
Р Е Г Л А М Е Н Т 

НА ОБЛАСТЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС 

НА ТЕМА: 

„Първата световна война – неосъщественият национален 
идеал за България, победа или поражение “ 

 
ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНКУРСА: 

Областна администрация на област Русе;  
Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Русе;  
Регионално управление на образованието – Русе. 
 

  

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: 

�  Със средствата на литературните форми есе, разказ, очерк, доклад, студия, 
учащите се да изразят своето отношение към: 

⇒ героизма, проявен в бойните действия от българските воини по време на 
участието на страната ни в Първата световна война – командири, 
значими битки, героични събития и участници; 

⇒ издирване и популяризиране на неизвестни или забравени данни, факти, 
материали и снимки, свързани с участието на русенски войни и 
командири във войната, които ще доведат за обогатяване на историята и 
съхраняването им за идните поколения 

⇒ причините, довели до негативния краен резултат от войната, 
последствията за българската държава и българските граждани във и 
извън нея. 
 

�  Да се възбуди интереса на подрастващото поколение към историята на 
родния край, да ги запознае със същността на краеведството и ги 
предизвика да направят първи крачки в историко - издирвателната 
дейност 

�  Да се стимулира творческото мислене и стремежа към изява на учащите. 
�  Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и уважение към 

поколенията българи, отдали живота си в името на България. 
  

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

В конкурса могат да участват ученици от училищата в област Русе - 
индивидуално, в две възрастови групи: 

⇒    V - VIII клас 

⇒    IX - XII клас 
  

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА: 

1. Разказ, есе –за първа възрастова група 
2.     Очерк, доклад, студия, презентация – за втора възрастова група 

⇒    разработките  по т. 1 да са с обем до 5 страници А4, а по т. 2 – съгласно 
общоприетия обем. Презентациите да са с продължителност до 15 
минути. 

⇒    критерии за оценяване: 

�  писмените работи се оценяват по образователните критерии за оценка по 
6-то бална система;   

� Допълнително към оценката по преценка на комисията се добавят бонуси 
за: 
- когато за основа на разработките се използват спомени на участници 

във войната или техни наследници, издирени и записани от участниците – 
до 2 т.  



- за ползване на неизвестни на широката общественост снимкови или 
документални материали, издирени от автора – до 2 т.  

- за коректно използване на първоизточниците до 1 т. 
- за подчертано изразена лична позиция и съвременен прочит на фактите 
от позицията на автора – до 2 т. 
- пригодност или принос на продукта за популяризиране на българската 
история, в частност историята на българската армия и на гр. Русе, както и 
за обогатяване на информацията за туристическите забележителности в 
региона – до 2 т. 
 

* Творбите се представят в електронен и хартиен формат и не се 
връщат на авторите. 

*  Всеки участник може да представи най- много по една творба. 
* Допуска се, за възрастова група V-VIII клас, участие с презентация по 

темата. 
 

  

4. Срокове за представяне и оценка на творбите: 

�  Представяне на творбите в срок до 7 ноември /понеделник/ 2016 г. в 
офиса на РСОСЗР гр.Русе ул.”Александровска” 77 или в РУО при г-жа 
Петя Лазарова 

� Оценка и обявяване на резултатите до 15 ноември 2016 г. 
� Награждаване –18 ноември 2016 г. – в навечерието на Деня на 

Сухопътни войски в салона на Военен клуб – Русе. 
� Творбите се оценяват от комисия в състав: 

- Представител на Областна администрация Русе-Председател 
- Представител на РСОСЗР-Русе  
- Представители на РУО-Русе – специалисти по история и български 

език 
- Представител на Военен клуб – Русе 
Комисията изготвя протокол за оценка и го представя на 
Председателя на Управителния съвет на РСОСЗР гр.Русе в срок до 14 
ноември 2016 г. 

  
  

Награди за участници и научни ръководители: 

1. Награди за участниците: 
 –I възрастова група: 

- първо място – таблет; 
- второ място – електронна книга; 
- трето място – ученически принадлежности 

–II възрастова група: 
- първо място –таблет; 
- второ място – електронна книга; 
- трето място – ученически принадлежности 
 

2. Грамоти за научните ръководители и комплект книги, издадени от 
РСОСЗР – Русе за трите училища, чиито ученици са се представили най- добре в 
конкурса. 

3.  Грамота и книга за членовете на журито. 
4. Грамоти за всички участници. 
 
 

Председател на УС на РСОСЗР 
о.р. майор инж. Димитър Вълков 

0884 244 975 


