
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Уважаеми ученици, 

 

 Обръщаме се към Вас с покана за участие в Национален конкурс за 

ученическо есе в областта на науките за културата. Конкурсът се организира от 

Катедра „Културология“ при Факултета по изкуствата на Югозападен университет 

„Неофит Рилски“ в Благоевград. Нашият университет предлага отлична възможност за 

продължаване на образованието Ви в специалностите „Култура и медии“, „Култура и 

културен туризъм“ и „Културология и културен мениджмънт“. 

Визираните специалности предоставят широкопрофилна и съвременно фокусирана 

професионална подготовка на студентите, за да удовлетворява потребностите от кадри 

в сферата на културата, културния мениджмънт, медиите, културното наследство и 

културния туризъм, културното предприемачество и пр. Тези специалности имат пряка 

връзка с въпроса за съхраняване и утвърждаване на националната ни културна 

идентичност чрез опазване на нашите движими и недвижими наследства, както и за 

създаване на нови работни места чрез развитието на сектора на културните и 

творчески индустрии, което е национален приоритет със стратегическо значение. 

 Участниците в конкурса имат право да се запишат за студенти по Култура и 

медии, Култура и културен туризъм и Културология и културен мениджмънт в 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. 

 Условия на конкурса: 

1. Катедра „Културология“ предлага следните теми за разработка на есета: 

„Културното наследство в България“,  

„Как дигитализацията променя живота на нашия съвременник“,  

„Светът е книга, която трябва да бъде разгадана …“ (Алберто Мангел),  

„Културният живот в моя роден град“. 

2. Всяко есе трябва да съдържа следната информация: 

- Име, презиме и фамилия на участника; 

- Област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас; 

- Телефонен номер на участника; 

- Електронен адрес на училището; 



- Електронен адрес на участника. 

3. Представените есета трябва да отговарят на следните изисквания: 

- Обем от 3 до 5 страници; 

- Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word; 

- Разредка на редове и абзаци: 1,5; 

- Подравняване: двустранно; 

- Шрифт: Times New Roman; 

- Размер на шрифта: 12. 

4. Критерии за написване на есета: 

- Самостоятелно и творческо отношение на ученика към избраната тема; 

- Ученикът кандидат-студент трябва аргументирано да изложи своите гледни 

точки и позиции относно разглежданите в есето въпроси. 

- Есето да е добре организирано, да има увод, изложение и заключение, като 

между отделните параграфи да има логическа връзка. 

- Есето трябва да се отличава с културен език и стил на изложение. 

5. Участниците могат да развият една от предложените теми по свой избор. 

6. Участници са ученици кандидат-студенти от цялата страна. 

7. Есето да бъде с обем от 3 до 5 страници. 

8. Срок на изпращане: до 5 април 2020 г. на email: tansha@swu.bg 

Отличените получават сертификат за добри постижения и право за записване в 

специалности „Култура и медии“, „Култура и културен туризъм“ и „Културология и 

културен мениджмънт“ на Югозападен университет „Неофит Рилски“ в 

Благоевград. 

 

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ! 

Катедра „Културология“ 

 

mailto:tansha@swu.bg

