По повод 25-годишнината си в рамките на фестивала на книгата
„Пловдив чете“, 2017, ВУАРР обявява два литературни конкурса – за есе
и поезия.
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ
1. Конкурс за есе на тема: „Богатство и милосърдие“.
2. Конкурс за поезия: свободна тема.
3. В двата конкурса могат да участват български граждани със средно
образование – ученици в 12-ти клас на средните училища (абитуриенти)
от община и област Пловдив и студенти от университетите в Пловдив.
4. Всеки кандидат може да представи по едно непубликувано
стихотворение или есе на български език.
5. Творбите се изпращат на e-mail: uard@uard.bg, с краен срок 31-ви
май 2017 г. В темата на имейла да пише: „Конкурс за есе“, „Конкурс за
поезия“, а като текст да бъдат написани имената на участника, дата на
раждане, училище, адрес, телефон и e-mail за връзка.
6. Оценяването ще се осъществи в периода от 01.06.2017 до 13.06.2017 г.
от тричленна комисия, утвърдена от ректора на ВУАРР.
7. Резултатите ще бъдат обявени на 15-ти юни 2017 г. в рамките на
фестивала на книгата „Пловдив чете“, когато ще бъде и награждаването на
отличените автори в 7-ма аудитория на ВУАРР, Пловдив, бул. „Дунав“ 78.
Медиен партньор е радио „Натурал“. Отличените творби на авторите ще
бъдат събрани в общ сборник и публикувани с логото на АИ „Талант“ към
ВУАРР.
8. Награден фонд за всеки конкурс:
I място – юбилеен медал;
II място – юбилейна значка;
III място – почивка за двама в СПА курорт в страната.
9. Желателно e авторите да присъстват на литературния празник.
10. Участниците в конкурса разработват есето по „Указания за
разработване на есе“, утвърдени от ректора на ВУАРР, Пловдив.
11. Комисията изготвя протокол за резултатите от оценяването и
списък на първенците в конкурсите в срок до 13.06.2017, който се публикува
на страницата на ВУАРР.
12. Въпроси по повод на конкурсите могат да бъдат отправяни на
електронен адрес: uard@uard.bg и тел. 032/960 360, 0882/009510.
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Указания за разработване на есе:
I. Изисквания:
Максимален обем: до 2 печатни страници – 3600 знака;
Форматиране:
Papersize – A4;
II. Критерии:
Ясно формулирана теза, която съответства на зададената тема;
Логическа последователност;
Солидна аргументация;
Актуални примери;
Изведени обобщения и препоръки;
Владеене и прилагане на езиковите норми;
Подходящи цитати и позовавания.
III. Срок и форма на предаване на творбите:
Творбите се предават от 20.04.2017 г. до 31.05.2017 г. вкл. на имейл:
uard@uard.bg
Крайният срок за изпращане е 31.05.2017 г.
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