
 
 
 
 
 

 

ЧИТАЛИЩЕ „БРАТСТВО 1869”  
И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО – КЮСТЕНДИЛ  

 
ОБЯВЯВАТ 

 

РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА  
 

на тема  
 

 „НАРИСУВАЙ И ОПОЗНАЙ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИТЕ НА ЕВРОПА”. 
 

 
 
 
 
 
 

Тема на конкурса са културните и исторически забележителности 
 на страните членки на Европейския съюз. 

 
Целта на конкурса е да подтикне децата и младежите от област Кюстендил  да 

представят с помощта на цветовете и формите различни исторически 
забележителности, паметници на културата и природни забележителности, 

приближавайки ги по този начин  до европейската история и култура. 
Успоредно с това им дава тласък към популяризирането, защитата и 

опазването на собственото им културно и природно наследство. 
 

Регламент: 
Формат: Максимален размер на рисунките – 50х70 см. 

Материали: бои, моливи, флумастери и други пособия за рисуване 
 

Възрастови  групи: 
І група:  7 – 9 години 

ІІ група: 10 – 13 години 
ІІІ група: 14 – 17 години 

 
Срок  за участие в  конкурса: 15 април  - 5 май 2011 г. 

Рисунките трябва да бъдат изпращани на адрес: 
 

Информационен център Европа Директно – Кюстендил 
читалище “Братство 1869”  

ул. “Отец Паисий” 11,  
2500 гр. Кюстендил 

 
 



 
 

Допълнителни условия: 
Всяка творба трябва да бъде придружена от следната информация: 

- име на художника 
- възраст 

- пощенски и електронен адрес 
- телефон за контакти. 

 
Конкурсните творби не подлежат на връщане и 

Информационен център Европа Директно – Кюстендил  
и читалище „Братство 1869”  

си запазват правото да ги публикуват с цел презентация и  
популяризиране на конкурса.  

Конкурсни творби, които не отговарят на посочените в регламента 
изисквания няма да се журират. 

 
Награди 

Наградният фонд на конкурса,  предоставен с подкрепата на 
Европейската комисия включва предметни и информационни материали. 

 
Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени  

на 9 май от 11:00 ч. в читалище „Братство 1869”  
по време на отбелязването на Деня на Европа, а всички творби  
ще бъдат представени в изложба в читалище „Братство 1869”  

в периода от 9 – 23 май 2011 г. 
 

За справки и повече информация: 
Информационен център Европа Директно – Кюстендил 

читалище “Братство 1869” гр.Кюстендил, ул. “Отец Паисий” 11, п.к.2500 
тел.:078/ 52 63 95  и  078/52 91 95 
e-mail:centre@europedirect-kn.info 

www. europedirect-kn.info 
 
 

 


