Община Враца
Ботевски организационен комитет
Средно училище "Христо Ботев"- гр. Враца
организират Ботевска работилница – 2019г.
Уважаеми дами и господа,
Предстои провеждането на Ботеви дни – 2019 г. Община Враца,
Ботевският организационен комитет и Средно училище "Христо
Ботев"- гр. Враца организират - Ботевска работилница – 2019 г. в
рамките на мероприятията и честванията от Ботеви дни - 2019 г. и
отбелязването на 143-годишнина от смъртта на великия поет и
революционер Христо Ботев. В мероприятието ще бъдат поканени всички
училища на територията на община Враца и област Враца.
Ботевска работилница -2019 г. е конкурс с няколко направления и
дейности, които дават възможност за изява на децата в областта на
изобразителното изкуство, провокира техния интерес към поета
революционер, неговия подвиг и подвига на неговата чета и дава
възможност за масово участие в него. Дейностите включени в Ботевската
работилница – 2019 г., са - пленерно рисуване и плакат по зададена от
организаторите тема. Всички представени рисунки и плакати ще вземат
участие в изложба, която ще се открие в Младежки дом - гр. Враца - Синя
зала в рамките на провеждането на Ботеви дни – 2019 г. Условията за
участие ще научите от Регламента на конкурса, който Ви прилагам.
Моля за Вашето съдействие за участие на ученици от Вашето училище в
конкурса. При предаването на заявлението за участие в Ботевската
работилница или при предаването на селектираните рисунки, участвали в
конкурса, е желателно да се предостави информация от всяко училище за
общия брой на учениците, които ще участват или са участвали в него.
Творбите, включени в конкурса, няма да бъдат връщани, а остават при
организаторите. Организаторите запазват правата за експониране,
представяне и ползване на рисунките за всякакви цели по темата.

Ще бъдем благодарни за участието и помощта Ви и изразяваме готовност
за сътрудничество за осъществяване и на други полезни инициативи за
учениците и врачанската общественост.
Регламент:
Община Враца, Ботевският организационен комитет и СУ "Христо Ботев"гр. Враца организират - Ботевска работилница – 2019 г. в рамките на
мероприятията и честванията от Ботеви дни - 2019 г. и отбелязването на
143-годишнина от смъртта на великия поет и революционер Христо Ботев.
Ботевска работилница – 2019 г. е конкурс в два раздела - пленерно рисуване
и плакат по зададена от организаторите тема. Творбите в първия раздел
ще се класират и изпълняват в жанровете графика и живопис. Вторият
раздел ще се изпълнява по преценка на автора /позволена е и смесена
техника/.
Тема на конкурса: "Христо Ботев"
1. Раздел „Пленерно рисуване“:
 Паметникът на Христо Ботев в центъра на Враца.
 Всички знакови места по пътя на Ботевата чета от Козлодуй до
Околчица, корабът "Радецки", паметникът на връх Околчица, къщата на баба
Илийца в Челопек, походници, сражения.
 Рисунки или композиция по творчеството /поезия и проза/ или
живота на Христо Ботев.
 Портрети.
 Рисунки по мотиви от Стихотворението "Хаджи Димитър".
2. Раздел „Плакат“
 Портрет
 Пътят на Ботевата чета
 "Жив е той, жив е...."
 Христо Ботев
Възрастова група и условия за участие:
В конкурса могат да вземат участие ученици в четири възрастови групи:
от 1. до 4.клас

от 5. до 6.клас
от 7. до 8. клас
от 9. до 12.клас
Всяко училище може да участва в четирите възрастови групи с трима
ученици и с до три творби от всеки жанр - графика, живопис и плакат.
Всеки ученик може да участва с една творба, създадена в деня на
мероприятието. Размерът на творбите трябва да бъде формат А-4 за първа
възрастова група - /тази група няма да участва в третия раздел/, а за втора
и трета възрастова група - 35/50см. или А-4 по избор в първи раздел на
конкурса. Творбите във втория раздел трябва да са изработени във формат
50/70см. във втора , трета и четвърта възрастова група - /в тези групи не
се допуска групово участие/.
Участниците, изявили желание да работят във втори раздел, ще бъдат
настанени от организаторите във възрожденски комплекс или в помещения,
пригодени за дейността в раздела.
Материалите за работа в двата раздела се осигуряват от участниците с
оглед на това, че творбите се изпълняват от участниците в различни техники
и специфика на изпълнение.
Творбите трябва да са оригинални надписани от автора на гърба на листа и
да са негова собственост. Те не трябва да са участвали или награждавани в
други изложби и конкурси.
Технически параметри:
Изисквания към рисунките:
- Няма ограничения в техниката на рисуване, стига да отговаря на
съответния жанр.
- Да бъдат спазени форматите за различните възрастови групи, посочени
по-горе в условията за участие.
- По възможност творбите да са паспартирани в размер 50/70см.
- Към творбите да е приложена информация за автора на гърба на
произведението: име, презиме и фамилия, училище и клас,
преподавател, телефон за връзка.

Конкурсът се провежда в два етапа:
Първи етап - Изпълнение по темата в деня на провеждане на
мероприятието. Желателното е учениците да бъдат информирани за
конкурса в часовете по рисуване, за да могат да се подготвят по темата.
Предаване на завършените работи в края на регламентираното време /в
паспарту по възможност за по-добро естетическо представяне/ в Младежки
дом гр.Враца - Синя зала.
Втори етап - Най-добрите рисунки ще бъдат представени за класиране от
жури, което ще определи наградите. Аранжиране на експозицията и
подготовка за откриването на изложбата.
Трети етап - Награждаване на учениците от различните възрастови групи в
двата раздела в трите жанра- графика, живопис и плакат.
Период на провеждане: 14 и 15 май 2019 г.
Подреждане на експозицията за изложба: 16 май 2019г.
Откриване на изложбата и награждаване: 28 май 2019г.
Жури:
1.Красимир Ангелов - Председател на комисията по култура в Общинския
съвет - гр. Враца.
2. Милен Василев - Председател на настоятелството на СБХ и групата на
врачанските художници - гр. Враца.
3. Явор Венчев – Заместник - председател на настоятелството на СБХ и
групата на врачанските художници - гр. Враца и старши учител по
изобразително изкуство в СУ "Христо Ботев" - Враца.
Награди:
1. Голяма награда
2. Награда на Кмета на община Враца
3. По три награди в раздел - „пленерно рисуване“ за всяка от четирите
възрастови групи в двата жанра - графика и живопис - и по три награди
във втория раздел – „плакат“- за трета и четвърта възрастова група.
Грамоти за всички участници.

