
ФОНДАЦИЯ „ВИГОРИЯ“
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ“ ДОБРИЧ 

С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

организират 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ГЛАСЪТ НА РОДОВАТА ПАМЕТ“
по повод 105-годишнината от репресиите над мирното население 

от Добруджа (1916 - 1918) и 80 години от Крайовската спогодба (7.9.1940)

ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ: Ученици на възраст от 8. до 12. клас вкл. 
Участието в конкурса е индивидуално.

ЦЕЛ НА КОНКУРСА: Разширяване познанията на учениците за историята на Добруджа;
развиване  у  подрастващите  опитност  за  събиране  на  спомени,  свързани  с  родовата
памет; възможност да изявят своите способности в извънкласни дейности; изграждане на
съзнание за родова принадлежност и национална идентичност

ТЕМА ПО ИЗБОР: 
 Отвличането  на  мирно  добруджанско  население  в  плен  от  румънските  власти
 (1916-1918) 
 Румънската окупация в Южна Добруджа (1919–1940)
 Ньойският договор (1919)
 Крайовският договор (1940) и насилственото преселение на десетки хиляди българи от
Северна в Южна Добруджа

ФОРМИ ЗА УЧАСТИЕ
 Есе-разказ или историческо есе  (вкл. снимков материал) от една до пет страници,
формат А4; шрифт Times New Roman; междуредие 1.5; размер на шрифта 12; изпратени в
Word и PDF 
 Презентация  с размер до 15 MB се изпраща на е-mail  адрес; а над 15 MB – през
платформа за споделяне на съдържание като http://tranzit.dir.bg или https://wetransfer.com

НАГРАДИ
Конкурсните работи ще бъдат прегледани от жури и класирани, отличените участници ще
получат предметни награди и грамоти

ДРУГИ
 За участие в конкурса се допускат само непубликувани творби
 При  възможност  се  посочват  имената  на  хората  и  селищата,  за  които  се  отнасят
споделените спомени (в есе-разказ)
 С  предоставянето  на  творбите,  участниците  разрешават  разпространението  им  в
рамките на настоящия конкурс (медии, статии, албуми и др.)
 Краен срок за изпращане на материалите: 15. 06. 2021 г.
 Материалите да се изпращат на е-mail:  pr@libdobrich.bg като се посочат следните
координати на участника: трите имена, адрес, телефон, имейл, училище, клас 
 Участниците  попълват  декларация  (Образец  1  или  Образец  2),  съгласно Закона за
защита за личните данни. Предава се на хартиен носител на място в библиотеката /стая
101/ или като сканирано копие на e-mail : pr@libdobrich.bg
 Обявяване на резултатите: 30. 06. 2021 г. на сайта на библиотеката 
www.libdobrich.bg  /  и на сайта на фондация „Вигория“ https://vigoria.webs.com/
 Връчване на наградите: Информация за събитието ще бъде публикувана на сайта на
библиотекатаи на фондация „Вигория“

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Невяна Христова, РБ „Дора Габе“, e-mail:office@libdobrich.bg; тел.:+359 58 602544
Мария Добрева, фондация „Вигория“, e-mail:vigoria_bg@yahoo.com; тел.: +359 888474392 

Допълнителна насочваща информация по темата ще намерите в информационния
портал на фондация „Вигория“ https://vigoria.webs.com/

https://vigoria.webs.com/
https://vigoria.webs.com/
http://www.libdobrich.bg/
mailto:pr@libdobrich.bg
https://wetransfer.com/
http://tranzit.dir.bg/

