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Предварителна програма
Компютърно пространство 2021

Тридесет и третото издание на международния форум за компютърни изкуства 
“Компютърно пространство” включва конкурсна част и културна програма. 
Културната и развлекателна програма ще се проведе от 28.10.2021 (четвъртък) 
до 30.10.2021 г. (събота) в Национален студентски дом и онлайн при спазване на 
всички противоепидемични мерки. Събитието е безплатно, но има контролиран 
достъп. Регистрирайте се на computerspace.org за да получите покана и линк за 
събитията на „Компютърно пространство”. 

28-ми октомври, четвъртък

Мултимедийно шоу  и обявяване на победителите 13:00 - 14:30, камерна зала

Криптовалути и NFT, 17:00 - 19:00, онлайн семинар

Изложби компютърна графика, интерактивни инсталации и игри (настолни 
игри vs. компютърни игри), 13:00 - 19:00, галерийна част на фоайе-партер, ще 

бъде предвидено онлайн излъчване

29-ти октомври, петък

MOCAP като технология в анимацията, Worldwide FX - Nu Boyana Film Studio, 
13:00 - 14:00, онлайн семинар

Представяне на проекти от изложбата, 15:00 - 19:00, онлайн излъчване:
- A Story of Wonder, 15:00 - 15:45;
- Интерактивни инсталации на ученици от ТУЕС, 15:45 - 17:00;
- Настолни игри vs. компютърни игри, игрите като преживяване, 17:00 - 18:30

30-ти октомври, събота
Графичен дизайн, съвместен семинар с преподаватели от НБУ, 13:00 - 15:00, 
онлайн излъчване

Завръщането на ретро дизайна, старите обективи и несъвършената 
фотография, 16:00 - 17:30, онлайн излъчване

http://www.computerspace.org/


“Компютърно пространство” се 
организира от:

МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И

НАУКАТАНационален
студентски дом

“Компютърно пространство” е част 
от Календара на културните събития на 

Столична община

“Компютърно пространство 2021” е част от Календара на културните събития на Столична 
община и се организира с подкрепата на Столична община.

Събитието се подкрепя и от Национален студентски дом към Министерството на 
образованието и науката.

Конкурсната част е организирана с подкрепата на Bulgarian design group.

Част от изложбата е организирана с подкрепата на Нов български университет.

Партньори:

Събитията се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки. Голяма 
част от събитията се провеждат онлайн. В случаите, когато е позволено провеждането в 
присъствена форма (например, при културни и развлекателни мероприятия- сценични прояви и 
др.) посетителите задължително носят маски и спазват физическа дистанция. Участниците и 
зрителите се включват в присъствените събития на свой собствен риск.


