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РЕГЛАМЕНТ 
През 1878 г. в Русе се ражда Михаил Арнаудов. Неговият творчески път започва от 

ученическите публикации в местни периодични списания и прераства в задълбочени 
изследователски трудове. Верен на хуманните принципи, истината и дълга към 
обществото и държавата, той оставя внушително научно творчество в различни 
области на науката. Общочовешките достойнства и професионалната прецизност на 
учения дават основания на изследователите му да го определят като „човек на дълга и 
честта“.  

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ инициира за трета поредна година 
национален младежки форум АРНАУДОВИ СРЕЩИ 2022. Идеята на организаторите е той 
да стане трибуна за ученици и младежи, които следват стъпките на Михаил Арнаудов. 
Форумът си поставя за цел да насърчи изследователските търсения в областта на 
хуманитарните науки, да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, 
документи, факти за историята, фолклора, културните и обществените процеси в 
миналото и днес, както и да провокира дебат по ключови хуманитарни проблеми на 
нашата съвременност.  

Право на участие във форума имат ученици, студенти и младежи, учители в 
следните категории: 

 І група – ученици от 11 до 14 г. (5. – 7. клас); 
 ІІ група – ученици от 15 до 19 г. (8. – 12. клас); 
 ІІІ група – студенти и младежи над 19 г.; 
 съвместно участие ученик – учител; 
 млади специалисти и учители. 

Участниците могат да се изявят както индивидуално, така и в екип.  
 
І. Форми за участие: 
 доклад; 
 есе; 
 разказ; 
 презентация; 
 видеоклип. 

 
ІІ. Тематични направления/секции: 
 Литература; 
 Български фолклор; 
 Изкуства; 
 История; 
 Философия; 
 География;  
 Интердисциплинарни изследвания. 

 
ІІІ. Изисквания  
Представените конкурсни работи трябва да са разработени въз основа на 

проучвателна работа в библиотеки, архиви или от пряка теренна работа. 
Източниците на информация, както и данните за информаторите, да са посочени 
коректно, съобразно изискванията за цитиране.  



 Конкурсните работи трябва да бъдат придружени от резюме до 100 
думи, съдържащо: заглавие, автор/и, институция, текст на резюмето, 
ключови думи (не повече от 5).  
 Максимален обем на докладите, есетата, разказите – до 6 (шест) стан-
дартни машинописни страници.  
 За презентации на Power Point – времетраене до 10 минути. 
Към презентациите задължително се изпраща и текстов файл с поясне-
ния към отделните слайдове. 
 За видеоклипове – времетраене до 10 минути. 
Конкурсните работи в тази категория трябва да бъдат придружени и с 
текстов файл към видеоклипа. 

 
Организаторите на конференцията си запазват правото да не приемат раз-

работки, които не са подготвени съгласно изискванията и/или не са получени до 
определения срок.  

 
А) Технически изисквания към оформяне на докладите: 

 Формат на страниците: стандартен А4, полета (отдолу, отгоре, от-
дясно, отляво) – 20 мм. Страниците не се номерират. 
 Основен текст: шрифт Arial 12 пункта, междуредие 1.5, двустранно 
подравнен, без разстояние между абзаците, без сричкопренасяне. 
 Оформянето на началната страница на доклада (есето), разказа 
да съдържа следните елементи:  
- заглавие, отпечатано с главни букви – Arial 14 пункта, Bold, центри-
рано;  
- име и фамилия на автора (съавторите) – Arial 12 пункта, Bold, центри-
рано;  
- име на институцията – Arial 12 пункта, центрирано.  
 Фигури: формат jpg, вмъкнати на съответното място в текста, центри-
рани, годни за висококачествено възпроизвеждане. Под фигурата – наи-
менование с шрифт Arial 10 пункта, центрирано. 
 Таблици: шрифт Arial 10 пункта, вмъкнати на съответното място в 
текста, центрирани; над таблицата номер и наименование, шрифт Arial 
10 пункта, дясно подравнени. 
 Цитираната литература и източници се оформят под линия съ-
образно изискванията за цитиране. 

 
Б) Технически изисквания към оформяне на презентации и 
видеоклипове: 

Задължителни реквизити: 
 Заглавие; 
 Автор/и или екип (посочват се имената на всеки член от екипа); 
 Институция; 
 Използвани източници. 
Обем: до 20 слайда. 
Времетраене: до 10 минути. 
Структура: въвеждаща част, изложение и заключение. 
Формат: ppt, pptx, mp4, avi. 

 



ІV. Работни езици – български, руски, английски. 
 
V. Оценяване 
Изпратените в срок конкурсни работи ще бъдат оценени от компетентно 

жури. Крайната оценка се формира от сбора на оценката на конкурсната работа и 
оценката за представяне. 

Критерии за оценяване: 
 структура на конкурсната работа; 
 анализ на източници, събития, факти, тези/хипотези; 
 лична интерпретация/послание; научен или художествен акцент; 
теза/хипотеза; 
 език и стил; 
 достоверност на представената информация; 
 изводи и заключения; 
 използвани източници; 
 представяне. 
 

VІІІ. Отличия и награди: 
 ПРИЗ „АРНАУДОВИ СРЕЩИ“ – присъжда се за доклад, презентация 

или видеоклип с приносен характер, оценен най-високо от журито. 
 
 СПЕЦИАЛНО ОТЛИЧИЕ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН 

КАРАВЕЛОВ“ – присъжда се за конкурсна работа с най-много 
използвани библиотечни ресурси (книги, сборници, вестници, 
списания, библиотечни архиви и др.). 

 
 СПЕЦИАЛНИ ОТЛИЧИЯ – присъждат се на участниците с най-добрите 

разработки в отделните тематични направления. Отличия получават и 
ръководителите/наставниците, консултирали учениците в техните 
изследователски търсения. 

 
Журито си запазва правото да присъжда допълнителни награди. 

VІ. Срокове 
 Заявка за участие се попълва в електронен формат, публикуван в 
сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в срок до 15 май 
2022 г. 
 Конкурсните работи се изпращат на електронен адрес: 

mladezkiforum@gmail.bg  най-късно до 30 май 2022 г. 

 Публикуване на програмата на Националния младежкия форум 
АРНАУДОВИ СРЕЩИ 2022 – до 15 юни 2022 г. 

 
 VІІ. Публично участие и представяне 
 На 25 юни 2022 г. в сградата на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ 
в град Русе ще бъде официално открито третото издание на форума. Участниците 



ще бъдат разпределени в секции. Всеки участник ще има възможност да представи 
и защити конкурсната си работа по предварително публикуван график и при 
спазване на времетраенето, предвидено в регламента.  
 При невъзможност за публично присъствие участникът/участниците 
изпраща/изпращат видеозапис на представянето си. 
 Отличените конкурсни работи ще бъдат представени и публикувани в 
електронно списание. 
 

За контакти:  

ел. поща: mladezkiforum@gmail.bg 

0876 931 552   Татяна Савова 

0884 717 990  д-р Капка Иванова 
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