
КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „ГЛАСЪТ НА РОДОВАТА ПАМЕТ“,  2021

Националният конкурсът за есе или презентация на ученици в горен курс на тема:
„Гласът на родовата памет“, свързан с 80-годишнината от Крайовския договор (7.09.1940 г.) и
105-годишнината от началото на румънските репресии над мирно население (август 1916 г.),
приключи. Конкурсът е организиран от фондация „Вигория“ и Регионална библиотека „Дора
Габе“, гр. Добрич, с подкрепата на Община град Добрич. Организаторите съзнават, че темата
беше трудна, като се има предвид, че в учебниците по история много малко се споменава за
тези важни исторически събития. Независимо от това, участниците в конкурса са се справили
много добре. Техният емоционален ангажимент към темата и сериозната работа,  която са
вложили  при  търсенето  на  подходящи  източници  за  тези  исторически  събития,  показва
разбирането им за родова памет, национална идентичност и родолюбие.

Конкурсните работи бяха разгледани от комисия в състав:
Председател:   Доц. д-р Свобода Бенева – изпълнителен директор в област „Образование“
към фондация „Вигория“.
Членове:  Проф.  Калчо Калчев  –  историк;  Маруся Костова  –  директор на  Международен
форум „Българско наследство“, гр. Балчик; Петра Ташева – филолог, журналист.

Организаторите и комисията благодарят на учениците участвали в конкурса, както и
на учителите – научни ръководители.

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА „ГЛАСЪТ НА РОДОВАТА ПАМЕТ“

ПЪРВО МЯСТО – грамота, книги,  80 лв
Костадин  Тодоров  Тараков,  9  клас,  Професионална  гимназия  по  икономика  и  туризъм
(ПГИТ) „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Петрич – участие с озвучена презентация „Добруджа
– окървавеното жито в полята на спомена“.
ВТОРО МЯСТО – грамота, книги, 60 лв
Ралица  Боянова Николова,  9Б клас, Първа Частна  професионална гимназия за  дигитални
науки (ПЧГДН)  „СофтУни Светлина“, София – участие с презентация „Крайовският договор
(1940  г.)  и  насилственото  преселение  на  десетки  хиляди  българи  от  Северна  в  Южна
Добруджа“  и  есе-разказ  „Отвличането  на  мирно  добруджанско  население  в  плен  от
румънските власти (1916-1918)“.
ТРЕТО МЯСТО – грамота, книги, 40 лв
Кристина Руменова Борисова, 9 клас, Обединено училище (ОбУ) „Д. Войников“, с. Победа,
общ. Добричка,  обл. Добрич – участие с историческо есе „Моят дълг и съзнание да пазя
родовата памет“.
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – грамота, книги
Бериван  Даил,  10  Б  клас,  СУ  „Христо  Ботев“,  гр.  Тутракан  –  участие  с  презентация
„Ньойският договор (1919)“.

Учителите-научни ръководители Иво Точевски и Бистра Таракова от ПГИТ „Проф.
Д-р Асен Златаров“, гр. Петрич, получават грамота от фондация „Вигория“.

Фондация „Вигория“ ще  изпрати  на  класираните  на  първо,  второ  и  трето  място
грамота, книги и парична награда на посочения от тях адрес, и грамота на учителите-научни
ръководители.

На всички класирани участници  Регионална библиотека „Дора Габе“ ще изпрати книги на
посочения от тях адрес.

Юли, 2021 Фондация „Вигория“ и Регионална библиотека „Дора Габе“, гр. Добрич


