РЕГЛАМЕНТ
На шестия Международен УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

«Роди се дете, Син ни се даде»

• есе

• разказ

• стихотворение
• рисунка

Вяра Пенчева, 12 г., Школа „Елиза Арт“,
гр. Габрово. Голяма награда, 2020 г.

• произведение на приложното изкуство
• ПРИКАЗКА В КУТИЯ
• пиеса
2021

Детско списание
ЩЪРКЕЛ

СЪМИШЛЕНИЦИТЕ
• АСОЦИАЦИЯ „ЕМПИРЕЙ“

• БИБЛЕЙСКА ЛИГА, БЪЛГАРИЯ
• ИЗДАТЕЛСТВО „НОВ ЧОВЕК“
• ВЕСТНИК „ЗОРНИЦА“
• ЦЪРКВА „ОТВОРЕНО НЕБЕ“, ДОБРИЧ
• СДРУЖЕНИЕ „ОБЕДИНЕНИЕ СВЕТИЛНИК
БЪЛГАРИЯ“

Голяма награда 2020 г.

Георги Русев, 13 г., Ателие
„Приложен фолклор“ към ЦПЛР,
гр. София. Рък.: Елеонора Асенова

• ИЗДАТЕЛСТВО „ВЕРЕН“
• МИСИЯ „ВЪЗМОЖНОСТ“

• ФОНДАЦИЯ „ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ“
• ФОНДАЦИЯ „ПОКРОВ БОГОРОДИЧЕН“

Голяма награда 2020 г.

Петя Велева, 12 г., Ателие
„Приложен фолклор“ към ЦПЛР,
гр. София. Рък.: Елеонора Асенова

УЧАСТНИЦИ
2021 г.

• 300 ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 Г. ДО 18 Г.
• ОТ 7 ДЪРЖАВИ – БЪЛГАРИЯ, РУСИЯ, СЪРБИЯ,
КЕНИЯ - АФРИКА, ИСПАНИЯ, ГЪРЦИЯ,

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

• ЗА ПРЪВ ПЪТ УЧАСТВАТ И ВЪЗРАСТНИ В
КАТЕГОРИЯТА „ПРИКАЗКА В КУТИЯ“ И
„ДРАМАТУРГИЯ“

Голяма награда 2020 г.

Десислава Герчева, 18 г., „Арт“ школа към ЦПЛР-ОДК , гр. Шумен.
Рък.: Теменуга Христова
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„Арт“ школа към ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“, Шумен. Рък.: Теменуга Христова
1 кл. ОУ „Бенковски“ и Рисувалня „Елфина“, Бургас. Рък.: Милена Димитрова
Арт школа „Колорит“, гр. Плевен. Рък.: Майя Ананиева
БНУ „Закрила“ към Генералното Консулство на Р България в Санкт Петербург, Русия. Рък.: Елица Вакуленко
Школа „Арт Попово“. Рък.: Искра Хаджииванова
Ателие „Приложен фолклор“ към ЦПЛР, гр. София. Рък.: Елеонора Асенова
Литературен клуб „Добродетели“ към ЕГ „Хр.Ботев“, гр. Кърджали. Рък.: Емилия Владева
БУ „Христо Ботев“, гр. Торент, Испания. Рък.: Маргарита Стоянова
Школа за изобразително и приложно изкуство към ЦПЛР „Малкият принц", гр. Тервел. Рък.: М. Стоянова
ДГ „Детелина“ към ЦПЛР,,Малкият принц“, гр. Тервел. Рък.: Марияна Тодорова
Клуб „Светлини сред сенките“ към ОДК ,,Св. Иван Рилски“, гр. Казанлък. Рък.: Валентина Димова
Школа по ПИИ към ОДК, гр. Пазарджик. Рък.: Деница Гатева
ДГ „Иглика”, гр. Плевен. Рък.: Захаринка Панталеева
Първа група „Русалка“, ДГ „Звездица“ №1, гр. Бургас. Рък.: Албена Попова
Школа „Елиза Арт”, гр. Габрово. Рък.: Рък.: Елиза Ковачева – Цокова
9 ОУ „П. К. Яворов“, гр. Благоевград. Рък.: Йорданка Драмалиева и Олга Стойкова
Децата от „Ел Шадай“ в Лимуру, Кения. Рък.: Сами, Ники и Волен.
Арт школа към 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“, София. Рък.: Драгомира Станчева
2. а клас на СУ "Бачо Киро, гр. Павликени. Рък.: Милена Маринова
ЧНУ „ Светилник“, гр. София. Рък.: Снежи Стоева

НАГРАДА „ЩЪРКЕЛОВО ЯТО“

• ЗА ТВОРЧЕСКИ ШКОЛИ И ГРУПОВО УЧАСТИЕ

Голяма награда 2020 г.
Павлина Шиндрова, 16 г., гр. Дряново

«Беше студена зимна нощ. Вятърът виеше страховито. Всички се бяха прибрали по
домовете си. Аз също си бях у дома. На топло в обора, заедно с мама, чиято вълна излъчваше
топлина и аз се чувствах още по-уютно. Телето и магарето, с които споделяхме нашия дом, бяха
полегнали в меката слама и гледаха навън. Всичко беше нормално, както всяка друга вечер. Толкова
бях щастлива, че имам топъл дом, който ме пази от бурята навън.
Вече беше късно. Трябваше да си лягам. Но точно когато отивах към леглото, вратата
на обора се отвори. Студен вятър връхлетя със сила при нас. Затворихме очи, а около нас се
разлетя слама. Първоначално си помислих, че се беше отворила заради бурята, но после видях
причината. Силна светлина огря всичко наоколо. Любопитно гледах това, което се случваше, и се
скрих зад мама. При нас влязоха двама души – мъж и жена. Но това не бяха нашите стопани! Кои
бяха тези хора? Те затвориха внимателно вратата и ни се усмихнаха приятелски. В очите им
виждах, че са добри хора и че няма да ни навредят. Имах им доверие. Всички ги гледахме
любопитно. Жената легна в сламата точно пред мама. Тя ме погледна с големите си красиви очи и
ме помилва приятелски по главата. Мъжът ѝ издърпа една от малките ясли, в които слагаха храна
за нас, малките агънца, и я сложи близо до жената. Не разбирах какво правят, но ми беше
интересно да разбера. Мама пак ми напомни да си лягам, но аз твърдо отказвах. Жената
продължаваше да лежи в сламата със затворени очи, като изглеждаше доста уморена. Мъжът ѝ
застана до нея целуна я и я хвана за ръката. Той допря челото си до нейното, сякаш ѝ даваше от
неговите сили.
Изведнъж се чу силен детски плач…»

КАТЕГОРИЯ РАЗКАЗ
ТРЕТА ГРУПА

Симона Василева, 15 г., ППМГ „Добри Чинтулов”,
град Сливен. Преподавател: М. Милева
За разказа: «Раждането на Иисус Христос»

КАТЕГОРИЯ РАЗКАЗ
Лъчезар Йорданов, 17 г. Клуб «Светлини сред
сенките», гр. Казанлък. Рък.: Валентина Димова. За
разказа: «Сърце в стъкло».
«На Божидара бяха открили много лоша болест и се нуждаеше от незабавна операция,
която беше изключително скъпа и непосилна за бедното семейство. Една сестра в
болницата я позна, знаеше че това е жената, която беше пращала стъклени фигурки в дома,
от който тя скоро си бе осиновила дете. Медицинската сестра искаше да помогне на тази
жена и започна да разказва историята ѝ. Разбирайки какво се е случило с нея, въпреки че не
я познаваха лично, малки и големи, на които тя беше подарявала играчки, решиха да
направят благотворителен търг с нейните произведения. Организираха се много бързо и
стотици хора се отзоваха. Събраха нужните средства и веднага се извърши операцията.
Божидара отвори отново очите си:
- Весела Коледа, мамо! – каза Георги и я целуна по челото.
- Обичаме те! – прегърна я Калоян.»

«Георги пристъпи прага на малката църква зад
градската поща. Не беше влизал отдавна тук. Всичко беше
тихо и спокойно. Усещаше се празничната топлина от
свещите и иконите. Той седна до стената, там, където
много отдавна обичаше да сяда. С горчивина си спомни,
че бе забравил какво е да се моли. Беше забравил как да
търси прошка. Светът го беше грабнал в своята примка
и не искаше да го пусне. И така година след година. Но
вече беше свободен.
Той се изправи и се приближи до олтара. Разгледа
внимателно иконите, които сякаш го изпитваха с поглед,
след което коленичи пред тях и започна да се моли.
Почувства се слаб и уязвим като дете. Всичките сили,
които бе имал да се бори срещу света, сега рухнаха върху
пода на църквата. Искаше прошка за всичко, което беше
извършил, искаше прошка за това, което щеше да
извърши. »
Йоан Иванов, 17 г. Клуб «Светлини сред сенките», гр.
Казанлък. Рък.: Валентина Димова. За разказа: «Бегълци».

КАТЕГОРИЯ РАЗКАЗ
Мирослав Асенов, 10 кл., Литературен клуб
„Добродетели“ към ЕГ „Хр. Ботев“, Кърджали. Рък.:
Емилия Владева. За разказа: «Благодаря ти, Господи!»

«5-ти декември! Остават 20 дни до Коледа. За съжаление се случи нещо
лошо, което ще промени живота на тези малки момчета. Баба им
Христина получи сърдечен удар и спешно я транспортираха в найблизкото спешно отделение. Трите малки момчета останаха на
произвола на съдбата! Нямаха при кого да отидат! Нямаше кой да бъде
до тях и да им повтаря да вярват в чудото! Останаха сами да се
грижат за себе си. Единственото, което можеха да направят, е да се
молят за баба си Христина!
На следващия ден, 6-ти декември, бе тежка сутрин. Сякаш всичко
вървеше накриво за тези деца. Сутринта баба им изпадна в кома
поради липса на желязо и отслабена сърдечна функция.Какви
премеждия сполетяха тези деца, точно преди най-светлите
празници!»

Виктория Бисерова, 10 кл., Литературен клуб „Добродетели“
към ЕГ „Хр. Ботев“, Кърджали. Рък.: Емилия Владева. За разказа:
«В очакване на Рождество»
«Мислите на баба Мара се прекъснаха от звънливите гласчета на деца, които
викаха на двора щастливи. Помисли, че са коледарчета и се зачуди защо са
подранили толкова много! Избърса сълзите от очите и бързешком отиде до
прозорчето, за да види кои са. Навън в снежната градина се търкаляха
любимите ѝ внучета.
О, чудо! Очите на баба Мара светеха! Не – блестяха! Сърцето ѝ усещаше
ударите на кръвта и тя не свари да изскочи на портата. Отвъд оградата,
пред отворения багажник на колата стояха дъщеря ѝ и зет ѝ – уморени от
дългия път, но щастливи, че са у дома. Тя се затича да посрещне и тях.
Това беше най-щастливата вечер на баба Мара от много години насам.
Гледаше със сълзи в очите любимите си внучета и едва успяваше да слуша
разказите на малки и големи.
Навън беше вече тъмно. Само някъде там, нависоко проблясна звезда…
Бог се роди!»

КАТЕГОРИЯ РАЗКАЗ
«…Празниците за нея са повод за безсмислени караници и
събирания, на които хората опитват да покажат, че не са
отшелници и да изтъкнат престорената си радост. Поне
това бе видяла до сега. Съмняваше се в добронамереността на
,,приятелите” си. Всички те се спъваха един друг в
университета, а и по принцип с цел да се проявят като подобри. Това й се струваше глупаво и безсмислено, но вече не
виждаше начин да ги промени, а й се искаше…
……………
– Наистина ли вярваш в чудеса? – попита я той.
– Щом си до мен вече толкова години – да! – отговори му
уверено тя и в отговор той й се усмихна, а очите му блеснаха,
точно като в онази самотна зимна вечер.»
Виктория Димитрова, 10 кл., Литературен клуб
„Добродетели“ към ЕГ „Хр. Ботев“, Кърджали. Рък.: Емилия
Владева. За разказа: «Наистина ли вярваш в чудеса?»
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«Здравей, бабче!
Затъжи ли се за мен? Скоро не съм ти писал! Няма да се оправдавам
– знам, че съм небрежен, но обещавам да си изкупя вината! Да, вярно
е, че съм натоварен с много работа, но това не ме оправдава! Съвсем
скоро ще съм при теб! Обещавам! Идва Бъдни вечер и знам, че искаш
да сме заедно. И аз искам! Липсват ми вечерите край огнището.
Толкова съм се затъжил за теб! Как се справяш? Знам, че ти е трудно
самичка. Дядо си отиде отдавна, а ние се преселихме в големия град
и все времето не стига за нищо… Обещавам, че за Бъдни вечер ще
дойда на село. Ще дойда да те видя и да се пренеса отново в найхубавото детство, което прекарах при вас с дядо!
…………….
Нетърпелив съм да те видя! И ще броя дните до Рождество, когато
ще мога да те прегърна истински и да посрещнем заедно раждането
на Спасителя!
С обич: Мирко!»
Мирослав Асенов, 10 кл., Литературен клуб „Добродетели“
към ЕГ„Хр. Ботев“, гр. Кърджали. Рък.: Емилия Владева.
За разказа: «Писмо до баба в очакване на Рождество».

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА

КАТЕГОРИЯ РАЗКАЗ
„Нашият Спасител е живял около 33 г. Той бил
евреин, родил се е в Назарет, днешен Израел, и е
проповядвал по цялата Юдейска земя.

Аз съм била там, на Галилейското езеро, където
Исус е ходил по водата. Усетих духа на това място.
Една от историите за Галилейското езеро започва с
това как Исус накарал учениците да влязат в
лодката и да отидат преди Него на отсрещната
страна. До тогава Исус отишъл на един хълм и
започнал да се моли. Като се свечерило, Той бил там
сам. А лодката била насред езерото, блъскана от
вълните, защото вятърът бил насрещен. Тогава
Исус се появил пред учениците си като ходел по
водата…“

Лаура Алексиева, 10 г.,
49 ОУ „Бенито Хуарес“,
гр. София

Валерия Кофетарова, 14 г.,
28 СУ „А. Константинов“,
гр. София

Имало едно време един дядо, който живял в
старчески дом, тъй като страдал от много
болести и нямало кой да се грижи за него. Жена
му починала заедно с единствената му дъщеря в
катастрофа преди години, а двамата му синове
не говорили с него от много време, заради стара
вражда. Преди да се пенсионира дядото бил
клисар в една стара църква…
…Къщата била просторна, а младите родители
имали нужда от помощ за децата и градината. С
радост приели дядо си в малката стая на третия
етаж, където всяка вечер той четял приказки на
правнучетата си.
Мрачният старчески дом останал в миналото.

КАТЕГОРИЯ ЕСЕ
Виктор Лазаров, 14 год., Частна профилирана гимназия „Райко
Цончев“, гр. Добрич. Рък.: Маргарита Христова
«Вечерта бавно се спускаше над града. Снегът се стелеше над
къщи и улици и бавно покриваше като нежна мека пелена
всичко наоколо. Той вървеше бавно и се оглеждаше. Копнееше
някой да го повика, да го покани и да вечеря с Него, да му
разкаже, да се облегне на Него и да се радва в присъствието Му.
Видя бяла къща с ярки светлини отвътре и отвън.
Почука на вратата, но никой не го чу. Цялото семейство беше
около коледното дръвче и го украсяваше. Децата закачаха
играчките, бащата спускаше отвисоко гирляндите, а майката
нареждаше коледни фигурки и други украси над камината, по
стените, снежинки по прозорците, чорапчета с лакомства…
Той почука отново, но и понеже никой не му отвори, тръгна
нататък по улицата.....»

«Последно добрият старец сложил под елхата подарък и
рекъл, че Бог така възлюбил света, че му дал своя
единствен Син, а ние трябва да сме благодарни за
Неговия несравним дар. Разказал как мъдреците се
поклонили пред святото дете и го дарили със злато,
тамян и смирна. Така и ние поднасяме подаръци
в духа на мъдреците.
През годините ние добавяме нова и нова украса на
коледните си елхи, за да бъдат те красиви и блестящи.
Но никога да не забравяме посланията на играчките и
истинския смисъл на този светъл празник!
,,Защото ни се роди Дете, Син ни се даде;
И управлението ще бъде на рамото Му;
И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник,
Бог могъщ. Отец на вечността, Княз на мира“. (Исая 9:6)
Боян Стойков, 14 г., Частна профилирана гимназия
„Райко Цончев“, гр. Добрич. Рък.: Маргарита Христова

КАТЕГОРИЯ ПОЕЗИЯ
Кирил Димов, 16 г., Клуб «Светлини сред сенките», ОДК «Св.
Иван Рилски», гр. Казанлък. Рък.: Валентина Димова

ТРЕТА ГРУПА
Радко Василев, 17 г., СУ „Св. св. Кирил и Методий“,
гр. Карнобат.

КАТЕГОРИЯ ПОЕЗИЯ

Йована Глиджич, 12 г.,
гр. Ниш, Сърбия. За
стихотворението:
«Коледна песен»

КАТЕГОРИЯ ПОЕЗИЯ
В
т
о
р
а
г
р
у
п
а

Геновева Трифонова, 13 г.
Клуб «Светлини сред сенките», ОДК «Св. Иван Рилски»,
гр. Казанлък. Рък.: Валентина Димова

ГОЛЯМА НАГРАДА

За малките поети Ралица, Версавия, Милла, Диан и Рая
от Клуб «Светлини сред сенките», ОДК «Св. Иван
Рилски», гр. Казанлък. Рък.: Валентина Димова

СПЕЦИАЛНА ГРУПОВА НАГРАДА

КАТЕГОРИЯ РИСУНКА
Алис Добрева, 7 г., ОУ
„Антон Страшимиров”,
гр. Бургас.
Мая Петкова,
9 г., ОУ „Любен
Каравелов“,
гр. Ямбол

Ведат Бейзат
Ведат, 5 г.,
ДГ„Детелина“ към
ЦПЛР „Малкият
принц“, гр. Тервел.
Рък.: Марияна
Тодорова

Димана Димова, 9 г.,
Школа за
изобразително и
приложно изкуство при
ЦПЛР „Малкият
принц“, гр. Тервел.
Рък.: Марина Стоянова

Голяма награда за децата от Детска градина в Белград, Сърбия. Възраст: 6 г.

..Божићна срећа’’. Клара Брајковић
На празника Рождество Христово
винаги съм щастлив, ходя на църква с
мама и тате
и се радвам на светлините във
вечерните часове.Чакам с нетърпение
ваканцията и снегът да завали.

„Божићна кућа“. Ленка Граовац
Коледната трапеза и обичаите
в моя дом.
Игри и прекарване на време заедно за
празника.
Всички са доволни и много се вълнуват
от подаръците.

„Божићно јутро“. Дуња Мијаиловић
Когато се роди Христос, отвсякъде
идваха хора
и му носеха дарове.
Това беше специален ден за всички.
Те бяха много щастливи, когато
видяха бебето.

„Божићна пећина“. Марта Матић
Нарисувах пещерата и си представям
деня
на раждането на Христос.
Много хора дойдоха щастливи и
донесоха различни подаръци.
Дори слънцето се усмихваше този ден.

Теа Гоцев, 8 г.
Стефания Спиридонова, 8 г.

Школа по приложно и изящно изкуство, ОДК
Пазарджик. Рък.: Дeница Гатева

Калина Найденова, 9 г.

Ателие „Приложен фолклор“ към
Центъра за изкуство, култура и
образование „София“.
Рък.: Елеонора Асенова.
Теодора Михайлова, 9 г.

Габриела Георгиева, 8 г.

ОУ „Георги Бенковски“, Рисувалня „Елфина“, гр. Бургас.
Рък.: Милена Димитрова
Даная Цанева, 9 г.
Ангелина Спасова, 7 г.,
Арт школа «Колорит»,
гр. Плевен. Рък.: Майя
Ананиева

Димитър Кесов, 9 г.
Павлин
Неделчев,
9 г.

Нелия Мартин
Димова, 7 г.

1 А клас от ОУ „Георги Бенковски“, 7 г., гр. Бургас.
Рък.: Милена Димитрова

Александър-Крум Александров Диков
Лилия Илиева

Николай Красимиров Николов

Миа Алесандрова Арденти

Жаклин Руменова Цанева

ГРУПОВА ГОЛЯМА НАГРАДА

Симона Михайлова Барзова, 6 г., ДГ „Тинтява“, гр. София

Юндер Ремзи, 9 г., ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“
Шумен, „Арт“ школа. Рък.: Теменуга Христова

Аделина Тотева, 8 г., Рисувалня «Елфина», гр. Бургас. Рък.: Милена
Димитрова

Михаела Михова, 6 г., Школа „Арт Попово“.
Рък.: Искра Хаджииванова

Габриела Главчева, 6 г.

Школа по приложно и изящно изкуство,
ОДК Пазарджик. Рък.: Дeница Гатева

Александър Михайлов, 9 г.

АнджеликаМихаела
Ангелова
Димитрова, 5 г.

Damjan Stefanov, 9
years old, Elemetary
school “Lazo
Angelovski”, Skopje,
Republic of North
Macedonia

Школа „Арт Попово“.
Рък.: Искра Хаджииванова

Даная Петрова, 8 г., Арт школа «Колорит»,
гр. Плевен. Рък.: Майя Ананиева

Йордан Георгиев, 7 г.
Клара Диянова Панчева, 9 г.,
Школа за изобразително и
приложно изкуство при ЦПЛР
„Малкият принц“ , гр. Тервел.
Рък.: Марина Стоянова

Росен Руменов Лазаров, 9 г.,
Школа „Елиза Арт”, гр.
Габрово. Рък.: Елиза
Ковачева-Цокова

Кристияна Бужева, 7 г.

Веселина Кунова, 10 г.,
Арт школа «Колорит»,
гр. Плевен. Рък.: Майя
Ананиева

Виктория Василева,
10 г., Школа „Елиза
Арт”, гр. Габрово.
Рък.: Елиза КовачеваЦокова

Елица Кръстева, 10 г.,
Арт школа
«Колорит»,
гр. Плевен.
Рък.: Майя Ананиева

Дилек Юксел
Ибрахимова, 14 г.,
Школа при ЦПЛР
„Малкият принц“
, гр. Тервел. Рък.:
Марина Стоянова

Дориана Диянова, 10 г., ОУ ,,Йордан Йовков“, гр. Варна

Рисувалня „Елфина“, гр. Бургас.
Рък.: Милена Димитрова
Даниела Генова, 11 г.

Магдалена
Сулакова, 11 г.

Теодора Петрова, 11 г.

Катерина
Йорданова, 10 г.

Климентина
Николова, 12 г.

Дилара Гюнери
Фикрет, 12 г.

Полина Владиславова, 12 г.

Гергана Диянова, 14 г.

Вяра Пенчева, 12 г.,
Школа „ЕЛИЗА АРТ“ ,
гр. Габрово. Рък.:
Елиза Ковачева–
Цокова

Даяна Василева, 12 г.

Арт школа към ЦПЛР ОДК «Анастас Стоянов», гр. Шумен.
Рък.: Теменуга Христова

Елеонора Неделчева, 14 г.

Елиз Мехмедова, 13 г.

Школа «Арт Попово», Рък.: Искра Хаджииванова

Владислав Савчев, 14 г.

Сияна Янкова,
14 г.,
ПГГ,,Джон
Атанасов‘‘,
гр. Търговище

Соня
Валентинова
Генова, 14 г.,
ЧПГТП „Райко
Цончев“, гр.
Добрич.
Компютърна
живопис.

Гергана Пенкова,
12 г., Компютърна
школа „Вале“ при
ОНЧ “Заря-1858“,
гр. Хасково.
Рък.: Людмила
Стайкова

Калина Димитрова, 16 г., Компютърна
школа „Вале“ при ОНЧ “Заря-1858“, Хасково.
Рък.: Людмила Стайкова

Румен Константинов, 12 г.
Теодора Генова, 10 г.

Габриела Стоянова, 14 г.
Свилена Петрова, 10 г.

Втора група

Златина Сюзан Лон Петти, 11 г.

Арт школа КОЛОРИТ, гр. Плевен.
Рък.: Майя Ананиева

Школа за изобразително и
приложно изкуство при ЦПЛР
„Малкият принц“ , гр. Тервел.
Рък.: Марина Стоянова

Пресиян Неделчев, 13
г., Школа «Арт
Попово»,
Рък.: Искра
Хаджииванова

Рая Росенова, 11 г.,
49 ОУ „Бенито
Хуарес“, гр.
София
Полина Олеговна Латишева, 10 г., БНУ „Закрила“ към
Генералното Консулство на Р България в Санкт
Петербург, Русия. Рък.: Елица Вакуленко
Йоанна Михайлова Барзова, 11 г., 92 ОУ „Д. Талев“,
гр. София

Любомира
Михайлова, 11 г., 119
СУ ,,Акад. Михаил
Арнаудов”, гр. София

Анна-Мария Донева, 10 г., 4 ОУ
„Проф. Джон Атанасов“, гр. София.
Рък.: Драгомира Станчева

КАТЕГОРИЯ РИСУНКА

Туана Невзат Даил,
10 г., гр. Шумен

Стефани Христова Наскова, 12 г.,
ОУ „Христо Смирненски“, гр. Дулово

Станислав Стоянов, 14 г., ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“
Шумен, „Арт“ школа. Рък.: Теменуга Христова

Дуйгу Ахмед, 12 г., Арт школа
към ЦПЛР-ОДК , гр. Шумен.
Рък.: Теменуга Христова

Мирослав Нидялков, 13 г., ЦПЛР-ОДК
„Анастас Стоянов“ Шумен, „Арт“ школа.
Рък.: Теменуга Христова

КАТЕГОРИЯ РИСУНКА

Емили Красимирова Цонева, 16 г.,
Школа „Елиза Арт”, гр. Габрово. Рък.:
Елиза Ковачева-Цокова

Ивона-Сияна Станева, 15 г., Школа „Арт
Попово“, гр. Попово.
Рък.: Искра Хаджииванова

Йордана Галинова Михайлова,
17 г., ПГИИ „Джон Атанасов“,
гр. Търговище

Павлина Миленова
Шиндрова,
15 г., СУ „Максим
Райкович“, град
Дряново

Полина Минкова
Стефанова, 18 г., ЦПЛРОДК „Анастас Стоянов“
Шумен, „Арт“ школа. Рък.:
Теменуга Христова

Рисунки върху дърво
Школа по приложно и изящно изкуство,
ОДК Пазарджик. Рък.: Дeница Гатева
Никола Гатев, 6 г.

Мариела Гатева, 13 г.

Първа, втора и трета
възрастова група
Ателие „Приложен фолклор“ към ЦПЛР София.
Рък.: Елеонора Асенова

КАТЕГОРИЯ ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО
Теодора Генова
Димова, 13 г.,
90 СУ „Ген.
Хосе де Сан
Мартин“,
гр. София

Пано: Ния Томешкова, 11 г.

КАТЕГОРИЯ
ВИДЕОПИЕСА И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

Голяма награда за децата от "Ел Шадай" в гр.
Лимуру, Кения, и за Волен, сценарист и
режисьор на Рождественската пиеса

КАТЕГОРИЯ ДРАМАТУРГИЯ
(откъс)
МЪДРЕЦ 1: (към Сина на овчаря) Приятелю, разкажи ми повече за срещата на баща ти с Царя!
СИН НА ОВЧАР: (с радост) Това било най-чудната и щастлива нощ в живота му! Татко пазел
стадото на полето заедно с другите овчари, когато изведнъж им се явил ангел. Той казал, че във
Витлеем се е родил Спасител, Който ще избави народа от греховете му.
МЪДРЕЦ 1: (развълнувано) Какво чудо! Слава на Бог!
СИН НА ОВЧАР: А после пред смаяните им очи застанал цял небесен хор,
който пеел тази песен:
(Хорът започва да пее зад сцената.)
ПЕСЕН НА ХОРА:
Слава на Бога във висините!
Мир на земята! Мир на земята!
Между хората благоволение.
Радвайте се! Алилуя. Амин.
МЪДРЕЦ 1: Удивително! Ще запомня тази песен! А после какво станало?
СИН НА ОВЧАР: После решили да отидат и да видят родения Спасител…

Габриела Маджарова, за пиесата
„По-различна история за Рождество“

КАТЕГОРИЯ ДРАМАТУРГИЯ
Виктория и Любомир Стоянови, 12 и 10 г., БНУ
"Закрила" към Генералното Консулство на Р България
в Санкт Петербург, Русия. Рък.: Елица Вакуленко. За
видеопиесата „Роди се дете, син ни се даде“

Групова награда за учениците от „Театрална работилница“ при
ПГСАГ „Арх. Камен Петков“, гр. Пловдив. Рък.: Полина Карлова
- за участието им в две категории:
- «Драматургия» и «Приказка в кутия»

Алис Добрева и Албена Попова
от гр. Бургас

КАТЕГОРИЯ
ПРИКАЗКА В КУТИЯ

Колективна творба на 4 г. деца от ДГ
„Звездица” №1, първа група „Русалка”,
гр. Бургас, и техните родители.
Рък.: Албена Попова

Алексия Аярова, 12 г., 90 СУ „Ген.
Хосе де Сан Мартин“, гр. София

ПООЩРИТЕЛНА
НАГРАДА:
Яна Павлова Първанова,
13 г., 90 СУ „Ген.Хосе де
Сан Мартин“, гр.
София.

Благодарим ви за участието
и
ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!
Всички награди и книги са осигурени от
партньорските организации и издателства.
Благодарим за изключително ценната помощ
при организирането и провеждането на
конкурса!
Мария Стефанова, 14 г.,
Ателие „Приложен фолклор“ към ЦПЛР,
гр. София. Рък.: Елеонора Асенова
ГОЛЯМА НАГРАДА, 2020

http://storks.biz/

Продукти на Творческа къща „Щъркелите“, които може да
закупите и да подпомогнете разнообразната дейност на
организацията:

Конкурсът „Роди се дете, Син ни се даде“
се организира от
Творческа къща „Щъркелите“ ЕООД
и
Детско онлайн сп. „Щъркел“.

Тел. за контакт: 0877857733
E-mail: creative.house.storks@gmail.com
http://storks.biz/

