
 АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ”  - РУСЕ 

 

Ученически фестивал „Творчеството – път към света“ 

1. Информация за инициативата 

Фестивалът е посветен на новите предизвикателства, но и на новите възможности в 

условията на глобална пандемия, социална изолация, обучение от разстояние. Целта е да 

се стимулира творческият потенциал и изява на учениците, позволявайки им да 

демонстрират как младите хора възприемат, усещат, разбират мястото на изкуството, 

литературата, науката, спорта в днешната ситуация. 

2. Два раздела 

● Майски празници: 6 май - Ден на храбростта, 9 май - Ден на Европа, 11 май - Ден на 

равноапостолите Кирил и Методий, 24 май - Ден на славянската писменост и култура; 

● Един нов свят - творби, посветени на предизвикателствата, възможностите, поуките, 

постиженията в условията на световна пандемия, социална изолация, обучение от 

дома. 

3. Обхват 

Ученици от V до XII клас от училищата в област Русе 

4. Общи условия 

❖ Участието е индивидуално или екипно (до трима ученици). 

❖ Може да се участва и в двата раздела, без ограничение в броя на творбите. 

❖ Няма ограничение за използваните материали и техники.  

❖ Текстовете в творбите могат на български език, както и на чужд език (английски, 

немски, френски,  руски език). 

❖ Творбите да са придружени със следната информация: заглавие на творбата,  трите 

имена на автора/авторите, училище, в което учи/учат, клас, имейл за 

кореспонденция. 

❖ При участие във фестивала участниците приемат условието, че творбите им, заедно 

с предоставените данни, ще бъдат публикувани в разработения за целта сайт и 

попълват декларация за съгласие. 

❖ Организаторите запазват правото си да ползват разработките за целите на 

фестивала, както и в информационни кампании или други публични активности за 

популяризиране на инициативата. 

  



5. Категории: 

А. Изобразително изкуство: рисунка (графика, живопис), скулптурна творба, 

приложна творба, инсталация, плакат. 

Изисквания към продуктите от категория “Изобразително изкуство”: 

Творбите се предоставят в следния формат - снимка, видеоклип: 

➔ снимка: 

- Снимките да са в дигитален формат JPEG и да имат заглавие.  

- Големината на изображението да бъде нe по-малка от 3000 до 5000 пиксела 

по дългата страна. 

- Резолюцията на изображенията да е не по-малка от 200 dpi. Файловете да не 

са по-големи от 10MB.  

➔ видеоклип:  

- Да има заглавие. 

- Продължителност до 2 минути.  

- Максималната големина на клипа следва да е до 25 МБ.  

- формат на клипа: MP4,  AVI; 

Б. Дигитални продукти: снимка, фотоколаж, видеоклип, видеопослание, плакат 

Изисквания към категорията “Дигитални продукти”: 

➔ снимки и фотоколаж: 

- Снимките да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и задължително 

да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и 

историята на снимката - до 500 знака. 

- Големината на изображението да бъде нe по-малка от 3000 до 5000 пиксела 

по дългата страна. 

- Резолюцията на изображенията да е не по-малка от 200 dpi. Файловете да не 

са по-големи от 10MB.  

➔ видеоклип, видеопослание: 

- Да има заглавие.  

- Продължителност до 2 минути.  

- Максималната големина на клипа следва да е до 25 МБ.  

- Съдържанието на видеоклиповете да отговаря на общоприетите морални 

норми.  

- Видеоклипът не трябва да рекламира продукт или услуга по какъвто и да е 

начин, да съдържа обидни послания от всякакво естество, да отправя 

политически послания. 

- Формат на клипа: MP4,  AVI; 

➔ плакат:  

- да се предостави във формат pdf 

 

  



В. Литература: разказ, стихотворение, афоризъм 

Изисквания към категорията “Литература”:  

- формат pdf,  

- формат до 5 страници А4,  

- шрифт Times New Roman,  

- размер на шрифта 12 

6. Краен срок за изпращане на продуктите:  

- за раздел “Майски празници” - 20 май 2020 г. на адрес:   art.fest@elsruse.eu  

- за раздел “Един нов свят” - 26 май 2020 г. на адрес:  art.fest@elsruse.eu  

7. Публикуване на творбите: на сайт, специално разработен за фестивала, който ще бъде 

активен от 11.05.2020 г.  

8. Всички участници ще бъдат отличени със сертификати, а училищата, от които има 

участници, ще получат благодарствени писма. При възможност, ще бъде организирано 

официално събитие - присъствено или в дигитална среда. 
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