |  151

Три взривни устройства избухнаха в
Неапол
преди 29 минути |  0 |  388
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ГОРЕЩИ ОФЕРТИ

Пиете ли алкохол? Анкета на Витоша Рисърч.

Европейско изложение „Отворени врати за
образование в чужбина”

Гражданска отговорност - Виж цените!

Време е за ново обзавеждане! Продай
старите мебели в Продавалник!

Ски уикенд - 89лв. за лифт карта и нощувка в
хотел Рила, Боровец

във Вести в Мрежата

| 0 | 493 Препоръчвам

Препоръчвам

Къща Продава
Продавате къща? Свържете се с
купувачите директно. Без комисионни
prodavalnik.com

Лепенки №1 за отслабване
Свали до 8 кг. на месец без диети. Бърза
доставка. 20% отстъпка онлайн
www.slimweightpatch.bg

Австрийски Аеролинии
Резервирайте тук - директно онлайн с
Австрийски Аеролинии!
www.austrian.com

Ранни записвания 2012
Лято на море All Inclusive хотели ТОП
цени с намаления до 30%
www.visit.bg

Изгодно до Прага
138 Евро с Czech Airlines, в двете посоки
с вкл. такси.
www.czechairlines.bg

Какво те очаква през 2012
Виж какво ще предскажат картите на
Ленорман специално за теб само тук
madamelenormand.info/2012

За да коментираш трябва да си регистриран потребител

47 |  28441
Според нея, ако Волен
Сидеров има достойнство,
той трябва да си подаде

оставката

Капка Сидерова: До
месеци няма да има ПГ
"Атака"

16 |  16006
Такъв въпрос задали пред
вестника  близки на
обвинения в убийството на

Мирослава от Перник

Пред "Труд": Как Чочо
се самоуби със счупени
пръсти?



Реклама от 

Спечели iPad2 от HBO
и още 100 оригинални награди
Престъпление е да не участваш.
www.hbo.bg

Престъпна империя по HBO
от 2 ян.
Гледай новия сезон на сериала.
Спечели iPad2 и още награди.
www.hbo.bg
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| АБВ Поща DOX
АБВ на твой домейн
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Новини Спорт
Пари Времето
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Видео Игри
Музика Картички


