
И-1922 БИБЛИОТЕКАТА КЪМ НЧ „Св. ИВАН РИЛСК 

с. МРАМОР – СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

ОБЯВЯВА 

онлайн конкурс за рисунка на тема: 

„В ПРИКАЗНИЯ СВЯТ НА БРАТЯ ГРИМ“ 

Конкурсът е по повод 

235 години от рождението на Вилхелм Грим 

Цел на конкурса: 

На 24 февруари 2021г. се навършват 235 години от 

рождението на Вилхелм Грим. Неговият живот и 

творби тясно са свързани с по-големия му брат Якоб 

Грим. Известните Якоб и Вилхелм  Грим  са  

познати в цял свят като Братя Грим – автори на 

любими детски приказки за много поколения. 

По повод годишнината библиотеката при НЧ “Св. 

Иван Рилски-1922” с. Мрамор – Столична община 

организира онлайн конкурс за детска рисунка на 

тема “В приказния свят на братя Грим”. 

Условия за участие: 

❖ В конкурса могат да се включат деца на възраст от 

6 до 12 години 

❖ Форматът, както и техниката, която ще се използва 

за рисунките, са без ограничения. 

❖ Рисунката трябва да бъде заснета с добро качество 

и изпратена на имейл адреса на библиотеката – 

libmramor@abv.bg във формат *.jpg. 

mailto:libmramor@abv.bg


❖ В e-mail-a да бъдат посочени следните данни за 

участника: 

• Три имена, 

• Клас, школа/учебно заведение, град 

• Точен адрес, 

• Телефон и e-mail за контакт на участника  

• Заглавие на литературното произведение 

 

❖ Всички получени рисунки, ще бъдат качени на 

Фейсбук страницата на читалището. 

❖ От тях жури ще отличи най-добрите рисунки и 

определи победителите. 

❖ Резултатите ще бъдат обявени на 24.02.2021г. 

❖ Паралелно с това ще се проведе и онлайн 

гласуване за наградата на публиката, което ще 

бъде активно от  15 до 23 февруари включително. 

 

Крайният срок за изпращане на снимките е 

15.02.2021г. 

 

Резултатът от общите ни усилия ще бъде 

създаването на електронно издание на 

приказки на Братя Грим с илюстрации на 

изпратените ни рисунки. 

 
За контакт: Василка Христова – Библиотекар при НЧ „Св. Иван 

Рилски-1922” - libmramor@abv.bg 
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