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СДРУЖЕНИЕ „РАЗВИТИЕ-XXI ВЕК“, ГР.СМОЛЯН
ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО И
ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА ПОД МОТОТО:
“РОДОПИТЕ-НАШ ДОМ И НАШЕ БЪДЕЩЕ“
Сдружение „Развитие-XXI век“, гр.Смолян кани децата от предучилищните групи на
детските градини и учениците от основните и средните общообразователни училища на
общините Смолян, Девин и Борино, да вземат участие в конкурса за изработване на
произведения на изкуствата (изобразително и приложни изкуства), организиран в рамките на
проект:”Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла (Западни Родопи) и
популяризиране на природна забележителност „Казанджи дере“- предпоставки за
устойчиво развитие на региона”. Проектът се финансира в рамките на Програмата за
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014 г., и се изпълнява от Сдружение с нестопанска цел „ РазвитиеXXIвек“, гр.Смолян.
I. ЦЕЛИ на конкурса:
Основната цел е изграждане и повишаване на екологично съзнание, култура и
активна гражданска позиция по въпросите за опазване на природното и културно наследство и
биологичното разнообразие на Родопите, чрез творчество.
Специфичните цели са:

усвояване и/или надграждане на знания за природата на Родопите- растителен
и животински свят, гори, защитени растения и животни, природни и културни обекти;

стимулиране на позитивното мислене и нагласи на подрастващите по
проблемите за опазване на природното и културно наследство на Родопите чрез средствата
на приложните изкуства;

стимулиране и развитие на детското творчество, заложби и талант;

стимулиране на детското въображение, образно мислене и способност за
изразяване на възприятия, чувства, настроения, мисли, вътрешни преживявания и позиция,
чрез художествените изразни средства.
II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В конкурса могат да участват деца от предучилищните групи на детските
градини (IV група) и ученици от I до XII клас от всички основни и средни общообразователни
училища, извънучилищни звена, школи и ученически клубове от общините Смолян, Девин и
Борино на Смолянска област.
Участниците се състезават в четири възрастови групи:

1-ва група: предучилищна група;

2-ра група: ученици от I до IV клас;

2-ра група- ученици от V-VIII клас;

3-та група- ученици от IX-XII клас.
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Конкурсът се провежда в два раздела :
1.
Раздел „Изобразително изкуство“ (живопис и графика)
2.
Раздел „Приложни изкуства“
Раздел „Изобразително изкуство“: участието е индивидуално, като всеки участник
има право да участва с едно произведение по всяка една от следните примерни теми:





“Моята прекрасна гора“;
„Моето любимо диво животно“;
„Моето любимо диво цвете“;
„Красивата Родопа-мой дом и мое бъдеще“

Раздел „Приложни изкуства“: участието е индивидуално, като всеки участник има
право да участва с едно авторско произведение на приложните изкуства, по всяка една от
четирите примерни теми на конкурса.
III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:
За раздел „Изобразително изкуство (живопис и графика)“: размер на листа за
рисуване - по избор, като макисамлният размер не превишава 40 см/50 см, без паспарту.
Разрешено е използването на всякакви техники, стилове и средства- акварел, маслени, водни,
акрилни или темперни бои, пастели, молив, туш и др.
За раздел „Приложни изкуства” (интарзия, художествен текстил, керамика,
дърворезба и др.): разрешено е използването само на природни материали- хартия, глина,
вълна, текстил, дърво, камъни, зърна и др.
IV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

Оригиналност и иновативност на разработката, творческо въображение;

Екологично мислене, съзнание и култура.

Сюжетна линия, свързана с природата и културата на Родопите- растителен и
животински свят, гори, защитени видове, уникални природни и културни обекти, традиции и
обичаи.

Ползване на оригинални техники, стилове и средства, и природни материали.
V. СРОКОВЕ:
1. Изпращане:
Творбите, придружени от четливо и коректно попълнена заявка за участие (на отделен
лист се изписват имената на участника, училище или детска градина, адрес, телефон, e-mail
за контаки с участника или негов родител/учител) и подходящо опаковани (в надписан
плик, кашон или друга подходяща опаковка) трябва да бъдат представени в дирекциите на
училищата или детските градини, не по късно от 15 февруари 2016.
Дирекциите на училищата и детските градини изпращат събраните творби, по
възможност опаковани в една обща опаковка, по пощата с обратна разписка или по
куриер, или ги предават лично на представител на организаторите, след
предварителна уговорка.
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Краен срок за изпращане на творбите: 20 февруари 2016 г.
Адрес за изпращане:
Смолян, 4700
Ул.“ Евридика“10, вх.В, ет.4
Сдружение „Развитие-XXI век“
За конкурса „Родопите-наш дом и наше бъдеще“
На плика /опаковките за подател се изписва адреса на училището или детската
градина, която изпраща творбите.
2.Резултати:
Произведенията ще бъдат оценени от специално жури, съобразно критериите за
оценка.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 1 март 2016 година, и ще бъдат
изпратени по електронната поща на участниците и техните училища/ детски градини и
обявени на сайта на проекта на адрес: www.rhodope-mugla.org. На него ще бъдат
публикувани снимки на спечелилите творби.
Всички произведения ще бъдат представени на специално организирана за целта
изложба, за чието място и период на провеждане ще бъде изпратена допълнителна
информация.
Официалното награждаване на победителите в конкурса ще се състои по време на
откриване на изложбата.





VI. НАГРАДЕН ФОНД:
MP3 плеър или флаш памет;
Детски енциклопедии;
Ученически сакове /раници;
Комплекти за рисуване.
Всички участници ще получат грамоти за участие.
Всички участници ще получат грамоти.
За допълнителна информация и контакти:
Силвия Младенова,
Ръководител проект
e-mail:silvia_mladenova@mail.bg
0899 37 50 67
0878 75 82 10

Проектът: ”Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла (Западни Родопи) и популяризиране на природна
забележителност „Казанджи дере“- предпоставки за устойчиво развитие на региона”, се финансира в рамките на
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 20092014 г., договор BG 05/1618 D328.

www.ngogrants.bg

www.rhodope-mugla.org
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