
 

Департаментът за информация, квалификация 

и продължаващо образование – гр. Варна 

организира конкурс за детска рисунка на тема: 

„БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА“ 

 
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА: 

Цели на конкурса: 

1. Образователни:  

-Запознаване  на учениците от различните възрастови групи с великото дело на Светите братя 

Кирил и Методий като създатели на българската азбука и на мисията на техните ученици 

Климент Охридски, Константин Преславски, Сава, Наум и т.н., свързана с създаването и 

разпространяването на старобългарската книжнина и култура. 

-Запознаване на учениците с произведенията на именити художници (български и други)- 

живописци, скулптори и илюстратори, създали творби, посветени на  делото на Св. св. Кирил и 

Методий и техните ученици. 

2. Възпитателни: 

- възпитаване  в дух на национална гордост у подрастващите, чрез осмисляне на висотата на 

делото на славянските първоучители и световния принос на България като люлка на 

средновековна култура. 

Възрастови групи: 

1. Първа възрастова група: 1.- 4. клас 

2. Втора възрастова група: 5.-7. клас 

3. Трета възрастова група: 8. -12. клас 

Препоръчителни сюжети и композиции: 

- портретни и иконни изображения на първоучителите и техните ученици; композиции, 

посветени на Климент Охридски и Константин Преславски, Преславска и Охридска книжовни 

школи; златния Симеонов век на българската книжнина 

- илюстрации към литературни произведения на Константин Преславски, Черноризец Храбър 

(за трета възрастова група); 

- композиции с калиграфски изписани абзаци от произведения на българската средновековна 

литература и др. 



 

 

Жури: Преподаватели по изобразително изкуство от ШУ „Епископ Константин Преславски“ 

Допустими размери за участие: 35/50см. или 50/70см. 

Допустими материали: акварелни, темперни или акрилни бои, акварелни моливи, маркери, 

туш, маслен или восъчен пастел, алкохолни или акрилни маркери 

Недопустими материали: флумастери, цветни моливи 

Срок на предаване на творбите: До 30.04.2023г., в кабинет 108 на ДИКПО-Варна, ул. „Д-р 

Борис Божков” 1 

Необходима информация, съпровождаща творбите: 

Автор-трите имена  

Название на творбата  

Училище, клас, години  

Преподавател  

Телефон за връзка  

 

Награди: 

Журито на конкурса ще присъди награди за  първо, второ и трето място за всяка една от 

възрастовите групи, както и поощрителни награди. Наградените творби стават собственост на 

департамента и ще бъдат аранжирани във вид на постоянна изложба.  

Преподавателите на учениците, взели участие в конкурса получават по един квалификационен 

кредит. 

 


