
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ ПРИ ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 



 

 

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: 

 
 Да даде възможност за творческа изява на ученици от 

гимназиалната образователна степен с изявени интереси в областта 
на обществените науки. 

 Да провокира интереса на младите хора към историята на 
българския народ и държава и на нейното съвременно географско 
пространство. 

 Да съдейства за изграждане на динамични контакти и на мрежа за 
обмен на информация между училището и университета като 
взаимосвързани етапи в образованието на младите хора.  

 
 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА: 
 В конкурса могат да участват ученици от гимназиалната 

образователна степен от всички видове училища, които са на 
възраст между 15 и 19 години. Участниците се разпределят в две 
възрастови групи: ІХ–Х и ХІ (ХІІ) клас. 

 Участието в конкурса е индивидуално или групово. Индивидуално 
участие се изисква за учениците, които през настоящата учебна 
година завършват училище, а за тези от ІХ–Х кл. се допускат и 
групови разработки. 

 Всеки ученик има право да участва само с една конкурсна творба и само в 
едно тематично направление – история или география. 

 
Конкурсните разработки могат да бъдат в следния формат:  

 
 ПИСМЕНИ (ИСТОРИЧЕСКО/ ГЕОГРАФСКО ЕСЕ, РЕФЕРАТ, ОТГОВОР НА 

ИСТОРИЧЕСКИ ВЪПРОС) 
 

 ВИЗУАЛНИ (ПОСТЕР, МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 
 
 ЕЛЕКТРОННИ (БЛОГ НА ТЕМА „СПОДЕЛЕНО ЗА ГЕОГРАФИЯТА“).  

 
 
 
 
 



 

ЕСЕ НА ИЗБРАНА ГЕОГРАФСКА ТЕМА: 

1. Пространствените (не)ограничения на дигиталните по рождение 
2. Какви географски, икономически и културни знания са необходими 

на съвременния млад човек? 
3. „Научих, че всеки иска да живее на върха на планината, 

забравяйки, че единственото, което има значение, е как се 
катерим.“ (Габриел Гарсия Маркес) 

4. „Въображението е по-важно от знанието.“ (Алберт Айнщайн)  
5. България на контрастите (?) – географският поглед 
6. „България като една човешка длан ...“ (Георги Джагаров)  
7. Отговорността да си европеец 

 
ТЕМИ ЗА ИСТОРИЧЕСКО ЕСЕ: 

 

1. „Аз бях в три страни, които и трите се казват България. Първата 
България лежи там, където се преминава от Унгария през Железни 
врата и столицата ѝ се казва Видин. Другата България лежи срещу 
Влашко и столицата ѝ се казва Търново, а третата България лежи, 
където Дунав се влива в морето, и столицата ѝ се казва Калиакра.“ 
(Ханс Шилтбергер) 

2. „Да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите 
собствени задружни сили.“ (Васил Левски) 

3.  „Бъди възторжен идеалист: смел до безумство, влюбен в 
България до фанатизъм, честен до самопожертване.“ (полк. Борис 
Дрангов) 

 
 

КОНКУРСНИ ТЕМИ ПО ИСТОРИЯ (РЕФЕРАТ, ОТГОВОР НА ИСТОРИЧЕСКИ 
ВЪПРОС, ПРЕЗЕНТАЦИЯ): 

1. Златото на траките: мит и реалност 
2. Средновековна България – между меча и дипломацията 
3. Българите католици от XVII в. – радетели за освобождението на 

България 
4.  „За древността на бащината земя и за българските дела“ – първата 

история на България, написана от архиепископ Петър Богдан 
5. Георги Стойков Раковски – пътят към Свободата 
6. Априлското въстание (1876 г.) 
7. Демокрация и диктатура в новата и най-нова история на България 
8. Десталинизацията: очаквания и реалности 
9. Родови корени и памет  

10. Паметници и паметни места в моето родно място 



 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ: 
1. Темата на разработката да съответства на съдържанието на 

конкурсната тема.  
2. Подбраните от авторите факти да са представени коректно, като се 

използват различни източници на информация.  
3. Конкурсната работа да е прецизно структурирана. 
4. Езикът и стилът на изложението да са в съответствие с избрания 

тип текст.  
5. Обемът на есето да не надхвърля 5 компютърни страници, а текстът 

на реферата да не е по-голям от 10 страници. 
6. При подготовката на реферата като част от общата структура на 

разработката да присъства и справочен апарат (библиография). 
 
 

ПОСТЕР ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ИЗБРАНА ТЕМА ПО ГЕОГРАФИЯ 

1. Географски измерения на глобалните проблеми на съвременността 
2. Географията в дигиталното съвремие 
3. Едно от лицата на географията 
4. Моята географска и културна представа за България 
5. Моят любим географски обект/маршрут 

 
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ POWER POINT  ПРЕЗЕНТАЦИЯТА: 
1. Съдържанието на презентацията да отговаря на избраната тема. 
2. Подборът на съдържанието да представя прецизно и научно вярно 
конкретните факти и събития. 
3. Да са използвани рационално технологичните възможности на 
програмата. 
4. На последния слайд да се цитират използваните източници. 
5. Общият обем на презентацията да не надхвърля 20 слайда. 
 
 
 
 
 



 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЛОГ НА ТЕМА „СПОДЕЛЕНО ЗА 
ГЕОГРАФИЯТА“ 

1. Да се използва един от онлайн инструментите за създаване и 
администриране на блог:  

    WWW.BLOGGER.COM      WWW.WORDPRESS.COM     WWW.EDUBLOGS.ORG 
 
2. Да се подбере шаблон с гъвкаво оформление и фоново изображение, 

които са съобразени с темата. 
3. Да са обособени следните съдържателни панели:  
 документиране на собствените проучвания по темата;  
 споделяне на научна информация с възможност за коментари; 
 приложения с препоръчителни заглавия/тематична електронна 

библиотека;  
 снимки и видео. 

 
ОЦЕНЯВАНЕ 

 Оценяването на конкурсните работи се извършва от специално жури 
под председателството на Декана на Исторически факултет. В 
неговия състав влизат преподаватели от различните катедри на 
факултета.  

 Предварителната селекция на изпратените конкурсни материали се 
осъществява от преподаватели по история и по география от 
съответните катедри.  

 

НАГРАДИ 

Всички участници в конкурса, които са отличени от журито, 
получават книги и специална ГРАМОТА на Историческия 
факултет.  

На учениците от ХІ (ХІІ) клас, получили оценка над „Много 
добър 4.50“, се предоставя възможност да се запишат за студенти в 
избрана от тях специалност на Историческия факултет.  

На участника, получил най-висока оценка по скалата „Отличен 
5.50–6.00“, кандидатстудентската такса (50 лв.) се поема от 
ръководството на факултета. 

 
 

http://www.edublogs.org/


 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И СРОКОВЕ  

 ЛИНК КЪМ ФОРМУЛЯРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ej2RgfCBfUuIbL8Gu3G7s
2XHT3CuO-5AjRnfEkxeILBURU9KN0JUWE5INjJCTlAwU1I0V0hCVElIUy4u  

 СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ МАТЕРИАЛИ: 22.02.2021 г. 
 ОБЯВЯВАНЕ НА  РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА СЕЛЕКЦИЯ: 

25.02.2021 г. 
 КОНКУРС (ОНЛАЙН ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА): 01.03.2021 г.  

(При по-голям брой участници заключителното събитие ще се 
проведе в два дни – 1 и 2  март 2021 г.)  

 

Адрес за кореспонденция:  

5003 Велико Търново 

ул. „Теодосий Търновски“ №2 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
Исторически факултет, каб. 537 
Кремена Маркова (организатор учебен процес) 
 

 

Конкурсните материали по история да се адресират до:  

доц. д-р Виолета Стойчева  

space_time_vtu@abv.bg 

 

Конкурсните материали по география да се адресират до:  

проф. дн. Стела Дерменджиева  
space_time_vtu@abv.bg 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ej2RgfCBfUuIbL8Gu3G7s2XHT3CuO-5AjRnfEkxeILBURU9KN0JUWE5INjJCTlAwU1I0V0hCVElIUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ej2RgfCBfUuIbL8Gu3G7s2XHT3CuO-5AjRnfEkxeILBURU9KN0JUWE5INjJCTlAwU1I0V0hCVElIUy4u

