
 

 

Изисквания  и насоки 
 
   
Темата на вашата карта може да бъде свързана с ваш проект или обществен такъв, 
специално преживяване, полезна информация, исторически или фактически данни. С 
вашето участие може да насочите внимание към някой проблем, да образовате хората 
по определена тема или да призовете за подкрепа на определена кауза. 
 

- Устойчиво развитие (карти, които са свързани с теми като околна среда, 
градско развитие, лични или обществени каузи, управление при кризи, добри 
практики и примери от дейността на организации и много др.). 

- История и култура (карти за културни събития, фестивали, чествания, 
традиции, паметници на културата, исторически забележителности, градове, 
общности, местности и мн. др.); 

- Образование (карти, които са насочени към обучението, образованието и 
изучаването. Истории за училище, университет, образователна институция, курс, 
кръжок и всичко, което ни помага да се развиваме и обогатяваме с нови и полезни 
знания); 

- Пътуване и туризъм (познати и непознати места, пътища, гледки и 
преживявания, свързани с красотата на нашата родина); 

 
 

Технически изисквания: 
 

Печатни карти: 

- размер А1  

- .TIFF или .EPS формат  

- 300dpi 

- Картата следва да съдържа: заглавие; име на автора; име на представляваната от 
него организация, в случай че не е индивидуален участник; използван продукт или 
технология за изработване на картата; легенда 

- Ако подготвяте постер с няколко изображения, който ние да принтираме, моля 
заедно с постера да ни изпратите и самите изображения  
 
Интерактивни карти:  
За да се включите в конкурса е необходимо да използвате една от апликациите ESRI 
Story Maps, които ще намерите на https://storymaps.arcgis.com/en/app-list/. 
 
Препоръчително е да използвате един от следните шаблони: Story Map Journal, Story 
Map Shortlist, Story Map Cascade, Story Map Series. 
 
 
 

https://storymaps.arcgis.com/en/app-list/
https://storymaps.arcgis.com/en/app-list/map-journal/
https://storymaps.arcgis.com/en/app-list/shortlist/
https://storymaps.arcgis.com/en/app-list/shortlist/
https://storymaps.arcgis.com/en/app-list/cascade/
https://storymaps.arcgis.com/en/app-list/map-series/


 
 

 

- Картите следва да са публично достъпни 

- Тяхното преглеждане не трябва да изисква въвеждането на потребителско име и 
парола  

- Трябва да може да се споделят посредством линк 
 

- Използвайте всички ресурси, с които разполагате - снимки, видеа, статии и др., 
и ги интегрирайте във вашата динамична карта, за да разкажете историята възможно 
най-нагледно и интересно 

- Споделяйте своята интерактивна карта и във Facebook с #ГИСДен2019 като 
публичен пост  
 

 

Награди: 

 
Покажете вашата най-интересна печатна или интерактивна карта и 

спечелете много награди, включително:  

 

 Едногодишен лиценз за водещия в света ГИС софтуер Esri ArcGIS Desktop 
 Едногодишен неограничен достъп до най-богатия електронен образователен 

център за геопространствени технологии –  Esri Training  
 Сертификат от ЕСРИ България  
 Специализиран атлас със съвременни ГИС карти „Esri Map Book“ 
 GiftBox с тематични книги на издателство Ciela 
 Най-добрите карти от всяка категория ще бъдат публикувани на сайта на  

сп. National Geographic България и разпространени в медиите.  
 

 

Възможностите са неограничени. Необходимо Ви е само вдъхновение! 

 

За допълнителни въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас. 

 

Моника Донкина | ЕСРИ България ООД  

1407 София | бул. Никола Вапцаров 35 

тел: (+359 2) 806 59 69| www.esribulgaria.com 

maps@esribulgaria.com  

 

 

 
 
 

 

 

 

http://www.esribulgaria.com/
mailto:maps@esribulgaria.com

