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Oбластен ученически конкурс, посветен  

на 140 години от гибелта на Христо Ботев, 

на тема: 

 

 СЛОВО, ПОДВИГ, БЕЗСМЪРТИЕ 

 

Кърджали – 2016 г. 



Гимназията с преподаване на чужди езици 

„Христо Ботев“ - град Кърджали, обявява 

областен ученически конкурс, посветен на 140 

години от гибелта на Христо Ботев на тема: 

 Слово, подвиг, безсмъртие 

I. Цели: 

 Да развива чувство за национална идентичност, любов към 

родината и почит към героите на България; 

 Да предоставя възможност за творческа и индивидуална изява на 

учениците; 

 Да съдейства за формиране на уважение към духовното 

наследство на България. 

 

II. Участници: 

 I-ва възрастова група – VIII – X клас; 

 II-ра възрастова група – XI – XII клас. 

 

III. Регламент 

Конкурсът е в четири раздела: 

 Поезия; 

 Есе - литературно  и/или историческо; 

 Рисунка; 

 Мултимедийна презентация. 

 



IV. Критерии и условия за участие 

Литературно есе 

 Недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от 

поставения проблем; 

 Полагане на проблема в актуален контекст; 

 Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане 

на убедителност и въздействие; 

 Умение за интерпретиране на различни аспекти на проблема; 

 Теза, съответстваща на формулирания проблем; 

 Целенасочена и задълбочена аргументация. 

 

Историческо есе 

 Ясно и точно формулирана теза; 

 удачно подбрани аргументи; 

 личностна позиция;  

 оригиналност и творчески подход към темата;  

 езикова и стилистична култура. 

Рисунка  

 Всеки участник може да използва свободно избрана техника: 

акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, 

колаж.  

 Всеки участник може да изпрати не повече от две рисунки. 

 Форматът на творбите да бъде 50/35. 



 Творбите трябва да се паспартуират и няма да бъдат връщани на 

авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат 

отбелязани четливо следните данни:  

- лично и фамилно име на автора, наименование на творбата, ако 

има такова; 

- точен адрес;  

- клас и училище;  

- телефон за контакт или електронен адрес. 

Мултимедиен проект  

Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или 

в екип.  

  При колективното участие в разработването на един проект могат 

да участват максимум 3 ученици.  

 Обем от 20 до 30 слайда, до 6 реда на слайд. 

 Участниците задължително посочват трите си имена, училище, 

клас, пълния адрес, телефон, e-mail.  

  Мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран 

или свободно разпространяем софтуер, работещ под 

операционна система Windows.  

  Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания 

формат и обем.  

  Проектите могат да бъдат представени и като обикновено 

слайдшоу в Power Point или като мултимедия с флаш 

приложение, вградено видео, макромедия и др. 

 

Срок за изпращане на произведенията: 10 май 2016г. на адрес: 6600 

Кърджали, ул. „Ген. Чернозубов” 19 – за конкурса „Слово, подвиг, 

безсмъртие”. 



Важно! Да не се изпращат творбите на имейла на ГПЧЕ „Христо 

Ботев“! 

Резултатите ще бъдат обявени на 2 юни 2016г. в ГПЧЕ „Христо Ботев“ 

гр. Кърджали. 

Всички уастници ще получат грамоти за участие, а на класираните ще 

бъдат връчени награди от Регионалния исторически музей – град 

Кърджали. 

 

Контакти: 

0885642867 –  Станка Вълова 

0887492890 – Росица Калайджиева 

 


