


Социален проект 
„Щъркелите“







Репетирай, репетирай...







Чешки 

център

16 април 2016  г.



ВИВАКОМ 

АРТ 

ХОЛ

21 май 2016 г.

Нощ на музеите и 

галериите



Конкурс

„Роди се дете, Син ни се даде“

Категории:

• разказ 

• стихотворение 

• есе 

• рисунка 

• произведение на 
приложното 

изкуство 

Възрастови групи:

• Първа група: от 5 до 10

години

• Втора група: от 11 до 14

години

• Трета група: от 15 до 18

години



„Свята нощ“ – Йорданка Бъгова, 
15 г., Пловдив

ГОЛЯМА НАГРАДА НА ВСИЧКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ  ЗА РИСУНКА в 

трета възрастова група

„Рождество Христово“ – Богомила 
Асенова, 15 г., Пловдив

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА 
ФОНДАЦИЯ „РАВНОСТОЙНО 

ПАРТНЬОРСТВО” – СОФИЯ – ЗА 
РИСУНКА в трета възрастова група

Трета възрастова група- 15-18 г.



ГОЛЯМА НАГРАДА 
НА ВСИЧКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 
РИСУНКА – първа 
възрастова група

„Бог се роди“ – Дария Чернаева, 7 г., Лондон

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА СП. „ЩЪРКЕЛ“ ЗА РИСУНКА –
първа възрастова група

„Роди се дете, Син ни се даде“ – Никол Живкова, 10 г., гр. 
Бургас



Категория „рисунка“:
Втора възрастова група: 11-15 г.

„Син ни се даде“ – Илиана Димова, 11 г., София

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛНА ИДЕЯ в категорията 

РИСУНКА – втора възрастова група

„Рождество“ - Никола 
Славов, 11 г., Монтана

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА 
СДРУЖЕНИЕ „СВЕТИЛНИК“ 

ЗА РИСУНКА – втора 
възрастова група



„Рождествена сцена“ върху керемида 
– Анастасия Панчева, 14 г., Враца

ГОЛЯМА НАГРАДА НА ВСИЧКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ в категорията 
„Приложно изкуство“ – втора 

възрастова група:

„Рождество Христово“- рисунка 
върху коприна, 16 г., Петя 

Алексиева, Шумен

ГОЛЯМА НАГРАДА НА ВСИЧКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ в категорията 
„Приложно изкуство“ – трета 

възрастова група

Трета възрастова група – 16-18 г.



Специална награда на сп. „Щъркел“ –
за благотворителна дейност



Партньорите



Ученическо онлайн списание „Щъркел“

Февруари – декември 

2017 г.

• Ученическа редколегия 
на сп. „Щъркел“

• Пет творчески школи
• Конкурс «България –

врата към Европа»
• ЩЪРКЕЛ ФЕСТ
• Финално събитие



Творчески школи

Фотографска школа –
Сдружение «Шанс мрез 
умения». Ръководител: 

Владимир Добрев

Ученическа редколегия на сп. 

«Щъркел» - журналистическа: 

Сдружение СВЕТИЛНИК 

България. Ръководител: 

Маргарита Друмева

Школа за творческо писане и 

радиотеатър - Фондация за 

информационен обмен и обслужване на 

слепи и инвалиди «Равностойно 

партньорство» – София и  Радио Брайл 

FM. Ръководител: Владислав Кацарски.

Арт школа – за изработване на илюстрации 

към авторските детски литературни и 

журналистически материали: АРДУС, 

Пловдив. Ръководител: Жулиета Пейкова

Терапевтична арт школа –

Фондация «КУЗМАНОВ». 

Ръководител: Десислава Иванова



Регламент: 

• есе 

• приказка 

• стихотворение 

• рисунка 

• фотография 

Конкурсът е посветен на събитието «София – град-домакин на 

председателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.»

Национален конкурс 

«България – врата към Европа»



ЩЪРКЕЛ ФЕСТ •Отчитане на 
конкурса

•Спектакъл на 
открито

•Ще засадим Acer 
palmatum 'Osakazuki' 
– малко дърво, тип 

„Японски клен“ –

за спомен от 
„щъркелите“. 



Проектът е финансиран от Столична програма КУЛТУРА 




