ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОРГАНИЗИРА
КОНКУРС
за детско-юношеско творчество
в областта на литературата, изобразителното изкуство и мултимедията,
посветен на 140 години от приемането на Търновската конституция
ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Д-Р ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ

ТЕМА: „СИЛАТА НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ“
„Има много свободни държави, в които няма свобода на човека, няма гражданско
общество, а ние преди 140 години по стечение на обстоятелствата – на международната
политика и на българската революция, сме успели да се наредим сред най-модерните
европейски и световни държави в това отношение. Много народи, които се смятат за поцивилизовани от нас, нямат държавно конституционно устройство по онова време. Ако след
140 години продължаваме да си задаваме въпроса „Ние граждани ли сме?“ - или сме
изпреварили историята, или сме минали регресивно назад към античността. Или по-точно
към Средновековието.“ - проф. д.и.н. Милко Палангурски

СТАТУТ





ЦЕЛИ:
да провокира и насърчи участниците към обогатяване на знанията по българска
история, чрез самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и анализ на
данни;
да даде възможност на учениците да открият и отразят с художествени средства факти
и събития по посочената тема, използвайки разнообразни исторически, литературни и
художествени източници;
да се създадат условия за развитие на интереси и нагласи за учене и
самоусъвършенстване и изразяване на активна гражданска позиция;
да се формира ценностна ориентация и качества, свързани с чувство на национална
гордост.

РЕГЛАМЕНТ:
В конкурса могат да участват ученици от I-ви до XII-ти клас на всички училища от
община Велико Търново.
I. Раздел „Литературно творчество“
Участници:
І група - V - VІІ клас: стихотворение или есе;
ІІ група - VІІІ - ХІІ клас: стихотворение, есе или реферат.
Всеки участник може да представи:
- за поезия - до две стихотворения;
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- за есе - едно, до две печатни страници, в които авторите да изложат проучените от
тях факти и събития, разсъждения за Търновската конституция, лична позиция;
- за реферат - един, до десет печатни страници, в които да присъства достоверно и
точно описание на историческите факти, задълбочено осмисляне и съпоставка на аргументи,
научен стил.
II. Раздел „Изобразително изкуство”:
Участници:
І група - І - ІV клас;
ІІ група - V - VІІІ клас;
ІІІ група - ІХ - ХІІ клас.
Всеки участник представя:
само по ЕДНО произведение, като може да използва всички видове живописни,
графични и приложни техники върху лист, с размер: 35 х 50 см, без паспарту.
III. Раздел „Мултимедия“
Участници:
І група - V - VІІ клас;
ІІ група - VІІІ - ХІІ клас.
Всеки участник може да представи по една презентация от 20 слайда, в която да
присъства достоверност, точност, логическа обвързаност на текста и изображението, да са
включени малко известни факти.
Конкурсът е индивидуален.
Компетентно жури в отделните раздели ще извърши подбор по предварително
зададените критерии.
Във всяка група ще бъдат присъдени І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място.
Отличените ученици ще получат предметни награди и благодарствена грамота за
участие, организирано посещение в Народното събрание, а техните преподаватели - грамота
за добра педагогическа работа.
Краен срок за участие в конкурса - 29 март 2019 г.
Творбите от горе цитираните Раздели трябва да бъдат представени в електронен
вариант на e-mail: ob_d_k@abv.bg и на хартия на адрес: гр. Велико Търново
бул. „България”, № 24, стая 213 в сградата на ЦПЛР Общински детски комплекс.
Да съдържат информация: трите имена на участника, възраст/клас, училище, телефон
за контакт.
Отличените творби в раздел „Литературно творчество” ще бъдат публикувани на
страниците на местните печатни издания - вестник „Янтра днес“ и „Борба“.
Отличените творби в раздел „Мултимедия“ ще бъдат предоставени на учителите по
история в училищата от Община Велико Търново.
Произведенията в раздел „Изобразително изкуство“ ще бъдат експонирани във
фоайето на Община Велико Търново, пл. „Майка България“, № 2, до 22.04.2019 г.
Творбите, които не отговарят на условията по статута, не се допускат до
журиране.
ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НЕ СЕ ВРЪЩАТ!
Отличените ученици и преподаватели, след приключване на конкурса ще бъдат
наградени на официална церемония.
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