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Îáùèíñêè äåòñêè êîìïëåêñ - Áàë÷èê îðãàíèçèðà

XXI ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÊÎÍÊÓÐÑ “Ìîÿòà Áúëãàðèÿ”,
Ïîñâåòåí íà 1335 ã. îò ñúçäàâàíåòî íà Áúëãàðèÿ è

140 ãîäèíè îò Àïðèëñêîòî âúñòàíèå
Конкурсът „Моята

България” има за цел да
стимулира развитието на
детското творчество и въ-
ображение, да даде въз-
можност на участниците
да покажат своите даро-
вания в избраната от тях
област на изкуството.

РЕГЛАМЕНТ
І. Възраст на участни-

ците
Право на участие в

конкурса имат деца и
ученици от 5 до 18 годи-
ни, разпределени в 4 въз-
растови групи:

І –ва група – деца от 5
до 6 години;

ІІ-ра група – ученици
от 7 до 10години

ІІІ-та група – ученици
от 11 до 14 години

ІV-та група – ученици
от 15 до 18 години ІІ.

Направления 1. „Ли-
тературно творчество“

За написване на стихо-
творение, разказ, есе.
Творбите да са посветени
на България, на нейните
национални герои, приро-
дни забележителности,
традиции и обичаи.

2. „Изобразително и
приложно изкуство“
Раздел – „Рисунка” – за
рисунки Раздел – „При-
ложно изкуство” – за па-
на, пластики, керамика,
текстил, обемни фигури
и др. Материали, техни-
ки и формат по избор на
участника. Рисунките се
представят без паспарту.
- Участието в направле-
нието е индивидуално.
Всеки участник предста-
вя само по една творба!“

3. „Музика“ Участие-
то в направление „Музи-
ка“ е индивидуално и ко-
лективно /дует, трио…
групи, състави, хорове/.

Категории:
- класически и народ-

ни инструменти;
- класическо и народно

пеене;
- забавна и естрадна песен;
Участниците се предс-

тавят с две изпълнения, ед-
ното от които задължител-
но от български автор/ав-
тори. Времетраене на две-
те изпълнения до 7 мин.

4. „Хореография“  Уча-
стието в направление „Хо-
реография“ е индивидуал-
но и колективно /форма-
ции, групи, състави /.

Категории:
- народни танци;
- класически танци;
- характерни танци;
- съвременни танци; Ин-

дивидуалните изпълните-
ли се представят с един
танц до 3 мин. Формации,
групи, състави – с два тан-
ца до 8 мин.

5. „Мултимедия“ Уча-
стват ученици от III и IV
възрастова група само ин-
дивидуално. Участниците
изработват и представят:
компютърна презентация,
слайдшоу, видео клип.

Технически изисквания:
- Презентация до 7 мин.,

изработена с програма
РоwerPoint;

- Слайдшоу до 5 мин., из-
работенo с програма
РоwerPoint;

- Видеоклип до 3 мин.,
изработен със софтуер по
желание;

6. „Фотография“ Уча-
стват ученици от III и IV
възрастова група. Участи-
ето е индивидуално, само
с авторски фотографии.
Фотографиите да предста-
вят България - нейната
природа, история, празни-
ци.

Всеки автор може да

участва в конкурса с до
три броя черно-бели или
цветни снимки, с формат
не по-малък от 15/20 см.,
отпечатани на подходяща
хартия.

Не се допускат компю-
търно обработени сним-
ки, поставяне на надписи,
рамки и дата върху тях.“На
гърба на всяка фотогра-
фия да е отбелязано:

- заглавие на фотографи-
ята;

- име,фамилия на авто-
ра;

- възраст /навършени
години/;

- институция /ОДК, учи-
лище, читалище и др./;

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
Конкурсните творби и за-
явки за участие се предс-
тавят в ОДК. За направле-
ние “Мултимедия“ - до
26.02.16 год. /диск / За вси-
чки останали направления

- до 31.03.16 год.
Заявките и творбите да

са придружени с инфор-
мация:

- Направление за изява;
- Име, фамилия на уча-

стника;
- Име на формация,съ-

став…..;
- Възрастова група /на-

вършени години /;
- Институция : ОДК, учи-

лище, читалище, градина;
- Ръководител;
- Име на творбата, ав-

тор /за направления -
“Музика“ и „Хореогра-
фия“;

Дати и място на про-
веждане на конкурса:
01.03.16 г. от 14.00 ч. в Об-
щински детски комплекс
Конкурс за мултимедия
15.04.16 г. от 14.00 ч. в НЧ
„Паисий Хилендарски“

 Конкурс за певци
18.04.16 г. от 15.00 ч. в

Храм „Св.св.Константин
и Елена“

Конкурс за инстру-
менталисти 19.04.16 г. от
14.00 ч. в НЧ „Паисий
Хилендарски“

Конкурс за танцьори
20.04.16 г. от 14.00 часа в
Общински детски комп-
лекс

Изложба „Моята Бъл-
гария“ 22.04.16 г. от 16.00
ч. в НЧ „Паисий Хилен-
дарски“

Празник „Моята Бъл-
гария“ за децата от детс-
ките градини 04.05.16 г. от
14.00 ч. в Община Балчик

 Фотоизложба „Моята
България“

Д о п ъ л н и т е л н а
информация

www.odkbalchik.net
0579/7-10-52
Г. Неделчева
0579/7-29-67; 7-21-

79     ОДК

Èçëîæáà “Ðèñóíêà çà ìàìà” â Õóäîæåñòâåíàòà ãàëåðèÿ

Из кус тво то е вечно.
Изкуството е живо. То е
в детските сърца. Разкри-
ват те с любов голяма
обичта към мама.  Това
написах в книгата за впе-
чатления в Художестве-
ната галерия на град Бал-
чик по повод изложбата
– конкурс „Рисунка за
мама”, организирана от
Клуб Инър Уил  и Исто-
рически музей Балчик,
открита на 7 март 2016 г.

Дир екто р ът на ИМ
Балчик Радостина Енче-
ва с тържествено слово
откри детската експози-
ция и пожела много бъ-
дещи творчески успехи,
след  което предос тави
думата на Десислава Ки-
рякова, председател на
Клуб Инър Уил.

На мен ми беше много
трудно да определя коя
рисунка е най-хубава.
Всяко дете бе вложило

с тар ание,  о р игинални
хрумвания, за да изрази
обичта си към майка си.
Погледа ми грабна фее-
рия от цветове. Не можах
да откъсна очи. Толкова
талант, събран на едно
място.

Из ч аках да с вър ши
тържествената част с на-
граждаването и разгова-
рях с Д.Кирякова. Разб-
рах, че Инър Уил е вът-
решен женски кръг  на
Р отар и клуб ,  в ко йто
членуват съпруги, род-
нини, майки на ротариан-
ците.

В Балчик клубът съще-
ствува от 3 години. Да-
мите от Инър Уил клуб
са си поставили благоро-
дната цел да бъдат в слу-
жба на обществото, да
подкрепят и организират
подобни инициативи, да
създават приятелства, в
името на доброто.

В конкурса „Рисунка
за мама” участват 50 де-
ца, на възраст от 4 до 16
години. Те са от Общин-
ски детски комплекс-Бал-
чик, ръководени от Ли-
лия Атанасова и Наталия
Златева и от Художестве-
но ателие „Надя Арт”, с
р ъко водител надежда
Александрова, която ра-
боти с децата от 4 годи-
ни. Специалната награда
бе връчена на Елисавета
Антонова /10 г./. Компе-
тентно жури в състав Ни-
колина Иванова /уред-
ник в ХГ Балчик/, Кра-
симира Иванова и Дени-
ца Атанасова  / от Женс-
кия клуб на Ротари Бал-
чик/определиха две пър-
ви, две втори и две тре-
ти места. Всички деца
получиха специални гра-
моти и шапки. Критери-
ите, по които се оцениха
творбите, са цветова га-

ма, композиция и техни-
ка. За най-малките имаше
поощрителни награди.

Тържеството завърши
с множество снимки, с
р адо стни възглас и на
удовлетворение от деца,
родители и гости. За вси-
чки, които бяха на откри-
ването  на из ло жбата,
имаше богата почерпка.
Радостно е, че тази изло-
жба се превърна в праз-
ник на детското изобра-
зително изкуство, в на-
вечерието на Междуна-
родния женски празник.
Пожелавам успех на мла-
дите творци. На дамите
от Инър Уил клуб да бъ-
дат все така ентусиазира-
ни и щастливи от резул-
татите на своята работа с
децата. Рисунките на де-
цата могат да се видят до
края на месец март.

Стела ДАКОВА
СТОЯНОВА

Откриване на изложба “ Рисунка за мама”, организирана от ИМ Балчик  и Инър Уил клуб Балчик.
Фото: Николина ИВАНОВА

Радостина Енчева, директор на ИМ Балчик и Десислава Кирякова,
председател на Инър Уил клуб Балчик.




