
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ“  

със съдействието на Емил Радев,  

член на Европейския парламент от ЕНП/ ГЕРБ  

и посланик на библиотеките в ЕП  

 

организират  

ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА/КОЛАЖ   

по повод 70-годишнината от основаването на Регионална библиотека „Дора Габе“  

 

КОНКУРС ЗА РИСУНКА/КОЛАЖ  НА ТЕМА „НАРИСУВАЙ МИ ВЪЛШЕБСТВО“ 
Допустими участници: деца на възраст от 5 до 14 г. вкл. от гр. Добрич и 
областта  
Крайна дата за изпращане на рисунките : 30 ноември 2020 г. 
ЦЕЛ НА КОНКУРСА: Да провокира интерес към книгата и четенето у децата, да 
стимулира тяхната любознателност и въображение, да им даде възможност за 
творческа изява като пресъздадат чрез рисунка своите чувства, настроения и 
вътрешни изживявания, вдъхновени от художествените произведения  

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
▪ Всяка рисунка/колаж следва да бъде оригинална авторска творба, представена на хартия - 
формат: 35х50 см. 
▪ Техника: свободна 
▪ Всеки участник може да представи до две рисунки  
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
На гърба на всяка рисунка задължително трябва да бъдат изписани четливо: 
▪ трите имена 
▪ възраст  
▪ координати на училището или школата по изобразително изкуство 
▪ електронна поща или телефон – за връзка 
▪ произведениeто/произведенията, по които е нарисувана творбата 
 участниците предоставят декларация на родител, съгласно Закона за защита за личните 

данни на хартия на място в библиотеката /стая 101/ или като сканирано копие на e-mail 
: pr@libdobrich.bg 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И НАГРАДИ 
Определят се две възрастови групи:  
• Първа група: от 5 до 8 год.  
• Втора група: от 9 до 14 год.  
Ще бъдат присъдени - ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА НАГРАДА в двете възрастови групи, 
Отличените участници ще получат предметни награди и грамоти 
ЛАУРЕАТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА 
Тричленно жури ще определи най-добрите рисунки  
Резултатите ще бъдат обявени на сайта www.libdobrich.bg и фейсбук страницата на 
библиотеката www.facebook.com/libdobrich 
Конкурсът ще приключи с откриване на обща изложба и церемония по награждаване на 
отличените в Регионална библиотека „Дора Габе” 
ДРУГИ 
С предоставянето на творбите, участниците разрешават разпространението им в рамките 
на настоящия конкурс (медии, статии, албуми и др.). 
АДРЕС  
гр. Добрич, 9300 ул. „Независимост” 7,  Регионална библиотека „Дора Габе”,  
За контакт: тел.: +358 602574; e-mail: pr@libdobrich.bg, на съобщения във 
www.facebook.com/libdobrich 
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