Асоциацията за приятелство “България – Куба”,
Синдикатът на българските учители,
Централният съвет на Българския антифашистки съюз,
Националният дворец на децата
Съюзът на българските писатели,
Съюзът на българските журналисти
със съдействието на

Министерството на образованието и науката
и

Посолството на Република Куба в Република България
организират през 2017/2018 година

ХI-то издание
на Националния ученически конкурс “Куба – далечна и близка”
Мото на конкурса:

„Младежта на Куба за солидарност, мир и
приятелство с народите“
Желателни направления:
A. Приятелство и солидарност в културата, спорта,
социалния живот и международните връзки между младежите.
Б. Международната бригада за солидарност с Куба „Хосе
Марти” – българско участие.
В. Други теми по мотото на конкурса.
Учениците могат да участват с написани
испански език:

на

български или

на

Писмени работи:
 проза (разкази, съчинения, есета)
 поезия (стихове)
 реферати
Мултимедийни формати
 презентации и видео материали
Рисунки
Цел: Децата в България да научат повече за приятелска Куба
и за връзките между българския и кубинския народ; младите хора от
двете страни да се опознаят взаимно помежду си.
Регламент: В конкурса могат да участват ученици на възраст
до 18 години, живеещи в България или извън територията на
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страната ни. Творбите ще се конкурират по-отделно на двата езика,
съответно в три възрастови групи:
 I – IV клас
 V – VIII клас
 IX – XII клас
 Писмени работи, изпратени и на двата езика, ще се
разглеждат и журират в категорията - Творби на
испански език.
 Стимулира се участието с няколко творби, но всяка ще
се състезава в съответната категория. По-голямата
бройка работи няма да дава предимство на участника
при журирането.
 Творбите на децата от първата възрастова група ще
бъдат приемани написани и на ръка, за останалите две
групи изискването е да бъдат напечатани и по
възможност представени на електронен носител.
 Участието в конкурса е индивидуално.
Ще бъдат журирани поотделно материалите на български и на
испански език като водещи при оценяването ще са достоверността
на пресъздадената информация, грамотността при написването и
стилът.
Темите могат да се избират сред историята; географията;
икономиката; туризма; културата; образованието; медицината; герои
и творци на литературата и изкуствата в борбата за независимост на
Куба: Хосе Марти, Че Гевара, Антонио Масео, Николас Гилен,
Ърнест Хемингуей, Франк Паис, Фидел Кастро и др.; семейната
памет /спомени на близки, живели там/; връзки България – Куба в
различни области, договори за сътрудничество, взаимопомощ и
съвместни проекти между двете държави и между обществени
организации в сферата на икономиката, културата, образованието,
спорта; младежко сътрудничество; история и дейност на Кубинския
институт за приятелство между народите /ICAP/; солидарност с
кубинския народ в борбата му срещу икономическата блокада,
наложена от САЩ; безвъзмездната дългогодишна медицинска
помощ, която Куба оказва в латиноамериканските държави.
Медийни презентации:
Творбите могат да са на български и на испански език, да личи
лично отношение на авторите.
Рисунки:
-размери на рисунките – от блок №4 до ½ кадастрон
-няма ограничения в техниките за рисуване.
Примерни теми: лични впечатления от Куба, кубинското
присъствие в България и българското в Куба, мигове от историята
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на Куба, кубински герои и творци, българо-кубинско приятелство и
сътрудничество, представата за Куба днес, Куба в мечтите ни.
Общи условия:
Препоръчително е писмените работи, медийните презентации
и рисунките да минат на вътрешен подбор сред колегите
специалисти по училища.
Участниците да бъдат предупредени, че материалите не се
връщат. Съорганизаторите си запазват правото най-добрите
творби да бъдат публикувани в печатни издания, при
възможност да се издаде сборник, а с рисунките – календар,
които да се ползват с благотворителни цели.
Срок за приемане на творбите: до 10.05. 2018 г.
на E-mail: cuba_konkurs@mail.bg
или на адрес:
Посолство на Република Куба
/Асоциация за приятелство “България – Куба”/
За конкурса “Куба – далечна и близка”
ул.”Константин Щъркелов” № 1
пощ. код 1113 гр. София
Творбите да бъдат придружени от следната информация:
Трите имена на участника, възраст, точен адрес и телефон, клас,
училище или извънучилищно звено с пощенски адрес, електронен
адрес и телефон, име на учителя и негов телефон.
Награди:
Жури от специалисти ще оцени творбите. Участниците ще
бъдат уведомени за резултатите от конкурса чрез РУО на МОН,
вестник “Учителско дело” и чрез сайта на НДД.
Победителите във всяка възрастова група ще получат грамоти
и предметни награди на тържество в Националния дворец на децата
гр. София.
С отличените рисунки ще бъде експонирана изложба. Ще
бъдат поканени за участие и ученически състави представящи
кубински танци.
Каним ученици, техни родители и учители, които са посетили
Куба да участват със свои архивни снимки във фотоизложба “Куба –
далечна и близка”. Снимките се изпращат на същия адрес и в същите
срокове и не подлежат на връщане. Участниците ще получат
грамоти за участие.
Разходите за пътуването до столицата за награждаването са за
сметка на участниците.
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Организационен комитет:
-Станка Шопова – почетен председател на Асоциация за
приятелство “България – Куба” – Председател
-Тамара Такова – университетски преподавател по испански език,
председател на Асоциацията за приятелство “България – Куба”
-Янка Такева – Председател на СБУ
-Татяна Досева – Директор на Националния дворец на децата
-Снежана Тодорова – председател на СБЖ
-Боян Ангелов – председател на СБП
-Весела Груева – заместник-председател на БАС
-Лъчезар Еленков – поет, главен редактор на в-к “Жарава”
-проф. Стоян Домусчиев – художник
-доц. д-р Емилия Лазарова - историк
-Радост Мазганова - учител по испански език в 49 ОУ с изучаване
на испански език “Бенито Хуарес”, гр. София
-Къдринка Къдринова – журналист, писател - председател на
Асоциация на журналистите – испаноговорящи.
Допълнителна информация за конкурса можете да получите на
моб. тел. 0896719620, 0895546578, E-mail: cuba_konkurs@mail.bg
В-к „Учителско дело” – 02 9813528 и Национален дворец на децата 02 9202317
Успех на всички участници!
Организационен комитет
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