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РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА:
„70 ГОДИНИ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА
КОНЦЕНТРАЦИОННИЯ ЛАГЕР „АУШВИЦ – БИРКЕНАУ“ – С ЛИЦЕ
КЪМ МИНАЛОТО, ЗА ДА ИМАМЕ БЪДЕЩЕ“
Общи положения:
Министерството на образованието и науката и регионалните инспекторати по
образование организират национален ученически конкурс за постер, посветен на 70
години от освобождението на концентрационния лагер „Аушвиц – Биркенау“.
Конкурсът се провежда със съдействието на Организацията на евреите в България
„Шалом“.
Цели:
1. Поощряване интереса на учениците от V – XII клас за по-задълбочено изучаване
и разбиране на историческите събития от времето на Втората световна война и
трагичните

последствия

от

антихуманната

политика

на

националсоциалистическия режим в Германия.
2. Чрез отбелязване на знакови международни дати да се развие чувство за
съпричастност и съчувствие към паметта на жертвите на националсоциализма и
антисемитизма в Германия и Европа и решимост за недопускане на подобни
действия в бъдеще.
3. Изграждане на национално самочувствие на толерантна нация чрез запознаване
с фактите и значението на акта на спасяването на българските евреи в условията
на политика на преследване в годините на Холокоста.
4. Подобаващо отбелязване на изключително важно историческо събитие.

2

Условия за участие:
1.

В конкурса могат да участват всички ученици от страната, разпределени в две

възрастови групи:
-

V – VІІІ клас

-

ІХ – ХІІ клас

2.

Изработването на постера може да бъде индивидуално или в екип:

-

В един екип могат да участват максимум 5 ученици;

-

Всеки участник, отговарящ на условията на конкурса, може да участва с повече

от един проект.
Изисквания към постерите:
1. Да отговарят на темата на конкурса „70 години след освобождението на
концентрационния лагер „Аушвиц – Биркенау“ с лице към миналото, за да
имаме бъдеще“.
2. Да представят информация, получена като резултат от направено изследване по
следните опори/въпроси:
 Кои бяха решенията на националсоциалистическа Германия, въз основа на които
евреите бяха подложени на преследване, ограбване и унищожение?
 Кои бяха решенията на национално и/или местно ниво в България, които
постановиха ограничения и репресии за евреите по време на Втората световна
война? Кой преследваше евреите?
 Кои бяха хората и институциите, които направиха някакви усилия в защита на
евреите в България?
3. Събраната информация да бъде илюстрирана с подходящи изображения.
4. Изследването да бъде представено като компютърен файл, на дигитален
носител, готово за разпечатка на постер, разпределен на три части:


Първа част – описва и илюстрира антисемитски решения на нацистка Германия.



Втора част – описва и илюстрира политиката на преследване от страна на
официалните власти в България.



Трета част – описва и илюстрира начина, по който различни хора, групи и
институции са се застъпили за евреите на местно и/или на национално ниво.
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5. Постерите, които бъдат класирани ще бъдат отпечатани. За тази цел,
предложенията трябва да бъдат изготвени във файл за печат в размер 70х150 см.
Изпратените файлове може да бъдат във векторен или растерен формат:
-

векторен формат EPS, AI

-

или TIFF и JPEG във висока резолюция – 300 dpi

-

цветността трябва да е в CMYK

6. Участниците задължително посочват:
- при условие, че са работили самостоятелно – трите си имена, училище, клас, пълен
адрес за кореспонденция, телефон/e-mail за връзка;
- при условие, че са работили с помощта на консултанти, учители или представители на
други институции, добавят към личните си данни трите имена на консултанта и
неговата месторабота.
Модел:
Изложбата „Силата на гражданското общество“, изготвена съвместно от СУ „Св.
Климент Охридски“ и Държавния културен институт. Изложбата е представяна на
много места по света. Преведена е на английски, френски, немски, испански, руски,
шведски и японски. Учениците, изучаващи някой от тези езици биха могли да направят
своя постер на езика, който изучават. (Ако е на някой от редките езици, трябва да бъде
предоставен превод на текстовете на български).
Изложбата е достъпна на този сайт:
http://www.holocausteducentre-bg.org/balgarskiat-sluchai/galeria/
Етапи на провеждане:
Първи етап:

в срок до 06.04.2015 г. – проучване, събиране на материали,

изработване на постера.
Втори етап:
‐

Изпращане на разработките в срок до 06.04.2015 г. на следния електронен
адрес: r.nikolova@mon.bg

‐

Изпращане на постъпилите разработки за оценяване от областните комисии –
между 06.04. и 07.04.2015 г.

‐

Оценяване на разработките от областните комисии в срок до 16.04.2015 г.
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Трети етап:
‐

Изпращане класираните на първите три места разработки на националната
комисия – до 17.04.2015 г.

‐

Оповестяване на резултатите от националнака комисия – 24.04.2015 г.

‐

Примерна дата за тържествено връчване на наградите – 08.05.2015 г.

Оценяване:
1.

Представените проекти и творби се оценяват на два етапа – на първия етап от

областна комисия, а на втория - от национална комисия.
2.

Съставът на областната комисия се определя от РИО.

3.

В състава на националната комисия влизат представители на организаторите.

4.

Постерите ще бъдат оценявани по следните критерии:
 дълбочина на осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;
 умение за излагане на фактите по темата чрез примери от регионалната
история;
 елементи на изследователска дейност;
 оригиналност и творчество при подхода към темата;
 използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;
 езикова и стилистична култура;
 естетическо изпълнение.

Източници на информация:


Регионален исторически архив



Регионален исторически музей



Архив на училището, ако има такъв



Очевидци на събитията с помощта на ОЕБ „Шалом“ – регионални
поделения



Държавна агенция „Архиви“



Сайтове:

 http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=1200&Ite
mid=7
 http://www.holocausteducentre-bg.org/resursi/osnovni-poniatia/
 http://holocaustteaching.eu/bg/biblioteka/archivi/42-balgarskata-obshtestvenost-zarasizma-i-antisemitizma-anketa
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 http://centropastudent.org/?nID=77&fLang=ENG
 Сайта на Държавна агенция „Архиви“: http://archives.bg/jews/
 http://bulgarianjews.bg/
 http://www.holocausteducentre-bg.org/
Обявяване на резултатите:
1.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 24.04.2015 г. на официалния сайт

на МОН.
2.

Награждаването на отличените проекти ще бъде на 08.05.2015 г. в МОН.

Награди:
1.

Ще бъдат раздадени по 3 награди (първа, втора и трета) за участниците във

всяка възрастова група.
2.

Ще бъдат раздадени по три награди (първа, втора и трета) във всяка възрастова

група за училищата, от които са отличените ученици.
3.

Отличените постери ще се отпечатат и ще се показват при представяне на

изложбата „Силата на гражданското общество“.
4.

Всички национални финалисти, ученици и консултанти, получават грамоти.

5.

Всички постери се публикуват на уебсайт.

Организация:
1.

Разходите по пребиваването на наградените участници в София се поемат от

организаторите.
2.

Пътните разходи са за сметка на изпращащата страна.

