РЕГЛАМЕНТ
НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА
„СИЛАТА НА ВОДАТА”
Етнографски музей на открито „Етър” – Габрово организира Национален детски
конкурс за рисунка „Силата на водата”. Музеят притежава богатa колекция на
действащи съоръжения, задвижвани с вода – тепавица, валявица, воденица караджейка,
гайтанджийска одая, струг за гаванки, струг за бъклици, бичкиджийница. Тази
колекция, представяща находчивостта на предците ни в използването на силата на
водата, вдъхнови организаторите за обявяването на конкурса.
I.

II.

Цели:
 Да провокира интереса на участниците да се запознаят със силата на водата –
използването й в миналото ни и нейното приложение в ежедневието, занаятите и
поминъка.
 Да насърчим творческите способности и фантазията на младите хора.
 Да стимулира интереса на децата към решаване на проблемите с опазването и
използването на водите и съхраняването на природата.
Условия:
Конкурсът се организира от ЕМО „Етър” – Габрово и е национален. В него
могат да се включат деца и подрастващи до 18 г.
Конкурсът се провежда в четири възрастови групи:
I възрастова група – деца в предучилищна възраст;
II възрастова група – I– IV клас;
III възрастова група – V– VIII клас;
IV възрастова група – IX – XII клас.
Няма ограничения в използването на техниката на рисуване.
Рисунките, придружени с имената на участниците, възраст, клас, име на
училище (детска градина, клуб, читалище, школа, център), адрес, телефон за
контакт, активен e-mail се изпращат на адрес:
гр. Габрово 5309
бул. Ген. Дерожински № 144
Етнографски музей на открито „Етър”
за Национален детски конкурс за рисунка „Силата на водата”
Краен срок за получаване на рисунки – 12 май.
По време на конкурса (22 март – 12 май) могат да се провеждат еднодневни
пленери в музея, по предварителна заявка. Предлагат се и ателиета за рисуване
в център „Българка”, по предварителна заявка. Таксата за участие в ателиетата е
2 лв. на дете.
Отличените в конкурса рисунки стават част от фонда с детско и младежко
творчество на ЕМО „Етър”. Останалите рисунки ще бъдат изложени на
територията на музея и ще участват в благотворителна изложба базар.
Събраните средства ще бъдат се използват за разработване на нови
образователни програми в Музейния детски център.

III.

Журиране:
Селекцията на рисунките се извършва от тричленно жури в състав:
Председател – Евгени Недев, директор на Художествена галерия „Христо
Цокев” – Габрово и членове – Пламен Малинов, иконописец в ЕМО „Етър” и
Росица Бинева, уредник отдел „Занаяти” в ЕМО „Етър”.
Награди ще бъдат присъдени в слeдните категории:
- оригинална техника на изработка;
- рисунка на екологична тема.
Наградените ще получат грамота и предметни награди.

IV.

График на конкурса
Начало на конкурса: 22 март.
Продължителност на конкурса: 22 март – 12 май.
Краен срок за приемане на рисунките: 12 май.
Еднодневни пленери в музея, по предварителна заявка: 22 март – 12 май.
Ателиета за рисуване в център „Българка”,
по предварителна заявка: 22 март –12 май.
Журиране: 14 – 16 май.
Награждаване: 18 май – Международен ден на музеите, ЕМО „Етър“,
изложбени зали над Дърворезбарска работилница.
Благотворителна изложба базар: 18 май – 31 август.
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