
 

 

Sofia Game Night 2018 
Отворена покана за участие  

 

Гьоте-институт България и Game Dev Summit обявяват отворена покана за участие в първото 

издание на SOFIA GAME NIGHT, което ще се проведе на 3 ноември, събота.  

 

Sofia Game Night е отворена инициатива, в която могат да се включат компании, работещи в 

сферата на компютърните игри и дигиталната развлекателна индустрия, независими 

организации, институции, гейминг-клубове, независими разработчици, артисти и др.  

 

Специален акцент в Sofia Game Night ще бъде пътуващата изложба на Гьоте-институт “Games & 

Politics”, която може да бъде видяна в галерия Credo Bonum в периода 2 до 21 ноември.  

 

Какво е Sofia Game Night? 

 

За инициативата 

 

Sofia Game Night е съвместна инициатива на  Гьоте-институт България и Game Dev Summit, която 

цели да постави на фокус различните аспекти на игрите и game development днес. От процеса по 

разработване на игри, през икономическата роля на гейминг индустрията и електронните 

спортове, до крайния потребител и чистото удоволствие от играта.  

 

Инициативата цели да се превърне не просто в нощ на игровите удоволствия, но и в широк форум 

за обсъждане на социалните, политически, теоретични, образователни и икономически аспекти 

на игрите. 

 

Sofia Game Night се обръща както към професионалната аудитория - разработчиците на игри, 

дизайнери, стори-телъри, композитори, програмисти и др., така и към широката аудитория - без 

значение дали това ще бъде класическият геймър, или някой, който за първи път се сблъсква с 

новите игри. В рамките на една нощ събитието ще смеси различните публики и ще предложи 

разнообразни маршрути в необятния он- и офлайн свят на игрите.  

 

“Нощният” формат цели още да постави game индустрията и независимата сцена, както и 

гейминга в България на фокус и да ги представи в тяхното разнообразие.  

 

Контекст  

 

В края на 20-ти век с изобретяването на компютъра и интернет “хомо луденс” придобива ново 

безкрайно поле за игра. Само за няколко десетилетия видео и компютърните игри се превръщат 

в една от най-големите световни индустрии, които макар и без блясъка на Холивуд задминават 

дори киното по мащаб и приходи.  

 

Игрите се превръщат във важен образователен и възпитателен елемент. Нерядко геймингът се 

стигматизира като провокатор на агресията у децата и младежите. Но дали всъщност игрите не 

отразяват нашата собствена политическа и социална ситуация?  

 

Живеем във време, в което електронните спортове набират толкова голяма популярност, че е 

твърде възможно на някои от следващите Олимпийски игри да има и нови електронни 

дисциплини. Подобно на футбола, баскетбола или тениса, електронните спортове са индустрия 

за милиони, с турнири с многохилядна аудитория и играчи суперзвезди, за които игрите са не 

просто забавление, а професия и призвание.  

 



 

 

България е един от най-бързо развиващите се хъбове за game develоping в региона. Само в София 

има над 50 компании, които се занимават с компютърни игри. Със свои представителства в София 

оперират някои от най-големите световни гейминг компании като например Ubisoft, Creative 

Assembly и Gameloft. Едни от пионерите за България пък са компании като Haemimont и Imperia 

Online. Паралелно на всичко това София е и една от най-живите и бързо развиващи се независими 

сцени.  

 

Докато пазарът за дигитални игри се разраства все повече, не по-малко динамичен е и този за 

настолни игри. В последните години се наблюдава истински бум и в България.  

 

Всички тези и много други аспекти ще бъдат представени в Sofia Game Night, а програмата 

създаваме заедно с местните “играчи”.  

 

Формат  

 

Sofia Game Night е нощ, в която може да се включи всеки, който има интерес да представи 

специално събитие, посветено на  игрите във всичките им форми. Гейм дев компании, 

неправителствени организации, клубове, спортни отбори, заведения и независими геймъри, 

разработчици и артисти могат да се включат с:  

● Шоукейс на игри 

● Турнири 

● Лекции, дискусии и презентации 

● Нощ на отворените врати 

● Експериментални формати  

● Музикални събития 

● Изложби  

● Прожекции  

  

Sofia Game Night ще се проведе от 18:00 ч. на 3 ноември до 6:00 ч. на 4 ноември 2018 г.  

 

Участието в Sofia Game Night е напълно безплатно. Организаторите поемат цялостната 

координация, публична комуникация, реклама и печатни материали.  

 

Кога? 

Събота, 3 ноември 2018 г. 

Начален час: 18:00 ч.  

Край: 6:00 ч.  

 

Правила за участие 

 

Задължения на участниците  

 

Заинтересованите участници могат да предлагат събития, които отговарят на мисията и целите 

на събитието, както и на организиращите страни. Няма да бъдат приемани проекти, които 

използват езика на омразата. 

 

За предпочитане е предложените събития да са с вход свободен. Ако предложеното събитие е с 

платен вход, това трябва да бъде изрично упоменато в апликацията.  

 

Кандидатите поемат пълна отговорност за реализация на събитието, съгласно кандидатурата. В 

случай на изменения от първоначалното предложение, организаторите следва да бъдат 

информирани.  

 



 

 

Задължения на организаторите 

 

Организаторите поемат координацията на събитията - в т.ч. избор и комуникация с участниците, 

реклама, публична комуникация, изготвяне на печатни материали, брандиране на локациите. 

 

Организаторите не поемат финансов ангажимент за реализацията на постъпилите предложения 

за събития, но предлагат:  

● Консултации и съдействие при организацията  

● Доброволци  

● Фото и видео заснемане  

 

Защо да участвам?  

 

Sofia Game Night е първото мащабно градско публично събитие, посветено изцяло на игрите, което 

цели да ги популяризира във всичките им измерения сред широката аудитория. Участието в 

събитието дава както възможност за реклама и широка публичност, така и привличане на нови 

публики.  

 

Sofia Game Night е и събитие, което цели да създаде общност и мрежа от професионалисти в 

сферата на гейминга. Инициативата се превръща в платформа за неформален нетуъркинг.  

 

Кандидатстване 

Заинтересованите организации и лица трябва да изпратят следните документи не по-късно от 3 

октомври: 

● Формуляр (цялата предоставена информация ще бъде използвана само и единственост 

за целите на проекта и популяризирането на събитието на кандидата)  

● Лого на организацията (ако е налично) във векторен формат  

● Снимка към събитието - мин. 100  px  

 

Критерии за избор 

● Съответствие на целите и мисията на проекта  

● Организационни и формални критерии  

● Иновативност и оригиналност на предложението 

 

Гьоте-институт България и Game Dev Summit ще изберат до 30 участници/локации в програмата 

на Sofia Game Night.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLOIvtIDz32RwtclhaRcHfw_XtcBzCEABEqEfFPnJDYE08hA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLOIvtIDz32RwtclhaRcHfw_XtcBzCEABEqEfFPnJDYE08hA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLOIvtIDz32RwtclhaRcHfw_XtcBzCEABEqEfFPnJDYE08hA/viewform?usp=sf_link


 

 

Sofia Game Night 2018 
Open call for participation 

 

Goethe-Institut Bulgaria and Game Dev Summit announce an open a call for participation in the first 

edition of SOFIA GAME NIGHT, which will take place on Saturday, November 3rd 2018.  

 

Sofia Game Night is an open initiative. Companies working in the game industry and digital 

entertainment, independent organizations, game clubs, independent developers, artists etc. are invited 

to participate. 

 

A special highlight in the program of Sofia Game Night will be the travelling exhibition by Goethe-

Institut “Games & Politics”, which will be on view in Credo Bonum Gallery from 2nd to 21st November 

2018.  

 

What is Sofia Game Night? 

 

About the initiative 

 

Sofia Game Night is a joint initiative by Goethe-Institut Bulgaria and Game Dev Summit which aims to 

put the diverse aspects of games and game development in the spotlight: from the game developing 

process and the economic role of the gaming industry and e-sports, to the user experience and the pure 

pleasure of gaming.  

 

More than a night of gaming pleasures, the initiative’s goal is to become a broad forum for discussing 

the social, political, theoretical, educational and economic aspects of games.  

 

Sofia Game Night is open both for professionals (developers, designers, story-tellers, composers, coders 

etc.) and the general public – regardless of whether you are a hardcore gamer or someone who 

encounters games for the first time. In a single night, the event will create an opportunity for various 

audiences to meet and mix, and offer diverse routers in the vast on- and offline world of gaming.  

 

The “night” format also aims to highlight the diversity of the gaming scene, from the industry to the 

independent developers and players. 

 

Context 

 

In the end of the 20th century the computer and the Internet offered a new endless playground for 

homo ludens - the playing man. For only a couple of decades video and computer games have become 

one of the biggest industries worldwide. Though they might not have the glitter of Hollywood, they 

may well surpass it in terms of scale and financial turnover.  

 

Games also have an important educational aspect. They are often stigmatized as provoking aggression 

in children and young people. But what if games simply reflect our own political and social situation? 

 

Nowadays e-sports are gaining such popularity that it is quite possible to have new digital disciplines 

in the next Olympics. Similar to football, basketball or tennis, e-sports are a million-dollar industry, 

featuring championships with millions of fans worldwide and superstar gamers, for whom gaming is 

not merely pleasure but a profession and calling. 

 

Bulgaria is one of the fastest developing hubs for game developing in the region. In Sofia only, there 

are over 50 companies working in the game industry. Some of the biggest world companies such as 

Ubisoft, Creative Assembly and Gameloft have their branches in Sofia. Some of the pioneers of 



 

 

Bulgarian gaming industry are Haemimont and Imperia Online. At the same time Sofia also has one of 

the liveliest and fastest developing independent scenes.  

 

While the market for digital games evolves more and more, the board game industry is also flourishing. 

In recent years we have witnessed a true boom in board games. In addition to the rising number of 

internationally renowned games are translated and distributed in Bulgaria, a new generation of 

creatives is developing their own games – both commercially and not-for-profit. 

 

Sofia Game Night aims to highlight all these aspects of gaming and more, and we want to create the 

program with the help of the local “players”. 

 

Format 

 

Sofia Game Night is a night which welcomes anyone and everyone who would like to hold a special 

event dedicated to games in all of their forms. Game dev companies, NGOs, clubs, sport teams, bars and 

independent games, developers and artists can participate by organizing:  

 

- Showcase of games 

- Tournaments 

- Lectures, discussions and presentations 

- Open doors night 

- Experimental formats 

- Music events 

- Exhibitions  

- Screenings 

 

Sofia Game Night will take place from 6 pm to 6 am on 3rd to 4th November 2018.  

 

Participation in Sofia Game Night is completely free of charge. The organizers are responsible for 

coordination, communication, advertising and print materials.  

 

When? 

Saturday, 3rd November 2018 

Start: 6 pm.  

End: 6 am  

 

Terms and conditions 

 

Obligations of the participants 

 

Interested applicants can propose an event which reflects the mission and goals of the Night, or of the 

organizers. Projects promoting or engaging in hate speech will not be accepted.  

 

Proposed events should preferably be free of charge. If the event is not free of charge, that should be 

mentioned in the application.  

 

Applicants take full responsibility for the realization of the event according to the approved application. 

In case of changes in the initial proposal, organizers must be informed.  

 

Obligations of the organizers 

 

Organizers are responsible for the overall organization of the event – selection and communication 

with participants, advertising, public communication, preparation and production of print materials, 

location branding.  



 

 

 

Organizers do not cover costs for realization of the events proposed through the open call, but offer:  

- Consultation and support in the organization 

- Volunteers 

- Photo and video documentation 

 

Why participate?  

 

Sofia Game Night is the first mass urban public event dedicated entirely to gaming. It aims to promote 

games in all their forms and dimensions among a broader audience. Participation in the event is a 

chance to gain visibility and attract diverse new audiences.  

 

Furthermore, Sofia Game Night’s goal is to create a community and network of professionals in the field 

of gaming. It is also a platform for informal networking.  

 

Application 

 

Interested organizations and persons should submit the following documents until October 3rd:  

- Application form (all information provided will be used solely for the purposes of the project 

and promoting the applicant’s event).  

- Logo of the organization (if available) in a vector format 

- A key image of the event – min 1000 p  

 

 

Selection criteria 

● Compliance with the topic, mission and goals of Sofia Game Night  

● Organisational and formal criteria 

● Innovation and originality 

 

Goethe-Institut Bulgaria and Game Dev Summit will select up to 30 participants/locations.  

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLOIvtIDz32RwtclhaRcHfw_XtcBzCEABEqEfFPnJDYE08hA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLOIvtIDz32RwtclhaRcHfw_XtcBzCEABEqEfFPnJDYE08hA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLOIvtIDz32RwtclhaRcHfw_XtcBzCEABEqEfFPnJDYE08hA/viewform?usp=sf_link

