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ИЗДАНИЕ НА АБС В ЧР

Конкурс 
на тема „Моят роден глас е…“, 

посветен на 50-годишнината 
от създаването на едноименната печатна медия, 

издание на АБС в ЧР

I. Участници: 
Деца, младежи и възрастни от българските общности в Чехия и по света. 

II. Регламент: 
Конкурсът се провежда в три възрастови групи. Всеки участник може да се представи с по една творба от 
различните раздели или максимално три творби от един раздел, ако останалите два раздела не представля-
ват интерес за него.

• Първа възрастова група: 6–12 години;
• Втора възрастова група: 13–18 години;
• Трета възрастова група: над 18 години, без ограничения.

III. Раздели: 
Конкурсът се реализира в три раздела:

1. Изобразително изкуство (всеки участник може да изпрати рисунка в размер по избор, изпълнена в някоя 
от следните техники: маслени бои, молив, маркер, пастел, мастило, маслени пастели). Рисунките да се 
изпращат сканирани или снимани с добро качество в jpeg;

2. Литература – есета, разкази, спомени (темата дава възможност да се напишат текстове, свързани с 
българските традиции и история, красивата природа на България, дома и семейството, родния край, за 
значението на писаното слово в живота на българина. Текстовете да не са по-дълги от 3 машинописни 
страници. 

3. Фотография или видео филм (всяка творба трябва да бъде задължително озаглавена (да има наименова-
ние), да е с дата на снимката или филма, да посочва място, където е направен (а) и да е придружена 
от кратко описание (до 3 изречения). 

IV. Награди: 
Във всеки раздел и всяка възрастова група ще бъдат раздадени грамоти и награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. 
Предвидена е и Специална награда на сп. „Роден глас“, както и поощрителни награди.

V. Краен срок за изпращане: 30.04.2021 г.

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:
• Имената на автора;
• Възраст;
• Град, държава;
• Адрес (вкл. имейл) и телефон за контакт с участника.

Личните данни на участниците са защитени според GDPR.

Творбите следва да се изпращат на имейл: rodenglas@gmail.com – за конкурса.
Победителите ще бъдат обявени на 24 май 2021 г. на фейсбук страницата на сп. „Роден глас“ и, в последствие, на 
страниците на медията. Наградените творби ще бъдат публикувани в „Роден глас“, а ако епидемиологичната обстановка 
в страната позволи, и представени пред широката общественост на официално тържество.


