Заключителен етап на ученически конкурс за рисунка
По повод 135-годишнината от Руско-турската освободителна война Регионален исторически музей „Стою
Шишков” – Смолян, със съдействието на Регионален инспекторат по образование – Смолян, организира ученически
конкурс за рисунка на тема: „С Освободителите през Родопите”. Покана за участие е отправена към учениците от
пети до осми клас на училищата в област Смолян. Конкурсът има за цел надграждане на знанията за
Освобождението на България от османско владичество, придобити в училище; стимулиране развитието на
творческото въображение и фантазия у учениците, както и формиране интерес към музейната институция като
източник на знания по история.
Заключителният етап на конкурса – представяне и награждаване на
участниците, се проведе на 28 февруари 2013 г. в експозиционни зали на музея.

В конкурса се включиха ученици от 13 училища от Смолянска област СОУ “Антим I” – гр. Златоград; СОУ „Свети княз Борис I” - с. Старцево, община
Златоград; СОУ „Димитър Благоев” – гр. Доспат; СОУ „Отец Паисий” – гр.
Смолян; СОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Смолян; ОУ „Васил Левски” – с.
Ерма река, община Златоград; ОУ „Стою Шишков” – с. Търън, община Смолян; ОУ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр.
Смолян; ОУ „Иван Вазов” – гр. Смолян; ОУ „Юрий Гагарин” – гр. Смолян; ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с.
Момчиловци, община Смолян; ОУ
“Стою Шишков” – гр. Смолян и ОУ
„Васил Левски” – гр. Златоград.
Жури в състав: председател
Иван
Пеев
–
директор
на
Художествена галерия – гр. Смолян,
членове: Симеона Савова – директор
на Професионална гимназия по
приложни изкуства – гр. Смолян, и
Елена Дамянова – уредник в
Художествена галерия – гр. Смолян,
оцени 81 рисунки.
Първа награда е връчена на
Екатерина Хаджичонева
от ОУ
“Стою Шишков“” –Смолян. С втора награда е удостоена Атанаска Стамбова от
същото училище (“Битката при Шипка“), а с трета - Елица Димитрова Димитрова от
ОУ „Иван Вазов” – гр. Смолян.
Поощрителни награди получават Петра Тодорова Деянова от ОУ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Смолян,
Даниел Бодуров от ОУ “Стою Шишков” – Смолян и Захари Захариев Травлев от СОУ „Свети княз Борис I” - с.
Старцево, община Златоград.
На участниците са връчени грамоти, също и на г-жа
Милка Кокудева, преподавател в ОУ „Стою Шишков” – гр.
Смолян, за отлично представяне на нейните възпитаници в
конкурса.

