
Гражданско сдружение „Възраждане“ – град Прага, Чехия
обявява конкурс по случай Деня на народните будители

„Будители и възрожденци“
Конкурсът е посветен на 20-годишнината от създаването на сдружение „Възраждане“

Цели на конкурса:
 � Запазване и съхранение на националното самосъзнание на учениците и развиване на творческите им способности.
 � Стимулиране на интерес към достойни за подражание личности от миналото и от съвременността.
 � Мотивиране на учениците да се изявяват в областта на литературата, изобразителното изкуство и музиката, като следват примера

на възрожденците и народните будители.

Участници: 
Класирането се извършва в три възрастови групи: 

 � Първа възрастова група - от 6 до 10 г.
 � Втора възрастова група - 11 до 14 г.
 � Трета възрастова група - от 15 до 18 г. 

Участниците могат да изпращат само по една конкурсна творба.
В конкурса могат да участват ученици от българските общности в чужбина.

Секции: 
 � Литература 

Есе или съчинение, написано на български език и вдъхновено от примера на възрожденците и на народните будители от миналото и
съвременността.

 � Изобразително изкуство 
Рисунката на тема „Будители и възрожденци“ да е с максимален формат 35/50 см и да е на хартиен носител. Участниците могат да из-
ползват свободно избрана техника (акварел, графика) и материали (графика, акварел, темперни бои, молив, пастели). Името на автора,
годините, училището и държавата се отбелязват отзад или на отделен лист.

 � Музика 
Участниците (индивидуални изпълнители или вокални групи и ансамбли) трябва да изпратят качествени видеозаписи на изпълнение
на патриотична песен с размер на файла до 3 минути. Могат да предоставят линкове за достъп до изпълненията си или да запишат и
изпратят изпълненията си на компактдиск.

Срок за изпращане:  
Краен срок – 22 ноември 2021 г. 
Всяка творба трябва да бъде придружена с данни на участника (трите имена, училище, клас, телефон, електронна поща и адрес). 

Адрес за изпращане: 
Vazraždane 
Vocelova 602/3 
120 00 Praha 2 
Czech Republic 
balgari@atlas.cz 

Материалите се изпращат на следния електронен адрес: balgari@atlas.cz, като бъде посочен видът на конкурса (литература; музика), 
или на пощенския адрес на сдружение „Възраждане“. Рисунките следва да се изпращат само по пощата на горепосочения адрес. 

Писмата трябва да съдържат следната информация за автора: 
- лично и фамилно име, навършени години, клас
- контактни данни на училището и на участника (имейл и телефон).

Награди: 
Компетентно жури ще класира най-добрите творби и изпълнения. В отделните категории и секции ще бъдат присъдени първа, втора и 
трета награда и грамоти. Най-добрите литературни творби ще бъдат публикувани в списание „Българи“, град Прага. Наградените ри-
сунки ще бъдат представени на изложбата по случай 20-годишнината от основаването на сдружение „Възраждане“ в чешката столица. 
Най-хубавите изпълнения ще можете да чуете на Фейсбук страницата на сдружението. 


