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I. Общи положения: 

В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас.  

Учениците разработват проекти, свързани със събитието на Априлското въстание, под 

ръководството на научен ръководител или консултант. 

Форматът на проектите може да е доклад с компютърна презентация или историческо 

есе. 

Целта е младите хора да се провокират към творческо мислене, възпитание 

в родолюбие и уважение към българската история:  

•  Да се провокира интересът на младите хора към историческото минало на народа 

ни; 

• Да се даде възможност на учащите се чрез изследователска дейност да 

представят своята гледна точка за значимостта на събитието и ролята на историческите 

личности; 

• Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и се приобщават към 

българските духовни традиции и ценности. 

 

II. Изисквания за оформяне и представяне на проектите:  

1.  Проектът трябва да съдържа задължително: Заглавие, автор/и, 

населено място, училище, научен ръководител, телефон за връзка.  

 

Теми за доклади: 

1. Основни дейци по време на Априлското въстание. 

2. Подвигът на Ботевата чета. 

3. Потушаване на Априлското въстанието и кланетата. 

4. Отзвукът от Априлското въстание в Европа и света 

 

Теми за есета: 

1. "1876. Години на Възраждане. Година на Възвишение" 

2. "Априлското въстание. Апостола и Апостолите" 

3. "Христо Ботев. Околчица и Голгота" 

4. " Перущище бедна, гнездо на герои...." 

5. "Априлското въстание. Записки и летописци" 

 

 

2. Изисквания към докладите и есетата (представя се задължително и 



 

резюме на доклада):  

Да съдържат три структурни компонента: 

• Въведение - до 1 печатна страница 

• Изложение - до 4 печатни страници 

• Заключение - до 1 печатна страница 

• Приложения - копия от статии и снимки, публикувани в печатни издания; снимки 

от личен архив, картички и др. 

• Ползвана литература 

Текстът на всяка страница да не надхвърля 30 реда, при големина на буквите 14, шрифт 

Times New Roman, полета 2/2/2/2/ и разстояние между редовете single. 

При посочването на ползваната литература се прилагат изискванията за подреждане по 

азбучен ред на фамилните и личните имена на авторите или заглавията. 

 

По отношение на есетата изискването е да не надвишат 6 стандартни машинописни 

страници. 

 

3. При формат доклад с компютърна презентация до 10 минути:  

•  Да е изработена на програма Power Point; 

•  Големина на продукта - от 10 до 20 слайда; 

•  Задължителна придружаваща информация: 

Използваната литература, документация и снимки се подреждат по азбучен ред на 

фамилните и личните имена на авторите или заглавията. 

Да се спазят общоприетите норми за текст, изображения и др. изисквания към нея.  

 Критерии за оценяване на докладите и есетата:  

•  добре подбрани аргументи; 

•  елементи на изследователска дейност; 

•  оригинален и творчески подход; 

•  лична позиция; 

•  езикова и стилистична култура 

 

III. Обхват и съдържание на проектите:  

Темите да бъдат свързани с Априлското въстание - по избор на участниците, 

подпомогнати от научните ръководители и консултанти. Ще бъдат предпочитани 

проекти с изследователски характер. 

 

 

IV.  Срок за изпращане на проектите: 



 

До 07.04.2023 г. изпращане на проектите на e-mail адрес:  

april.conference@abv.bg, заедно с презентациите при участниците с 

доклад.  

 

V. Провеждане на заключителния етап на конкурса:  

До 20.04.2023 г. жури, което включва специалисти Регионален исторически музей - 

София и учители от 33. Езикова гимназия „Света София“ ще определи най-добрите 

доклади и исторически есета.  

На 20.04.2023 г. резултатите ще бъдат обявени на дискусията по случай Априлското 

въстание в Регионален исторически музей - София, където ще се състои и 

награждаването на учениците. Те ще получат награди за първо, второ и трето място от 

всяка категория. 

 


