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ДО 
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА  
И  ДЕТСКИ ГРАДИНИ 
ОБЩИНА СТРАЖИЦА 
 
 
 
UОтносно: U       Участие на гражданите от Община Стражица  в подкрепа на 
                          европейската инициативата                                                    
 „ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 2018”  
 
 
 
 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА   ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 
 
 

Европейският съюз обяви 2018 година за „ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА 
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”, за да накара хората да се интересуват и да участват 
в културното наследство през 2018г. ЕС ще инициира дейности в цяла Европа. 

39TЕвропейска година на културното наследство39T има за цел да насърчи хората да 
изследват богатото и разнообразно културно наследство на Европа, да празнуват, 
разбират и защитават своята уникална стойност, да отразяват мястото, където 
културното наследство заема цял живот. 

 
Една от дейностите на общината и Художествена галерия гр.Стражица в 

подкрепа на инициативата на ЕС е организирането на  Конкурс за детска рисунка на 
тема „МОЯТ РОДЕН КРАЙ”.  

 
Организатори на конкурса са Художествена галерия гр.Стражица с финансовата 

подкрепа на   Община Стражица. 
 Конкурсът ще завърши с изложба на детските творби в Ритуалната зала и 

награждаване на участниците и победителите.  
Изложбата ще бъде част от ежегодните празници на културата в Стражица 

„КАРАЛИЙЧЕВИ ДНИ 2018”. 
 
Официален  гост на изложбата ще бъде вицепрезидента на България  г-жа 

Илияна Йотова. 
 
 

https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en


СТАТУТ НА КОНКУРСА: 
 
UЦел на конкурса:U Да насърчи децата да изследват и отразят в рисунките си 
културното наследство на своя роден край, изразено в местните архитектурни 
забележителности, природни пейзажи, традиционни и местни  фолклорни обичай и 
костюми, празници, историческо минало на града и селата, видни местни личности.  
 
UВъзраст:U В конкурса могат да участват деца и младежи от 6 до 19 годишна възраст, 
като оценяването ще се проведе в четири  възрастови групи: /  от 6 до 9 години, от 10 до 
13 години, от 14 до 16 години и от 17 до 19 години/. 
 
UФормат на рисунките:U  свободен формат, но не по-голям от 50см/70см. Творби, 
изпратени по електронната поща няма да бъдат разглеждани от журито. 
 
UТехники:U Живописни, графични, рисунка, колаж, щампа, компютърна графика, 
фотография. Творбите от последните две техники трябва да бъдат принтирани на 
фотографска хартия. 
 
UСрок за предаване: UРисунките следва да бъдат предадени за участие в конкурса до 30 
април 2018 година в Изложбената зала на Художествена галерия Стражица или в 
Община Стражица - Дирекция „Хуманитарни дейности”, ОДК, както и по пощата на 
адрес: гр.Стражица ПК-5150;  ул.”Дончо Узунов” № 10; Изложбена зала за 
уредника Валентина Стойнева.  
 
UОткриване:U  Изложбата ще бъде открита на 11 май 2018г. и ще остане експонирана в 
Ритуалната зала гр.Стражица, като ще  съпътства празничните събития. 

 
UНаградите са:U Три равностойни  материални награди  за всяка категория, грамоти за 
участниците. След закриване на изложбата организаторите не се задължават да върнат 
творбите на участниците. 
 В конкурса могат да участват самостоятелно създадени  и колективни рисунки. 
Рисунките не трябва да бъдат намачкани. Рисунките се предават без рамки, освен, ако 
това не се налага от самата творба. На гърба на рисунката трябва да бъде изписано 
четливо : Наименование  на рисунката, името на автора, възраст, учебно заведение и 
населеното място. 
 
Адрес на организаторите: e-mail :  artgallerystrazhitsa@abv.bg 
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА  
ул. „Дончо Узунов” № 10 
гр.Стражица,  ПК 5150  
 
Информация и на фейсбук страницата на Художествената галерия  
39TUhttps://www.facebook.com/gallerystrazhitsa/U39T , както и на страницата на общината. 

Моля за активно съдействие за участие в конкурса на децата/учениците от 
Вашата институция, като предварително Ви благодаря! 
 
 
С уважение, 
Валентина Стойнева 
Уредник  Художествена галерия  гр.Стражица   

https://www.facebook.com/gallerystrazhitsa/

