
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
“ИЗ ЖИВОТА НА СВЕТИИТЕ”
30юни 2020г., гр. КАЗАНЛЪК

ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНКУРСА:

Национално училище по пластични изкуства и дизайн
”Акад. Дечко Узунов”- Казанлък, училище по изкуствата към  
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ФОНДАЦИЯ „Наследство на Зографската света обител“

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

"Първом търсете  царството  на Бога и  Неговата правда,  и всичко това ще ви се
предаде " (Мат. 6:33)

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.  Цел:  Откриване  и  насърчаване  на  млади  таланти  в  областта  на  иконописта  и
илюстрацията.  Създаване  на  фонд  от  детски  рисунки  за  потребностите  на  печатната
дейност на Зографската света обител на Света Гора, Атон.
2.  Журирането  се  извършва  от  многочленна  комисия  от  духовни  и  светски  лица  с
отношение към църковните изобразителни изкуства и книгопечатането.
ІІ. РЕГЛАМЕНТ:
1. Всеки участник може да представи живописни или графични творби – единични или
цикъл от рисунки, илюстриращи животоописанието на св. Евстатий Плакида (чества се на
20 септември), св. Филарет Милостиви (1 декември) или светите седем отроци (4 август).
Формат на рисунките 35/50 см. 
2. Участниците се включват в три възрастови групи:
- Първа възрастова група – деца и ученици до ІV клас, включително.
- Втора възрастова група - ученици от  V до VІІ клас, включително.
-Трета възрастова група – ученици от  VІІI до ХІІ клас, включително.
3. Рисунките очакваме на адрес: За конкурса “ Из живота на светиите ”
НУПИД “Акад. Дечко Узунов”; ул.”Ген. Радецки” №80; гр. Казанлък, 6100;
 обл. Стара Загора;  до 30 юни 2020 г. 
4. На гърба на всяка рисунка да има следната информация:
-име и фамилия на ученика, клас, 
-име и фамилия на ръководителя, телефон;
-име и адрес на училището или школата.
Разгледайте житията на светиите и помощни материали на следния линк:  на сайта 
на НУПИД “Акад. Дечко Узунов” art-school.eu

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ НА ЖУРИТО: изразителност на рисунката  и креативност;
култура на цвета- цветови съчетания, създаване на цветова гама и хармония.
Журито класира участниците с най-добрите рисунки, които се награждават 
с  грамоти  и  печатни  издания  на Фондация  „Наследство  на  Зографската  света
обител“  като  присъжда  за  всяка  възрастова  група  следните  награди:  Специална
награда; Първо място; Второ място; Трето място; Поощрителни награди; Най-добре
представилите се институции и ръководители получават грамота.
Рисунките не се връщат.
за информация и контакти:
GSM: 0878927003 - Петя Минекова; GSM: 0897228739 - Радостина Павлова



КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
“ИЗ ЖИВОТА НА СВЕТИИТЕ”

30юни 2020г., гр. КАЗАНЛЪК

ПОКАНА

За участие в конкурс за илюстративна рисунка - животоописание, 
организиран от:

 Национално училище по пластични изкуства и дизайн ”Акад. Дечко 
Узунов”- Казанлък

 ФОНДАЦИЯ „Наследство на Зографската света обител“
 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 Млади художнико, 
ако в тебе гори пламъчето на родолюбието и любов към благочестието,
можеш участваш в конкурс за илюстрация на животоописанието на св.
Евстатий Плакида, св. Филарет Милостиви или светите седем отроци!

Вашите рисунки очакваме на адрес: за конкурса “ Из живота на светиите ”
НУПИД “Акад. Дечко Узунов”; ул.”Ген. Радецки” №80; гр. Казанлък, 6100;

 обл. Стара Загора;  до 30 юни 2020 г.
Разгледайте житията на светиите и помощни материали   на сайта на НУПИД

“Акад. Дечко Узунов” art-school.eu


