
    

 

„Разкажи ми приказка” 

СТАТУТ  

на НАЦИОНАЛЕН ОНЛАЙН РЕЦИТАЛ - КОНКУРС 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА, 

 посветена на 100 години от рождението на  

ДЖАНИ РОДАРИ  

/17 септември 2020 год./ 

 
1. Националният рецитал – конкурс за изпълнение на произведения на италианския писател Джани 

Родари – поезия и проза се организира от Учебен  комплекс „Джани Родари” – София и Италиански 

културен институт , посветен на 100 години от рождението на италиански детски писател Джани Родари 

и 20 години от създаването на Учебен център „Джани РоДари” 

2. Конкурсът  ще се проведе ОНЛАЙН на 10.09.2020 год. в ЧОУ „Джани РоДари”. 

3. Право на участие имат деца и ученици от всички видове детски градини и училища в България – 

държавни, общински и частни, изпълнители на художествено слово от всички възрасти, разпределени 3 

възрастови  групи: 

- І - ва група – индивидуални участници – деца от 3 до 7 години; 

-   ІІ - ра група – индивидуални участници – деца и ученици от 8 до 14 години; 

-  ІІI - та група- индивидуални участници – деца и ученици от 15 – 18 години 

-   групови рецитали не се допускат 

4. Допускат се до участие само изпълнители с творби (поезия, разкази,приказки,откъс от проза ) на 

италианския писател ДЖАНИ РОДАРИ.  

5. Времетраене на изпълненията е до 5 минути. 

6. Изпълненията трябва да са записани формат MP4, codec 264, резолюция не по голяма от 

1920х1080. 

            7. Вашите записи трябва да се изпратят не по - късно от 06 септември 2020 г. на   е-mail 

djanirodari_uc@abv.bg!!!!!!!!!! 

             8. Ако са над 25 MB с WeTransfer на същия е-mail djanirodari_uc@abv.bg!!!!!!!! 

9. Видео изпълненията трябва да започват с кратка визитка на изпълнителя: трите имена, 

години, град, институция, име на произведението. 

 10. Оценяването ще се извършва от петчленно  жури – актьори и театрални педагози. 

          11. Журито присъжда  1-во, 2-ро и 3-то места в различните възрастови групи. 

         12. Отличените получават дипломи и предметни награди. 

* Организационният комитет на Конкурса осигурява допълнителни награди за участниците: 

* Журито има право да намалява и увеличава броя на наградите в отделните групи. 

13. Краен срок за изпращане на файловете с изпълненията – 06 септември 2020 година: 

          e-mail:, djanirodari_uc@abv.bg, /djanirodari @abv.bg/, а резултатите ще бъдат публикувани на                

10  септември 2020г. 

14. Наградените  участници ще  бъдат поканени за участие в гала концерт пред Националната 

библиотека ”Св.св.Кирил и Методий” в Денят на София – 17 септември 2020 година 

15 .Допълнителна информация на тел: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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