Литературен конкурс на тема
НАПИСАНО ЗА ПЛОВДИВ
под егидата на кмета на район „Централен“ – Георги Стаменов

Насочен към: ученици от 7. до 9. Клас и от 10.-12. клас, 2 категории на оценяване
Творби ще бъдат приемани от 06.09.2018г. до 18.10.2018г. на имейл:
centralen@plovdiv.bg
Всяка кандидатура трябва да е с тема: НАПИСАНО ЗА ПЛОВДИВ и ИМЕ НА
КАНДИДАТА. В съдържанието на имейла кандидатите следва да напишат кратка
мотивация, защо участват в конкурса, както и <ЗАГЛАВИЕ НА ТВОРБАТА>

Всеки участник може да участва в конкурса с творба:
Кратко есе или поезия

1. Технически изисквания:
-

Творбата да бъде на български език

-

Формат: Word

-

Дължина на есе: мин. 1 стр. А4 – макс. 2 стр. А4, Times New Roman, 12 pt. ,
разстояние между редовете 1.

-

Допустимо е кандидатите да добавят снимков или графичен материал, свързан с
темата на конкурса и на творбата: макс. 1 допълнителен файл формат jpg., .pdf
или gif.

2. Творчески изисквания:
Участниците могат да засягат следните теми в творбите си:
▪ Събитие от историята и традициите на гр. Пловдив.
▪ Място в гр. Пловдив (тепе, градина, парк).
▪ Архитектурен паметник/сграда в гр. Пловдив.

▪ Личност от история или настояще до 2018г. вкл., която има връзка с гр.
Пловдив.
▪ Личен опит, история, свързана с автора, негови близки и приятели.
▪ Творбите трябва да съдържат критичен и/или аналитичен поглед над гр.
Пловдив.

3. Журито няма да допуска творби:
▪ Статии от wikipedia или други електронни енциклопедии.
▪ Политическа пропаганда.
▪ Съдържащи агресивни нотки и нецензурни думи.
▪ Наградени творби.
▪ Снимков или графичен материал от интернет източници или на трети автори.

4. Литературните творби ще бъдат оценявани по следните 5 критерии:
✓ Оригиналност на идеята
✓ Правопис и граматика
✓ Креативност
✓ Придържане към темата на конкурса
✓ Спазване на техническите изисквания

5. Членове на журито:
•

Димитър Райчев, писател

•

Деница Торньова, журналист

•

Таня Грозданова – Кънева, журналист

•

Виктория Бисерова, издател

•

Паулина Гегова, журналист

6. Награди за победителите:

-

Стаж в медия, партньор на конкурса.

-

„Алманах за Пловдив“ с автограф от автора.

-

Включване в общ сборник по повод Деня на Будителите 1.11. и участие в
официално събитие за награждаване през м. ноември 2018г.

-

Среща с жури и партньори в рамките на събитието.

-

Книги и др. материали.
„Написано за Пловдив“ се реализира в партньорство с:

Капана
БНТ-Пловдив
Издателство Ентусиаст
PlovdivTown
Забелязано в Пловдив

*С участието си в конкурса кандидатите се съгласяват, че творбите им ще бъдат
използвани от район „Централен“– Община Пловдив за цели, свързани с промотиране
на района. Данните на авторите (имейл, тел., имена) няма да бъдат предоставяни на
трети лица/организации.

За информация: centralen@plovdiv.bg

