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Отличиха най-добрите рисунки от конкурса „Моят
празник” в Стара Загора
понеделник, 18 ноември 2019

На 4 декември 2019 г. от 18.00 часа в изложбена зала на ул. „Лубор Байер” ще се открие изложба с
рисунки на участниците в четвъртото издание на Националния конкурс за рисунка "Моят празник".
Форумът се организира от Община Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР).
Целта е да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се
стимулира техният интерес към традиционни, национални, фолклорни и семейни празници в България.
Тази година за участие в конкурса бяха изпратени над 500 рисунки на деца от цялата страна,
разделени в две възрастови групи. Включиха се представители на 48 училища и детски градини, 28
школи към Центъра за подкрепа за личностно развитие и 3 специализирани институции от 18 областни
града и 41 населени места от България. От Стара Загора със свои рисунки участваха представители на
14 училища, три художествени школи и една специализирана институция от град Стара Загора.
След селекция от компетентното жури, което определи класиралите се, бяха избрани 140 рисунки,
които ще украсят изложбената зала. Освен обявените в статута награди, тази година още пет
участника ще получат отличия за своето представяне. Награда на ЦПЛР град Стара Загора, награди на
обществения посредник на територията на община Стара Загора и млад омбудсман на Млада Загора и
СНЦ Лайънс клуб „Августа ”.
Жури в състав: Председател проф. Марин Добрев ,членове – Петър Петров – асистент в ПФ на Тракийски
университет и Зоя Георгиева – художник, разгледаха и оцениха получените до крайния срок по статут
04.11.2019 г., рисунки.
Журито присъди грамоти и предметни награди в конкурса на:
Специална награда на Община Стара Загора:
Елеонора Неделчева - 13 г. – Школа „Арт Попово” град Попово
Първа възрастова група: 7-10 години:
I награда:
Петя Димитрова – 8 г. – НЧ „Ангел Кънчев” – 1901 – Русе” ШИИ град Русе
II награда:
Ирина Недева – 8 г . – ОУ „Христо Ботев” с. Братя Кунчеви обл. Стара Загора
III награда:
Николай Петров – 7 г. – СУ „Св. Климент Охридски” град Добрич
Поощрителна награда:
Габриела Иванова – 6 г. - Школа по ИИ „Магаре” – град Бургас
Поощрителна награда:
Марина Василева – 7 г. – Ателие „Шарени пръсти” град Търговище
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Поощрителна награда:
Филип Стефков – 8 г. – ОУ „Христо Ботев” с. Братя Кунчеви обл. Стара Загора

Поощрителна награда:
Есра Асенова – 8 г. – ЦПЛР –ОДК ШИИ град Търговище.

Втора възрастова група: 11-15 години:
I награда:
Катерина Христова – 12 г. – Ателие за изобразителни изкуства Даша Батембергска
Град Търговище

II награда:
Линда Москвина – 11 г. – ЦПЛР – ОДК град Поморие

III награда:
Танита Костова – 14 г. – Детска Арт школа „Живопис” , ПГ „Акад. Петко Стайнов” град Казанлък

Поощрителна награда:
Александра Петкова – 14 г. – Второ ОУ „П.Р. Славейков” град Стара Загора

Поощрителна награда:
Михаела Михалева – 15 г. – СУ „Св. Климент Охридски” град Ямбол

Поощрителна награда:
Момчил Петков – 13 г. – ЦПЛР – ОДК град Козлодуй

Награда на ЦПЛР
Зария Георгиева – 7 г. – СУ „Георги Измирлиев” град Горна Оряховица

Награда на Обществен посредник на територията на Община Стара Загора
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Мариела Димитрова – 13 г. – СУ „Васил Левски” град Стара Загора
Награда на Млад омбудсман на „Млада Загора”
Недка Енчева – 11 г. – СУ „Христо Смирненски” град Стара Загора

Награди на СНЦ Лайънс клуб „Августа”
Михаела Налбантова – 13 г. – СУ „Васил Левски” град Стара Загора
Ирен Терзиева - 12 г. – Шесто ОУ „Св. Никола” град Стара Загора

Отличените ще получат наградите си след откриването на изложбата.
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