РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЕСЕ
НА ТЕМА: „ДЕЛА ТРЯБВАТ, А НЕ ДУМИ….“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурсът за есе е посветен на 180-годишнината от рождението на Васил Левски.
Конкурсът е насочен към младите граждани на Област Смолян – ученици и учители,
респектирани от личността и делото на Васил Левски.
Организатори са Регионалния исторически музей „Стою Шишков“, съвместно с
Регионално управление по образование и Общинския комитет „Васил Левски“ в
Смолян.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
● Възпитаване на интерес към историческото ни наследство, към неговото позадълбочено опознаване и опазване; провокиране и развитие на творческите
способности у младите хора; представяне на личността и делото на Васил Левски в
националната ни история чрез литературните методи и способи и създаване на
творчески продукт.
● Създаване на условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и
самоусъвършенстване при изразяване и отстояване на активна гражданска позиция.
КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ
● Да се формират и затвърдят умения за аргументирано писмено излагане на лична
теза и боравене с историческите факти и извори.
● Да се формират и затвърдят умения за самостоятелно набавяне, представяне,
аргументиране и анализ на данни.
● Да се стимулира емоционално-естетическото отношение към значими исторически
събития и личности.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
● До участие в конкурса се допускат ученици в две възрастови групи и учители до 35
години от училищата в област Смолян.
● В конкурса могат да участват:
► ученици от V до VІІІ клас;

► ученици от ІX до XII клас;
► учители по всички учебни предмети на възраст до 35 години.
ТЕМАТИЧНИ ПОЛЕТА за представените есета:
● „Лъвский скок“ на Апостола в безсмъртието;
● „Левски, революцията и бъдещият свят“;
● Васил Левски – пример за поколенията;
● Наследството, което ни завеща Васил Левски;
● Васил Левски – заблуди и истини;
● Левски – избор и посвещение.
ИЗИСКВАНИЯ:
● Участието в конкурса за есе е индивидуално;
● Задължително условие е текстът да отговаря на литературните критерии за жанр
„есе“;
● Допускат се печатни и ръкописни текстове;
Печатните текстове трябва да бъдат до 5000 знака, а ръкописните до 700 думи.
● Участниците могат да изпратят есетата:
- на посочен пощенски адрес;
- по посочена електронна поща.
● Участниците задължително посочват:
- трите си имена, училище, клас (за ученици);
- трите си имена, училище, дата на раждане и предмет на преподаване (за учители);
- контакти за обратна връзка (телефон, e-mail).
Есетата трябва да се изпращат на:
Пощенски адрес:
РИМ „Стою Шишков“
ул. Дичо Петров 3
4700 гр. Смолян

За конкурса за есе
Електронен адрес:
rim.smolyan@gmail.com
За конкурса за есе
Краен срок за изпращане: 25.04.2017 г. (вторник)
ОЦЕНЯВАНЕ
Авторитетно жури от компетентни специалисти разглежда и прави подбор на найдобрите разработки на участници от трите възрастови групи с цел включването им в
книжно издание.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
● Ясно и точно формулирана теза;
● Историческа достоверност;
● Удачно подбрани аргументи;
● Оригиналност и творчески подход към темата;
● Личностна позиция, провокирана от поставения проблем;
● Езикова и стилистична култура;
● Единство на съдържание и форма.
УВЕДОМЯВАНЕ
● Авторите на разработките, които ще бъдат включени в книжното издание ще бъдат
уведомени по телефон или на електронната поща, посочени за обратна връзка. Ще се
изисква те да попълнят декларации за предоставяне на авторско право за
публикуването.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП
● Експерти от институциите-организатори и доброволци от Общинския комитет „Васил
Левски“ – Смолян планират издаването и представянето на книжното тяло, творчески
продукт на най-добрите участници в конкурса за есе „ДЕЛА ТРЯБВАТ, А НЕ
ДУМИ…“ да се проведе на 18 юли 2017 г., когато цяла България ще чества 180 години
от рождението на Васил Левски.
● Резултатите ще бъдат обявени на интернет и Facebook страниците на РИМ – Смолян,
РУО и чрез медиите.
● Всички участници получават грамоти за участие.

