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Конкурсът е организиран от дирекция „Култура“ на Столична община. Той е 
на свободна тема и в него могат да участват деца в две възрастови 
категории: 9-12 години и 13-15 години. Всеки автор представя приказка (до 
три печатни страници). 

                                                                                        
а  .         Д   а  Д . а      а  а
Конкурсът се организира от регионална библиотека „Сава Доброплодни“, 
Сливен.  В него могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 
години, разделени в три възрастови категории. Всеки участник има право 
да представи до 2 литературни творби /разказ, приказка, стихотворение/.
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Конкурсът е организиран от театър "Via Verde" и фондация "Буквите". Всеки Конкурсът е организиран от театър "Via Verde" и фондация "Буквите". Всеки 
автор може да изпрати до две свои творби (2 разказа и 2 стихотворения). 
Конкурсът е насочен към оценката на конкретен герой, а не на цялото 
произведение. Създадените герои се оценяват по следните критерии:
- Оригиналност
- Идейност
- Виталност
- Философия на съществуването- Философия на съществуването
- Поведение
- Развитие на образа
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Конкурсът се организира от Хайку клуб София и Столична библиотека. Конкурсът се организира от Хайку клуб София и Столична библиотека. 
Хайку е най-кратката поетическа форма, чиято родина е Япония и която е в 
включена в програмата за обучение на курса „Млад писател“. За участие 
всеки автор трябва да изпрати до пет свои хайку. Имената на победителите 
ще бъдат обявени по време на ежегодния Международен хайку форум 
София.
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аодготовка за конкурси и участие в тях 

http //unity bg/bg/tvorchesko.pisane/
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Автор на формата, организатор и водещ е Петър Чухов. Двубоите изправят 
един срещу друг двама поети, които в рамките на четири тура защитават 
своята поезия и нападат тази на опонента си. Публиката взима дейно 
участие, като гласува след всеки тур за своя фаворит и задава тема за 
импровизация на дуелиращите се.
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Събитието показва нагледно приликите и разликите между авторското 
четене и актьорското изпълнение на поезия. Публиката решава изхода от 
своеобразната словесна схватка.
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Цели да се създаде текст по видяно и преживяно на определени знакови за Цели да се създаде текст по видяно и преживяно на определени знакови за 
столицата места. Младите писатели обикалят предварително избраните 
обекти, придружавани от творческия си ръководител, и имат зададено 
време, за да изпълнят поставената им задача на всяко място.
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Включва литературни четения, срещи с писатели и представяния на Включва литературни четения, срещи с писатели и представяния на 
произведенията им, театрални постановки по книги, творчески 
работилници, музикално-поетически пърформанси  и други.

.осещения и участия в културни събития:

.артньорство
През тази учебна година си сътрудничим и с Творческа Академия „Валери Петров“. Децата от клуб „Млад писател“ ще имат 
възможност да се запознаят с творчеството на различни съвременни български поети и писатели. Академия „Валери Петров“ 
е създадена от Националния дворец на културата и провежда обучения по творческо писане, развитие на сценарий, история 
на изкуствата, организира практически занятия и майсторски класове. Целта е талантливите автори у нас да получат 
възможност, знания и умения за най-успешно развитие в областта.

http://unity.bg/bg/tvorchesko-pisane/


