
АРТ КЛУБ „ХЕРОС” СТАРА ЗАГОРА 

ФОНДАЦИЯ ”Д-р Щерев” гр. София  

НЧ „Даскал Петър Иванов” гр. Стара Загора 

 

ОБЯВЯВАТ 

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС 

за рисунка, стихотворение, есе, разказ, фотография и 

фотоколаж  

на тема: „ЯБЪЛКАТА” 
 

� Анотация и цели на конкурса: 

Ябълката не е само вкусен и изключително полезен плод. В различните  култури тя е символ на 

любовта, мъдростта, брака, безсмъртието, дълголетието и плодородието. 

В Китай вярват, че ябълката носи мир и съгласие, а ябълковият цвят е символ на здравето и красотата. 

Древните гърци посвещават ябълката на Венера и я принасят в дар като сватбен символ и знак за любов. За 

келтите ябълката е свързана с вълшебното и тайно знание. Като библейски символ тя е забранения плод на 

познанието в райската градина. Скандинавските народи вярват, че ябълката дарява силата и безсмъртието 

на боговете. Други народи я възприемат като космически символ, а някои вярват, че тя е знак на хармонията 

и съгласието. 

В българските традиции ябълката украсява сурвачките и е неизменна част от празничните трапези. 

В света съществуват 7500 вида култивирани сорта ябълки. 

Целта на конкурса е да стимулира творческото въображение на децата и младите хора по темата и да 

популяризира и презентира  създадените творби. 

 

Регламент на конкурса: 

 

� РАЗДЕЛ РИСУНКА 

    Формат: 35/50, техника: живопис; материали: без ограничение. Всяка творба да бъде придружена от 

следната информация: име на художника, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на 

школа /училище, клуб/, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с 

такъв/ 

   Възрастови групи: 

    І възрастова група: от 7 до 10 години 

    ІІ възрастова група: от 12 до 16 години 

   Творбите се изпращат на адрес: гр. Стара Загора - 6002 бул. “Славянски” №37 Арт-клуб „Херос” 

Камелия Мирчева  / за национален младежки конкурс/ от 2 до 30.01.2009г. 

 

� РАЗДЕЛ  ФОТОГРАФИЯ  И  ФОТОКОЛАЖ 

Творбите се изпращат на е-mail: mladejkikonkurs_sz@abv.bg от 20.11.2008г. до 20.12.2008г. 

JPEG формат до 300 KB. Изпратените творби да бъдат придружени от следната информация: 

име на автора, възраст, телефон и е-mail за контакти, заглавие на творбата, име на школа /училище, клуб/, 

име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/. След журиране 

авторите на класираните творби ще бъдат уведомени да изпратят в срок от 2 до 30.01.2009 г. на хартиен 

носител /с размер 20 / 30 см./ творбите, придружени с декларация за авторство на фотографиите и 

фотоколажите /Приложение №1/ на адрес: гр. Стара Загора - 6002 бул. “Славянски” №37 Арт-клуб 

„Херос” Камелия Мирчева  / за национален младежки конкурс 

  Възрастови групи: 

   І възрастова група: 11-15 години 

   ІІ възрастова група: 15 – 20 години 

 

� РАЗДЕЛ СТИХОТВОРЕНИЕ: 

   Възрастови групи: 

    І възрастова група: от 7 до 10 години 

    ІІ възрастова група: от 12 до 16 години 

    ІІІ възраства група: от  17 до 20 години 



         Творбите се изпращат на е-mail: mladejkikonkurs_sz@abv.bg от 20.11.2008г. до 20.12.2008г. или на 

пощенски адрес: гр. Стара Загора ул.”Христо Ботев” 4 б НЧ „Даскал П. Иванов” /за национален младежки 

конкурс/.Всяко произведение да бъде придружено от следната информация: име на автора, възраст, 

пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на школа /училище, клуб/, име на преподавател 

/ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/ 

 
� РАЗДЕЛИ ЕСЕ  И РАЗКАЗ: 

  Обем до 2 стандартни машинописни листа. Всяко произведение да бъде придружено от следната информация:  

име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на школа /училище, клуб/, 

име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.          
  Творбите се изпращат на е-mail: mladejkikonkurs_sz@abv.bg от 20.11.2008г. до 20.12.2008г. или на пощенски 

адрес: гр. Стара Загора ул.”Христо Ботев” 4 б НЧ „Даскал П. Иванов” /за национален младежки конкурс/. 
 Възрастови групи: 

    І възрастова група: от 12 до 15 години 

    ІІ възрастова група: от 16 до 20 години 

 

Всеки автор може да участва в конкурса с до 2 творби в раздел.  

Жури ще определи класираните на І, ІІ и ІІІ място творби за всеки един раздел и възрастова група. 

   Авторите на отличените творби получават грамоти и предметни награди. Ще бъде отпечатан сборник 

с наградените творби. 

   Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото  да ги 

публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса. 

    Конкурсни творби, които не отговарят на посочените в регламента изисквания няма да се журират. 

    На 11.05.2009 г. в Стара Загора ще бъдат обявени резултатите от конкурса. Авторите на наградените 

творби ще бъдат предварително уведомени за откриването на изложбата и връчването на наградите. 

  

 

     ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО 

 

 

Име, презиме, фамилия.......................................................................................... 

Възраст..........................................Дата на раждане.............................................. 

Адрес:...................................................................................................................... 

тел........................................ е-mail:................................................................. 

 

Декларирам, че съм автор  на следните фотографии и колажи представените  за  участие в 

Национален младежки конкурс, на тема „ Ябълката”, организиран от   Арт клуб „Херос”, Фондация 

”Д-р Щерев” и НЧ „Даскал П. Иванов” 

 

........................................................................................................... 

/заглавие на творбата/ 

 

........................................................................................................... 

/заглавие на творбата/ 

 

........................................................................................................... 

/заглавие на творбата/ 

 

........................................................................................................... 

/заглавие на творбата/ 

 

........................................................................................................... 

/заглавие на творбата/ 



 

........................................................................................................... 

/заглавие на творбата/ 

 

Запознат съм с регламента и приемам  условията  на конкурса. 

 

 

 

                                                                         Подпис: 

Дата:............... 


