ОБЩИНА ИСПЕРИХ,
СЪВМЕСТНО С НЧ „СЪЗНАНИЕ – 1891“ – ИСПЕРИХ,
ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ПОД НАДСЛОВ:

Не само шепа плодородни ниви,
тук всяко камъче е древна история,
звездно небе, първа майчина люлка,
Исперих – мой пристан свещен и обичан.
Конкурсът е посветен на 85-годишнината, откакто
градът носи името Исперих
ЦЕЛИ НА КОНКУРСА
1.
Целта на конкурса е да се даде възможност за изява на творческите
заложби на децата и учениците, както и да се провокира техният интерес свободно да
интерпретират темата според своето собствено разбиране за града, независимо дали
става дума за обект, събитие, личност, или за лични преживявания и мечти, даващи
израз на връзката им с родния град.
2.
Идеята на конкурса е младите хора да се мотивират да научат повече за
местната история, култура и личности.
3.
Да се създадат условия за формиране на ценностни ориентации и
качества, свързани с принадлежността към родния край.
4.
Да се формират и затвърдят уменията за самостоятелно набавяне и
представяне на данни.
5.
Да се стимулира емоционално-естетическото отношение към значими
събития и личности от историята на града.
УЧАСТНИЦИ
В конкурса могат да участват деца и ученици, записани в детските градини и в
училищата на територията на община Исперих. Те ще бъдат разпределени в четири
възрастови групи:
1. Първа възрастова група – III-IVподготвителна група;
2. Втора възрастова група – I-IV клас;
3. Трета възрастова група – V-VII клас;
4. Четвърта възрастова група – VIII-XII клас.

КАТЕГОРИИ
1.
2.
3.
4.

Изработване на картичка – III-IV подготвителна група;
Изработване на постер – I-IV клас;
Изработване на рекламен афиш – V-VII клас;
Създаване на мултимедийна презентация – VIII-XII клас.

ИЗИСКВАНИЯ

· За изработване на картичката:
1. Да бъде изработена във формат А4 (плътен лист, прегънат на две, за
картичка);
2. За изработването могат да се използват материали и техники по избор
(живописни, графични, приложни техники и др.);
3. Всяка творба следва да бъде придружена от етикет, залепен в долния десен
ъгъл на лицевата страна на рисунката, съдържащ: заглавие на творбата, имена и години
на автора, учебно заведение. На обратната страна на картичката е необходимо да бъде
залепена по-подробна информация със: заглавие на творбата, трите имена на автора,
възраст, учебно заведение, електронен адрес и телефон за връзка с ръководителя.

· За изработване на постера:
1. Да бъде изработен във формат А3 – картон;
2. За изработването могат да се използват материали и техники по избор
(живописни, графични, приложни техники и др.);
3. Всяка творба следва да бъде придружена от етикет, залепен в долния десен
ъгъл на лицевата страна на рисунката, съдържащ: заглавие на творбата, имена и години
на автора, учебно заведение. На обратната страна на постера е необходимо да бъде
залепена по-подробна информация със: заглавие на творбата, трите имена на автора,
възраст, учебно заведение, електронен адрес и телефон за връзка с ръководителя.

· За изработване на рекламния афиш:
1. Да бъде изработен на графична програма по избор с размер А3, във формат
JPEG или PDF;
2. При създаването на афиша могат да бъдат използвани собствени снимки,
рисунки, графики, анимации, колажи, текст и пр., които не са под закрилата на Закона
за авторското право, и чрез които темата ще бъде пресъздадена по естетичен,
въздействащ и промотиращ начин;
3. Творбите следва да се представят на електронен и на хартиен носител. Всяка
творба следва да бъде придружена от етикет, залепен в долния десен ъгъл на лицевата
страна на афиша, съдържащ: заглавие на творбата, имена и години на автора, учебно
заведение. На обратната страна на афиша е необходимо да бъде залепена по-подробна
информация със: заглавие на творбата, трите имена на автора, възраст, учебно
заведение, електронен адрес и телефон за връзка с ръководителя.

· За създаване на мултимедийната презентация:
1. Максимален брой слайдове – 20;
2. Допустими формати – PPT, PPS, PPTX (Powerpoint), ODP, PDF, AVI или MPG;
3. Няма ограничения по отношение на използваните софтуерни продукти,
материали и техники. В презентациите могат да бъдат използвани собствени снимки,
анимации, колажи, клипове и пр., които не са под закрилата на Закона за авторското
право и чрез които ясно, последователно, аргументирано и достоверно ще се изложат
факти по избраната тема.
4. Презентациите трябва да бъдат записани на дигитален носител и да съдържат
следната информация: заглавие на проекта, трите имена на автора, възраст, учебно
заведение, електронен адрес и телефон за връзка /с ръководителя/.

· Общи за всички творби:
1. Творбите трябва да отговарят на темата на конкурса.
2. Ще се оценяват: посланието и концепцията на творбата, оригиналност на
дизайна и изработката, цветова хармония, естетическо и визуално въздействие, езикова
култура.
3. Творбите на бива да са заимствани, копирани и публикувани в интернет
пространството.
КРАЕН СРОК
Крайният срок за изпращане на творбите е: до 17:00 часа на 30 април 2019
година.
Резултатите ще бъдат поместени на сайта на Община Исперих: www.isperih.bg,
до 10 май 2019 година.
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ
Община Исперих,
ул. „Васил Левски“ № 70,
Дирекция „Хуманитарни дейности“ – стая № 5, стая № 8
ВАЖНО
Конкурсът е индивидуален.
Всеки участник може да участва с една творба.
Необходимо е творбите да бъдат изпратени с придружаваща декларация за
съгласие относно обработката на личните данни.
Творбите, с които участват децата/учениците в конкурса, не се връщат на
авторите. Организаторите си запазват правото да сканират, фотографират, филмират и
експонират получените творби за популяризиране на конкурса, без да заплащат права и
обезщетения за това.
Творбите на участниците ще бъдат експонирани по време на майската културна
програма, а мултимедийните презентации ще се представят на 13 май 2019 година в НЧ
„Съзнание – 1891“ – Исперих.

НАГРАДЕН ФОНД
Във всяка възрастова категория ще бъдат отличени трите най-добри творби.
Наградите за първо, второ, и трето място са, както следва:
I място – 150 лева;
II място – 100 лева;
III място – 50 лева.
Всички участници ще получат грамота за участие.
Награждаването на участниците в конкурса ще бъде на 13 май 2019 година от
16:30 часа в НЧ „Съзнание – 1891“ – Исперих.
ЖУРИ
Творбите ще бъдат оценявани от независимо тричленно жури в състав:
1.
Мария Николаева – историк, археолог и зам.-директор по научната част в
Исторически музей – Исперих;
2.
Мехмед Азис – фотожурналист и кореспондент към БТА, фотограф в
Исторически музей – Исперих;
3.
Георги Деков – графичен дизайнер, главен уредник „Художествен отдел“
в Исторически музей – Исперих, носител на първа награда за създаване на музеен
плакат на II-я Национален конкурс „Национален преглед на музейния плакат“.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Аница Костова, тел. за контакт: 0892 235 303;
Исмаил Айдън, тел. за контакт: 0886 790 834;
e-mail: ozk_isperih@mail.bg

