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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО НАРОДНО ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО 
“ОТ КОЛЕДА ДО ВАСИЛЬОВДЕН” 

 

 
 Конкурсът се провежда всяка година и има за цел да съхрани и популяризира 
българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото наследство 
на народното приложно изкуство. 
 
 РЕГЛАМЕНТ:  

В конкурса, който се осъществява в три направления: етнография, изобразително 
изкуство и литературно творчество, могат да участват ученици от І до ХІІ клас, разделени в 
три групи: 

● І група –  І – ІV клас 
● ІІ група – V – VІІ клас 
● III група – VІІІ – ХІІ клас 

 
1. Етнография: 

А. Слово – автентични разкази за живи и днес народни обичаи от Коледа до 
Васильовден, предания, легенди /до три печатни страници/. 

Б. Народно приложно изкуство: 
● Раздел „Керамика”; 
● Раздел „Декоративни пана и тъкани”; 
● Раздел „Апотропейни предмети”- кукли: коледари и сурвакари; сурвакници, 

обредно коледно дърво; коледарски геги, китки, калпаци, торбички: венци, като 
елемент на калпак; обредни хлябове и обредни кърпи. 

2. Изобразително изкуство – творбите 35/50, изпълнени с живописна, графична или смесена 
техника, трябва да бъдат тематично свързани с народните обичаи от Коледа до 
Васильовден. 

3. Литературно творчество – на тема: „Коледа е, стават чудеса” за приказка, стихотворение, 
разказ, есе – 3 екземпляра на хартиен носител. 

 
Всяка творба трябва да е съпътствана от следната информация: 
- трите имена на участника; 
- клас и възраст 
- училище, ЦПЛР, ръководител; 
- точен адрес, телефон и e-mail 
 

Информираме Ви, че личните данни на участниците в Националния конкурс „От 
Коледа до Васильовден” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и 
осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на 
личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение 
на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на Национален дворец на децата. 



Всички права на участниците относно обработката на личните им данни могат да се 
осъществяват писмено на адреса на Национален дворец на децата – София 1309, бул. 
Александър Стамболийски 191 или на електронен адрес: npc.bg@abv.bg 
 

Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в събитията на 
Националния дворец на децата, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните 
и печатните медии. 

Крайният срок за получаване на творбите е 03.12.2021 г. на адрес: 
гр. София – 1309, бул. Ал. Стамболийски № 191, Национален дворец на децата, ст. 201 
Конкурсните материали не се връщат. Остават за съхранение в музейната етнографска 
сбирка на Националния дворец на децата /НДД/, за да бъдат изложени с учебни или 
представителни цели, както и за дарения в благотворителни кампании. 

 
Официалното откриване на изложбата и церемонията по награждаването на 

отличените участници ще се състоят на 17.12.2021 г. от 11.00 ч. в Националния дворец на 

децата – гр. София 1309, бул. Ал. Стамболийски № 191. 
 
Награди, неполучени в срок до 3 месеца след обявяване на резултатите, остават в 

наградния фонд на НДД. 
 
 За допълнителна информация: тел.: 02 / 920 23 17, в. 201, 404, 408 


