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ПОД ПАТРОНАЖА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНКУРСА:

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

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

В сърцето на Розовата долина - Казанлък, като мост през времето траки, славяни и българи са завещали
наследство от неповторими творения. Добрата основа за развитието на богата и задълбочена култура се създава
със звуци и багри от миналото. Плодовете й зреят от любовта на творците.
Така преди повече от 48 години се ражда дълбоко скътаната в сърцата ни Национална гимназия по
пластични изкуства и дизайн “Академик Дечко Узунов”.
Тя и до днес ни води с емоцията на едно от най-мощните духовни творения – Изкуството.
Думите на Дечко Узунов: “Творчеството е надежда за бъдещето, вяра в живота” са гарант за
успеха на участниците в Х НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА “НАСЛЕДНИЦИ НА ДЕЧКО
УЗУНОВ”!
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Цел: Откриване и насърчаване на млади таланти в областта на изобразителното изкуство.
2. Журирането се извършва от членове на Художествения съвет при училището
и изявени ученици от НГПИД “Акад. Дечко Узунов”.
ІІ. РЕГЛАМЕНТ:
1. Всеки участник може да представи до три живописни или графични творби формат 35/50 см. на тема:“КЪМ БЕЗКРАЯ”.
2. Участниците се включват в две възрастови групи:
- Първа възрастова група – деца и ученици до ІV клас, включително.
- Втора възрастова група - ученици от V до VІІ клас, включително.

3. Рисунките очакваме на адрес: за конкурса “Наследници на Дечко Узунов”
НГПИД “Акад. Дечко Узунов”; ул.”Ген. Радецки” №80; гр. Казанлък, 6100;
обл. Стара Загора; до 27.01.2017 г.
4. На гърба на всяка рисунка да има следната информация:
-име и фамилия на ученика, клас, домашен адрес, телефон;
-име и фамилия на ръководителя, телефон;
-име, адрес и телефон на училището или школата.
Разгледайте: http://konkursnaslednici.blogspot.com/

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 на
22 февруари 2017 г./сряда/ от 11.00 часа с грамоти и предметни награди 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:
тел.: 0431/6 35 75; GSM: 0878927003 - Петя Минекова; GSM: 0897228739 - Радостина Павлова

