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ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА 

„ВЯРА И УПОВАНИЕ” – ГР. РУСЕ, 2021 г. 

 

Тази година конкурсът е с тема „Милосърдие и покаяние”. Това са 
всъщност две теми съчетани в едно, по които можете да работите и поотделно. 

Милосърдието може да се разглежда като насочено от човека навън към 
другите, а покаянието – преценка на личните постъпки и е насочено навътре към 
нас самите с желание за промяна. Милосърдието е действена и практическа 
любов. Покаянието е призив за живот, радост, разкриване на сили и 
възможности за плодоносен труд, за дела на добродетели и път към спасение. 
Това са мотиви,  залегнали в много от притчите в Библията, както и в житията на 
светците. 

В съвременния свят, в който сме заобиколени от всякаква информация от 
всички посоки и който насърчава индивидуализма, е много важно да осъзнаем 
дали можем да сме съпричастни на другите, да помогнем в нужда, да протегнем 
ръка или просто да кажем добра дума, а също и да направим равносметка на 
собствените си дела, мисли и чувства. И така да разграничим доброто от злото, 
което носим в себе си. 

В тази пандемична обстановка, обхванала целия свят в момента, е 
наложително да се огледаме около нас, както и в самите себе си, за да продължим 
напред, осъзнавайки ценността и смисъла на живота. 

Подкрепа и съдействие ни оказват Русенска митрополия в лицето на Негово 
Високопреосвещенство Русенски митрополит Наум, Регионално управление на 
образованието – гр. Русе и Регионална библиотека „Любен Каравелов” – гр. Русе.  

Предлагаме вариант за работа и на свободна тема, която ще се журира 
отделно по възрастови групи /всичко, което вълнува децата/. Тъй като в 
първото и второто издание на конкурса получихме прекрасни икони, отново 
даваме възможност за изява на децата, като ще бъдат присъдени първо, второ и 
трето място и две поощрителни награди. Ще бъдат присъдени и награди на 



журито. Двете теми ще се журират поотделно и на гърба на рисунките да се 
напише по коя от тях е работено и ако са използвани притчи и жития да се 
упоменат кои са. 

Конкурсът е предназначен за деца от 7 до 18 годишна възраст, както 
живеещи в България, така и за всички българчета, намиращи се в чужбина, 
разделени в три възрастови групи: І-ва от 7 до 10 год., ІІ-ра от 11 до 14 и III-та от 
15 до 18 год.  

Техниките и материалите са по избор, като форматът на рисунките да бъде 
35/50 см. без паспарту. За иконите форматът и материалите са по избор. 

На гърба на рисунките да са написани четливо трите имена на детето, 
години, населено място, школа или училище, адрес, телефон, както и 
имената на преподавателя, телефон и ел. поща. 

Срок за получаване на творбите: до 16.04.2021 г. по пощата или по куриер с 
платена такса. 

След журиране, победителите ще бъдат уведомени по телефон /ел. поща/ и 
публикувани на страницата на конкурса във фейсбук – Национален конкурс за 
детска рисунка „Вяра и упование”, както и на сайта на ОУ „Тома Кърджиев” – гр. 
Русе – http://tomakardjiev.idwebbg.com/ 

Награждаването и откриването на изложбата в Регионална библиотека 
„Любен Каравелов” – гр. Русе ще се състои през месец май 2021 г., като 
допълнително ще се уточни и публикува датата. Наградите ще се раздават при 
откриването на изложбата, а останалите ще се изпращат по куриер за сметка на 
получателя. 

Творбите не се връщат и организаторите си запазват правата да се правят 
изложби на конкурса и да се използват с други благотворителни и рекламни 
цели. Всичко свързано с конкурса ще бъде публикувано.  

Адрес за получаване на творбите: гр. Русе, пощ. код 7005, ул. „Байкал” № 2, 
ОУ „Тома Кърджиев” /за конкурса „Вяра и упование”/ или по Еконт – офис Русе, 
ул. „Видин” № 1 за сметка на подателя. 

За контакти: Юлия Пенчева Пенкова, художник, ст. учител по изобразително  
изкуство в ОУ „Тома Кърджиев” – гр. Русе и организатор на конкурса – тел. 
0886319787, e-mail: juli.palitra@gmail.com 

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ! 


