Форумите - съвременния начин на общуване
Важна част от моделизмът е възможността да се
учим от по-опитните. В
епохата на електронните
комуникации, мястото за
обучение и обмяна на опит
се измести в Интернет
пространството.
Найудобният начин да попитате "Как да направя...?" и да получите отговор,
се оказаха форумите.
Форумът е мястото където
можете да разгледате процеса на
сглобяване на модел, да покажете
вашите модели, да зададете въпрос
и да се учите от опита на другите
моделисти. И най-вече форума е
място за забавление, където
моделистите си помагат един на
друг с една единствена цел, да
правим модели :-)

www.model.airgroup2000.com
Това е най-посещавания
български форум за стендов
моделизъм в момента,
независим от клубове.
Съдържа раздели за всички
направления в стендовият
моделизъм, както и раздели
за техники, инструменти и материали.

Изложби и конкурси
Както при всички
видове човешка
дейност, така и
стендовите
моделисти
желаят
да
представят
резултата от своя
труд. Това става
на специално организирани изложби, конкурси
или на виртуални такива във форуми или сайтове
в Интернет. Много често се организира и състезателна част, като моделите са разделени по
категории, а на победителите се връчват награди
- медали, грамоти и подаръци. На някои изложби
фирмите, производители на модели и допълнителни детайли предтставят новите си продукти.

Предстоящи изложби
2-3 Юни 2012
ВТУ Т. Каблешков-София

VIII -ма Открита
изложба - конкурс на
клуб “Стендов
моделизъм - България”
http://www.scalemodelsclub.com/exhibition/8/
29-30 Септември 2012 - Свиленград
Изложбата е посветена на 100 годишнината от първия
боен полет, 100 години ВВС и 100 години от
освобождаването на Свиленград.

Други моделиски организации и форуми
Сайт и форум на “Клуб стендов моделизъм-България”
www.scalemodelsclub.com
Сайт и форум “Стендов моделизъм-България”
www.scalemodels-bg.com
Модел клуб Варна model.club.varna@gmail.com
Форум StaticModels Bulgaria www.staticmodels-bg.net

В броя
За Манта Модел Клуб
Какво е стендов моделизъм?

Международна изложба с участници от източна
Европа. Представят се много от производителите на
допълнителни детайли за моделите.

Повече информация за изложбите в България и
съседните държави можете да намерите във
форумите за стендов моделизъм.

Да направим модел !
Изложби и конкурси
Форумите - съвременния начин на
общуване

На 14 Ноември 2011 г.
беше създаден

Манта Модел Клуб
сдружение на моделисти,
живеещи из цялата страна
и извън нея, с разнообразни
професии и от всяка възраст.

Манта Модел Клуб е учреден с цел
популяризиране на стендовия моделизъм.
Задачите му са да организира, подпомага и
ръководи прояви свързани със стендовия
моделизъм, организирайки изложби, конкурси,
срещи, състезания и други мероприятия.
Целите на клуба ще осъществим чрез
публични рекламни кампании, форуми, конкурси,
изложби и обучения, включително интернет
базирани. Планираме издаването, отпечатването
и разпространението на информационни
материали. Ще организираме срещи, кръгли маси,
обучения, конференции, семинари и други прояви.
Повече информация за дейността на клуба и
неговите членове, можете да намерите на нашия
интернет адрес: www.mantamodels.eu.
Сайтът на клуба се развива с бързи темпове.
В него ще намерите новини, фотогалерии, статии
и съвети относно моделизма. Постоянно се
обновяват секциите с ревюта на предлагани
модели и описание на техниките за изработка им.
Можете да видите снимки от проведени изложби
и моделистки сбирки.
Вашите въпроси може да изпращате на
клубния e-mail: club@mantamodels.eu.

Какво е стендов моделизъм?
Хобито стендов моделизъм за различните хора
има различно значение. За част от моделистите
това е “мащабно” моделиране или стремеж да
получат умалено копие на реален обект,
спазвайки различни пропорции и имитирайки
максимален брой детайли. За друга част
моделизмът е по-скоро изкуство. Те се стремят да
получат преди всичко атрактивен модел,
правейки компромиси при пресъздаване на
детайли и цветове. Най-вероятно истината е
някъде по средата.

Оригинал

Модел

Същността се състои в направата на модел на
реално съществуващи или фантастични машини,
фигури или сцени. Завършените модели найчесто са неподвижни, ако са машини, то те са
“неработещи”, затова използваме израза
“стендов” моделизъм.
За постигане на целта си използваме както
заготовки, предлагани от различни фирми, така и
подръчни материали. В помощ са ни много
универсални и специализирани инструменти. За
придаване на завършен вид на модела използваме
кит, боя, грунд, лак и други.
Повече подробности може да намерите на
сайта на Манта Модел Клуб в раздел “Съвети”:
www.mantamodels.eu/tricks/

Да направим модел !
Направата на модел
може да започне само
от един чертеж, но днес
се предлагат и много
варианти на комплекти
с подготвени детайли
от хартия, дърво или
пластмаса.
Внимателно разучаваме инструкцията, отделяме детайлите от платката и ги слепваме.
Ако се налага коригираме с пилички, кит
и шкурка.
Модела се боядисва със
специално пригодени
бои за модели. В
инструкцията на модела
е описано всеки детайл
в какъв цвят трябва да
се оцвети.
Поставят се ваденките,
които допълват и
придават реалистичен
вид на модела. Можем
да добавим различни
трикове за придаване
на “състарен” или
износен вид на модела.
Повече за направата на
моделите, можете да
видите във форумите за
моделизъм или на сайта на
клуба в раздел “Статии”
www.mantamodels.eu/articles/

