
Организират 

Национален ученически конкурс  
 

„Училището не се прави от зданието, а от преданието в него“ 
Из „Завещанието на Априлов“ 

 

Тема: "История, патрони и дарители на моето училище " 

 

Конкурсът се посвещава на 187 години от създаването на Първото 

новобългарско взаимно светско училище и 162 години от обявяването на 

Габрово за град 

 

Цели: 

Учениците трябва да покажат своите знания за възникването и развитието на училището си, за 

неговите вдъхновители, организатори и благодетели; да тълкуват и оценяват събитията и да 

предлагат свои гледни точки; да обвързват случващите се в българските земи процеси с духовните 

промени в Европа; да развиват творческото мислене в дух на родолюбие и гражданско отношение 

към историята.  

Регламент: 

В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас от училищата в страната, като подготвят 

историческо есе, историческа научна разработка или продукт с видео съдържание – клип, кратък 

филм. 

Съдържателни и формални критерии: 

1.  за историческо есе – до 3 страници, Times New Roman, 12. 

2.  за историческа научна разработка – изисквания: до 5 машинописни страници, стандарт 65 знака, 

Times New Roman 12; разработката да акцентира върху малко познати или интерпретирани по 

интересен и любопитен начин факти от историята на съответното училище; да запознава с живота и 

приноса на отделни личности - вдъхновители, организатори и благодетели; да разкрива отношението 

на съвременниците и на техните последователи към значимото им дело, да проучи архивни 

документи, даващи информация за патрони и дарители. 

3.  за продукт с видео съдържание – информираност; историческа коректност; въздействие, 

завършеност, синхронизация на музика, текст и говор, ясно дефинирана и реализирана цел. 

 



 

Критерии за оценка:  

- за историческо есе: оригиналност на заглавието, ясно откроена теза, убедително защитена лична 

позиция, добре подбрани факти и аргументи, собствени разсъждения във връзка с темата, логика на 

разсъжденията, структура, спазване на книжовноезиковите норми. 

- за историческа научна разработка: избор на тема, оригиналност, структура, познаване на 

научните факти, логическа връзка между събитията и явленията, обобщения и изводи за значимостта 

на проблема в националната и местната история, лична позиция, спазване на нормите на българския 

книжовен език. 

- за продукт с видео съдържание: трябва да представи темата с използване на достатъчно 

естетични, убедителни и атрактивни мултимедийни възможности, да бъдат с времетраене от 5 минути, 

обработен с подходящ софтуер, да въздействат на зрителя. Типични средства за изготвяне на 

приложението са MS Movie Maker, Sony Vegas и др., използване на авторски ресурс. 

Срок за представяне на разработките: 31 май 2022 г. 

Награди: 

В средата на месец юни авторите на отличените с оригиналност и задълбоченост разработки ще 

бъдат поканени да представят творбите си в Националната Априловска гимназия. Допълнително ще 

бъдат уведомени за датата на събитието и формата на провеждане – присъствено или онлайн. Ще 

бъдат присъдени по три парични премии във всяка категория и поощрителни награди. 

Примерни теми:  

1. Бележити дейци, подпомогнали създаването на моето училище. 

2. Познатите и непознатите благодетели и дарители на моето училище. 

3. Близките и потомците на благодетелите на училището. 

4. Помним и се гордеем... 

5. Ученици, прославили моето училище и града ни. 

6. Моят град и моето училище през погледа на бивши възпитаници и учители (спомени или материали 

от вестници и интервюта от минали години) 

7. Дарителите и дарителството (посочете личност или събитие). 

8. Европейският опит и традициите в моето училище. 

9. Одеското настоятелство - създаване, идеи, личности, допринесли за духовното израстване на 

българската нация. 

10. Одеското настоятелство и българската свобода. 

11. Архивите говорят… 

Конкурсът се провежда по идея и с финасовата подкрепа  на  д-р Елена Сербинова, 

основател на фондация „Радетел”, правнучка на Иван Рашеев, племенник на Васил 

Рашеев и един от изпълнителите на завещанието на Васил Априлов. 


