
IV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА

“ АКВАРЕЛИ oпус 37 “

БУРГАС 2023

РЕГЛАМЕНТ

Чл. 1. Този регламент урежда правилата за провеждане на Национален конкурс за рисунка
“АКВАРЕЛИ опус 37", условията за приемане, класиране и журиране на изпратените произведения,
както и всички други дейности необходими за успешното провеждане на конкурса, включително и
съпътстващи прояви и събития, които допринасят за постигането на неговите цели.
Чл. 2. Националният конкурс за рисунка “АКВАРЕЛИ опус 37" е създаден през 2019 г. по повод 120
години от рождението на големия български композитор Панчо Владигеров.
Чл. 3. Инициатор и организатор на конкурса е Национално училище за музикално и сценично изкуство
“Проф.Панчо Владигеров" – Бургас със съдействието на НХА – София, Дружеството на художниците в
Бургас, УН „Родни звуци“ и медийното партньорство на БНР Бургас.
Чл. 4. Целите на Национален конкурс за рисунка „АКВАРЕЛИ опус 37” са:

(1) да насърчава развитието на вече открити таланти и да подпомага тяхното усъвършенстване;
(2) да подпомага цялостното развитие на деца и юноши като предоставя форум за изява на творчески
идеи и умения;

(3) да популяризира творчеството на българските композитори;
Чл. 5. (1) Конкурсът се провежда в две възрастови групи :

• I възрастова група – V – VII клас
• II възрастова група – VIII – XI клас

Чл. 6. Задачата на конкурса е рисунка по музика от български композитори, изпълнена в техниката на
акварела.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - V - VII клас

1. Конкурсна задача: Рисунка по творба на Васил Казанджиев
„Малък етюд“
https://youtube.com/shorts/-fn4P-_NQnk
„Пеперуди“
https://youtube.com/shorts/r-369fG5EWU
„Облаците се гонят в небето“
https://youtu.be/HES6oqM5-BI
2. Изисквания към конкурсните творби:
• Размер на рисунката – 35/50 см;
• Техника на изпълнение – акварел;
• Творбите не трябва да се паспартират и рамкират;
• На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни: -

трите имена на участника;
- заглавие на творбата (по клавирните пиеси);
- e-mail, телефон за контакт;

3. Всеки участник може да изпрати само 1 (една ) рисунка.
4. Към конкурсната творба трябва да е приложена служебна бележка, удостоверяваща класа и
училището, в което учи ученикът.

5. Творбите за конкурса се приемат на следния адрес:
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Бургас 8000
ул. „Кавала“ № 39
НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров"
/за конкурса /
6. Краен срок за изпращане на рисунките: 31.03.2023 г.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - VIII - XI клас

I кръг - ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР

1. За селекционния кръг участниците представят 1 (една) рисунка на тема по избор,  изпълнена в
техниката на акварела.

2. Изисквания към конкурсната творба:
• Размер на рисунката – 35/50 см;
• Материали – бял картон, акварели;
• Творбата не трябва да се паспартира и рамкира;
• На гърба на рисунката е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни: -

трите имена на участника;
- заглавие на творбата;
- e-mail, телефон за контакт;

3. Към творбата трябва да са приложени:
- Декларация за авторство /по образец/;
- Служебна бележка, удостоверяваща класа и училището, в което учи ученикът; 4.

Краен срок за изпращане на материалите: 20.03.2023 г. на адрес:
Бургас 8000

ул. „Кавала“ № 39
НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров"

(за конкурса)
5. Селекционна комисия, определена от организаторите, разглежда всички представени рисунки,

които отговарят на посочените условия. Въз основа на установените критерии за оценяване в
конкурса, извършва подбор и определя участниците във втори кръг.

II кръг – КОНКУРС

1. Конкурсна задача: От предложени от организаторите три музикални творби, чрез жребий  на
място се определя конкретното музикално произведение - тема за конкурсната задача. 2. Формат
на листа: 35/50 см.
3. Материали: бял картон, акварели.
4. Време на изпълнение: 12 учебни часа - 2 дни по 6 учебни часа.
5. Конкурсит се провежда на 11 и 12. 04. 2023 г. в учебните зали на НУМСИ "Проф. Панчо

Владигеров" Бургас
6. Участниците сами осигуряват необходимите материали, подложка и други пособия за  работа.
7. Пътните и престоят в Бургас са за сметка на участниците в конкурса.
8. Организаторите не поемат ангажимент по настаняването.

Чл. 7. Компетентно жури ще определи Първа, Втора и Трета награда във всяка възрастова група –
предметна награда и диплом.
Чл. 8. Критерии за оценяване:

- оригиналност на рисунката;



- съответствие с темата на конкурсната задача;
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- композиция;
- цветово решение;
- технически похвати при работа с акварел;

Чл. 9. Най-добрите рисунки ще бъдат включени в изложба, която ще се открие в рамките на Дни на
музиката на Европа – Бургас, април 2023.
Чл. 10. Произведенията, изпратени за Национален конкурс за рисунка „АКВАРЕЛИ опус 37” не се
връщат след приключване на конкурса и всички права върху тях остават за организаторите. Чл. 11.
Конкурсът е предложен за включване в Програма на мерките за закрила на деца с изявени  дарби за
2022 г. Програмата се приема с постановление на Министерски съвет. Чл. 12. Организационният
комитет си запазва правото на промени в регламента, като се задължава  своевременно да уведоми
участниците и да поиска тяхното съгласие за участие в конкурса, съобразно  новите условия.

www.numsiburgas.com
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Приложение

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/та/.....................................................................................................................

на длъжност……………………………........................................................................................

Като преподавател на:

.........................................................................................................................................................

. /име, презиме и фамилия на ученика/

дневна форма на обучение през учебната 2022/2023 г., декларирам, че е изработил/а самостоятелно
творбата си.

Декларацията е във връзка с участие в Национален конкурс за рисунка "АКВАРЕЛИ опус 37",
Бургас 2023 г.



Дата:……………… Подпис:……………………..


