
ОРГАНИЗИРАТ 

Пети ученически конкурс  
„История, патрони и дарители на моето училище " 

 

Тема: „Тези, които не правят благодеяния, не трябва да бъдат 

извеждани на сцената, тяхната участ е забравата“ 

Васил Априлов 
 

Конкурсът се посвещава на 188 години от създаването  

на Първото новобългарско взаимно светско училище  

 

Петото издание на конкурса се организира с международно участие 

 

Цели: 

Учениците трябва да покажат своите познания за възникването и развитието на тяхното 

училището, за неговите вдъхновители, организатори и благодетели; да тълкуват и оценяват 

събитията и да предлагат свои гледни точки по поставените теми; да обвързват случващите се в 

българските земи процеси с духовните промени в Европа; да развиват творческо мислене в дух на 

родолюбие и гражданско отношение към историята. 

Регламент: 

Петото издание на конкурса /2023 г./ за първи ще даде възможност за участие и на ученици от 

български училища, разположени извън страната. Условията за кандидатите се разпределят в две 

категории, както следва: 

I.Участници от българските училища в страната: 

В конкурса могат да участват ученици на възраст 14-19 г. от 8. до 12. клас от училищата в България,  

като подготвят историческо есе, разказ или кратък видеоклип/филм. 

II.Участници от българските училища извън страната 

В конкурса могат да участват ученици на възраст 12-19 г. , обучаващи се в български училища извън 

територията на  България,  като подготвят историческо есе, разказ или кратък видеоклип/филм. 

Съдържателни и формални критерии: 

1.  за историческо есе - до 3 страници, Times New Roman, 12. 

2.  за разказ - изисквания: до 3-4  страници, Times New Roman 12; разказът да  интерпретира по 

интересен и любопитен начин факти от историята на съответното училище; да запознава с живота и 

приноса на отделни личности - вдъхновители, организатори и благодетели; да разкрива отношението 

на съвременниците и на техните последователи към значимото им дело. 



3.  за кратък видеоклип/филм - времетраене - до 5 минути, информираност; историческа 

коректност; въздействие, завършеност, синхронизация на музика, текст и говор, ясно дефинирана и 

реализирана цел. 

Критерии за оценка:  

- за историческо есе: оригиналност на заглавието, ясно откроена теза, убедително защитена лична 

позиция, добре подбрани факти и аргументи, собствени разсъждения във връзка с темата, логика на 

разсъжденията, структура на текста, спазване на книжовноезиковите норми. 

- за разказ: оригинална интерпретация по темата, въздействие, логическа последователност между 

събитията и явленията, лична позиция, спазване на нормите на българския книжовен език. 

- за кратък видеоклип/филм: мултимедийният продукт трябва да бъде представен чрез  

използване на убедителни, естетични  и атрактивни мултимедийни възможности, с времетраене до 5 

минути/да се използва подходящ софтуер/. Такива ресурси са: MS Movie Maker, Sony Vegas и др., 

използване на авторски ресурс. 

ВАЖНО: Творбите на кандидатите ще бъдат оценявани според диференцирани критерии за 

всяка от съответните категории. 

Срок за представяне на разработките: 01.03.2023 г. – 10.04.2023 г. на посочения 
e-mail: konkurs.radetel@gmail.com 

При въпроси: konkurs.radetel@gmail.com 

Награди: 

По време на Априловите дни на културата през м.май 2023 г. авторите на отличените разработки 

ще бъдат поканени да представят творбите си в Националната Априловска гимназия. Допълнително 

ще бъдат уведомени за датата на събитието и формата на провеждане – присъствено или онлайн.  

Ще бъдат присъдени по три призови места в различните категории и жанрове и поощрителни 

награди. 

Примерни теми:  

1. Обществениците, които изградиха и промениха облика на моето училище. 

2. Познатите и непознатите благодетели и дарители на моето училище. 

3. Наследниците на патроните, благодетелите и дарителите на училището. 

4. Помним и се гордеем... 

5. Личности, прославили моето училище. 

6. Моят град и моето училище през погледа на бивши възпитаници и учители (спомени или 

материали от вестници и интервюта от минали години) 

7. Дарителите и дарителството (посочете личност или събитие). 

8. Европейският опит и традициите в моето училище. 

9. Одеското настоятелство и приносът му за развитието на българското самосъзнание, свобода 

и култура. 

10. Изберете България, заради традициите, културата или…….? 

Конкурсът се провежда по идея и с финасовата подкрепа  на  д-р Елена Сербинова, 

основател на фондация „Радетел”, правнучка на Иван Рашеев, племенник на Васил 

Рашеев и един от изпълнителите на завещанието на Васил Априлов. 

konkurs.radetel@gmail.com
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Пети ученически конкурс /с международно участие 

"История, патрони и дарители на моето училище" 

2023 година 
Тема: „Тези, които не правят благодеяния, не трябва да бъдат извеждани на 

сцената, тяхната участ е забравата“ 

Васил Априлов 

 

Формуляр за кандидатстване 

 
Настоящият формуляр се попълва и изпраща заедно с творбата на адрес 

konkurs.radetel@gmail.com 

Име, презиме и фамилия на автора: 

............................................................................................................................................................ 

Държава, град, училище, възраст: 

............................................................................................................................................................ 

Електронен адрес ..............................................Телефон за връзка......................................... 

Адрес на учебното заведение:.................................................................................................. 

Научен ръководител:.......................................................................................................... ....... 

Електронен адрес:..............................................Телефон за връзка:........................................ 

Заглавие на творбата, жанр: ..................................................................................................... 

1. С изпращането на конкурсната разработка потвърждавам, че  съм автор на тази 

творба и  не нарушавам авторските права на други лица. 

2. Удостоверявам, че конкурсната творба, с която участвам, не е публикувана досега. 

3. Давам съгласието си организаторите  да  публикуват на сайта на Национална 

Априловска гимназия, на страницата на фондация „Радетел“  или на хартиен 

носител моето произведение с цел популяризиране на конкурса.  

4. При получаване на награда,  заявявам, че няма да участвам с историческото 

есе/разказ/видеоклип в друг национален или международен конкурс. 

5. Съгласен съм/ не съм съгласен (подчертайте вярното) моето класиране да бъде 

обявено публично. 

 

Автор: ............................................... Родител/настойник ................................................ 

Дата:  
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