
Държавна агенция за българите в чужбина обявява следните 
конкурси за деца и юноши от българскитe общности по света  
на възраст от 6 до 18 навършени години

Детско-юношески литературен конкурс „Стефан Гечев“, 2011 г. (петнадесето издание)

За 2011 година темите по избор са две: „България – каквато я обичам“ и „Силата на българския дух през вековете“. Няма жанрови и видови ограни-
чения – всеки участник може да напише върху избраната от него тема есе, съчинение или стихотворение.
Класирането ще се извърши в три възрастови групи: първа група: от 6 до 10 г.; втора група: от 11 до 14 г.; трета група: от 15 до 18 г.
Темите предлагат възможност децата да дадат воля на своята емоционалност, обич и отношение към българското и Родината, на гордостта от това 
да наричаш себе си българин. България е навсякъде по света, където бие българско сърце. Надяваме се децата да споделят своите мисли не само за 
България, в която не живеят поради някаква причина, но и за онази България, която носят скътана дълбоко в душата си, благодарение на разказите 
от своите баби и дядовци, майки и бащи, на своите спомени или мечти за нея.
Желателно е творбите да бъдат изпращани по електронната поща. Ако това не е възможно, използвайте обикновената поща или факса. 

За допълнителна информация:
Лили Спасова, координатор на конкурса
тел.: ++359 2 935 06 50, тел./факс: ++359 2 935 06 51
е-mail: l.spasova@aba.government.bg

Конкурс по изобразително изкуство „България в моите мечти“ (единадесето издание)

Всеки участник трябва да изпрати не повече от две рисунки с размери до 35/50 см., като може да се използва всякаква техника: акварел, темперни 
бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж. Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите.
Класирането ще се извърши в три възрастови групи: първа група: от 6 до 10 г.; втора група: от 11 до 14 г.; трета група: от 15 до 18 г.

За допълнителна информация:
Коянка Димитрова, координатор на конкурса
тел.: ++359 2 935 06 62; факс: ++359 2 935 06 51
e-mail: k.dimitrova@aba.government.bg

Конкурс за народно пеене за деца и юноши „Прехвръкна птичка“ 2011 г. (второ издание)

Конкурсът е учреден от Държавната агенция за българите в чужбина с цел да приобщава най-младото поколение българи зад граница към Родина-
та, да съхранява културната ни памет и национални традиции. Той стъпва и върху съзнанието за успехите на народното ни изкуство в цял свят и за 
нуждата от съприкосновение с песенно-танцувалното ни наследство, която изпитват всички сънародници зад граница.
Класирането ще се извърши в три възрастови групи за индивидуалните изпълнения: първа група – от 6 до 10 г.; втора група – от 11 до 14 г.; трета 
група – от 15 до 18 г. и в една възрастова група от 6 до 18г. за дуетни и ансамблови изпълнения.
Желаещите да участват в него трябва да изпратят аудиозапис или видеозапис на свое изпълнение (до 10 минути) – на касета, компактдиск, МР3 
файл или на други аудио или видео формати с изключение на записи от мобилни телефони.

За допълнителна информация:
Маргарита Ралчева – координатор на конкурса
тел.: ++359 2 935 06 54, факс: ++359 2 935 06 51
е-mail: m.ralcheva@aba.government.bg

*************

Краен срок за получаване на творбите: 30.4.2011 г.
Резултатите ще бъдат обявени след 15.5.2011 г.
Изпращайте творбите си на следния адрес: Държавна агенция за българите в чужбина (за съответния конкурс), бул. „Дондуков“ 2А, София 1000, 
Bulgaria
Към творбите трябва да бъде четливо приложена следната информация за автора/изпълнителя: лично и фамилно име; точен адрес; учебен клас 
и навършени години; учебно заведение; телефон на родителите, телефон на българското училище и електронна поща за контакт.
Както всяка година, класираните в конкурсите ще бъдат наградени на специално организирано тържество в края на юли 2011 г. Допълнително ще 
бъдат съобщени точната дата и мястото на проявата.
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