
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018  ГОДИНА 

Регионална библиотека „Д. Талев” 

  

ДАТА, ЧАС, 

МЯСТО 

  

Събитие ОРГАНИЗАТОР 

9 януари   

11.20 часа 

Читалня Детски 

отдел 

 

  

 

  
   

 

Детско утро под надслов „ Приказки от стари 

времена”  

 В Читалнята на Детски отдел ще се проведе 

Детско утро под надслов „ Приказки от стари 

времена” по случай   390 г. от рождението на 

Шарл Перо (роден 12 януари 1628). 

  Децата ще разкажат за живота и 

творчеството на Шарл Перо. Учениците ще 

представят откъси от приказки на Шарл Перо и 

ще се облекат като любимите си приказни герои. 

Третокласниците ще нарисуват Пепеляшка, 

Спящата красавица, Магарешката кожа, Котарака 

в чизми, Малечко-Палечко, Червената шапчица, 

Спящата красавица и други герои от приказките 

на писателя. С детските рисунки ще направим 

изложба в библиотеката. Малчуганите ще гледат 

анимационния филм „Пепеляшка”.  

 

 

  

 

 

Регионална 

библиотека  

и ученици 

ІІІ ОУ „Д. 

Талев” 



18 януари  

11.30 часа 

Читалня Детски 

отдел 

 

  

Детско утро под надслов „Приключенията на 

Алиса в страната на чудесата” 

 В Читалнята на Детски отдел ще се проведе 

Детско утро под надслов „Приключенията на 

Алиса в страната на чудесата” по случай  120г. от 

смъртта на Луис Карол ( починал 14 януари 1898). 

 Библиотекар от отдела и учениците ще 

разкажат за живота и творчеството на Луис Карол 

и за популярната му  книга „ Алиса в страната на 

чудесата”. На децата ще  бъде прожектиран 

филмът  „ Алиса в страната на чудесата 

 

 

 

 

 

Регионална 

библиотека  

и 

ученици 

ІІІ ОУ „Д. 

Талев” 

  

30 януари  

12.30 часа 

Зала 

„Изкуство” 

IV етаж 

 

 

Песните на В.Висоцки 
 

Инициативата е посветена на 80-годишнината от 
рождението на Владимир Висоцки – руски певец, 
актьор и поет /1938- 1980/. 
Ученици от ЕГ ще представят творчеството му и 
ще слушат негови изпълнения 
 

 

 

 

Регионална 

библиотека 

ученици от ЕГ 

 

 

 

 



КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018  ГОДИНА 

Регионална библиотека „Д. Талев” 

  

ДАТА, ЧАС, 

МЯСТО 

  

Събитие ОРГАНИЗАТОР 

7 февруари   

10.00 часа 

Зала 

„Изкуство” 

IV етаж 

  

 

  
   

Гостува списание” 9 месеца” с интересни теми 

за бъдещите майки и тези, които вече имат  

деца в бебешка възраст. 

 Освен професионални съвети от лекари ще има 

и среща с представители на банки за стволови 

клетки. 

 

Ще бъдат раздадени информационни и рекламни 

материали. 

 

 

  

 

 

Регионална 

библиотека  

и списание 

„9 месеца” 

 

15 февруари  

12.45 часа 

Зала 

„Изкуство” 

IV етаж 

 

 

 

145 години от  обесването  на  Васил Левски /1873 

година/ Родолюбие, справедливост, човечност – 

заветите на Левски 

Мултимедийно представяне  на живота и делото 

на Апостола на свободата Васил Левски  в две 

части от ученик от  IX”б” клас и библиотекар от  

отдел „Заемна за възрастни” : 

 

Рецитал на стихотворения  за Васил Левски от 

учениците от IX ”б” клас . 3. Подреждане на изложба от книги и илюстрации  

в чест на Васил Левски. 

 

Регионална 

библиотека  

и ученици 

НХГ „ Св .Св. 

Кирил и 

Методий ” с 

класен 

ръководител  

г- жа Христина 

Танчева. 

 

 



 

 

 

19 февруари 

16.00 часа 

Читалня 

Детски отдел 

Рецитал под надслов „Апостолът на свободата”  

 В Читалнята на Детски отдел ще се проведе 

Рецитал под надслов „Апостолът на свободата”по 

случай   145 г. от обесването на Васил Левски 

(19.02.1873г.)  

  Децата ще рецитират стихотворения, 

посветени на Апостола на българската свобода, 

ще представят биографични сведения за Васил 

Левски и негови крилати мисли. 

 За финал второкласниците ще гледат 

научно-популярен филм за Васил Левски. 

 

 

 

 

 

 

 

Регионална 

библиотека  

и ученици ІІІ 
ОУ „Д. Талев” 

с ръководител 

г-жа Елизабет 

Илиева.  

  

22 февруари  

12.30 часа 

Зала 

„Изкуство” 

IV етаж 

 

 

 
120 години от рождението на БЕРТОЛТ 

БРЕХТ, немски поет и драматург (1898 - 1956) 

Студенти от специалност „Актьорско 

майсторство” при ЮЗУ ще представят 

творчеството на големия немски драматург. Ще 

бъдат разгледани най-значимите негови 

произведения. 

 

 

 

 

Регионална 

библиотека и 

студенти от      
ЮЗУ 

 

23 февруари 

Детско утро под надслов „ Мои любими герои от 

Жул Верн” 

Регионална 

библиотека  



15.15 часа 

Читалня 

Детски отдел 

  На 23 февруари от 15.15 ч. в Читалнята на 

Детски отдел ще се проведе Детско утро под 

надслов „ Мои любими герои от Жул Верн” по 

случай  190г. от рождението на Жул Верн (роден 

8 февруари 1828). 

  Учениците ще разкажат за живота и 

творчеството на Жул Верн, ще представят негови 

крилати мисли и цитати от произведенията му. 

Децата ще споделят със съучениците си кои от 

предсказанията на писателя за научни открития 

са се сбъднали. 

 За финал четвъртокласниците ще гледат 

филм по роман на Жул Верн. 

 

и ученици от 
ІІІ клас на ІV  

ОУ „Д. Талев” 

с ръководител 

г-жа 

Симеонова. 

  

27 февруари 

13.00 часа Зала 

„Изкуство” 

IV етаж 

 

 

Представяне на мултимедийна 
презентация  на тема "Библиотеката, 
книгите и четенето".  
Ще представим интересни исторически 
факти за библиотеките, ще ви запознаем с 
възникването на писмеността и книгите.  
Нашите потребители ще видят най-
големите световни библиотеки. Ще си 
поговорим за важните книги, които всеки 
един от нас би трябвало да прочете до 
края на живота си. 

 

Регионална 

библиотека  

и ученици ІІІ 

ОУ „Д. Талев” 



Датата и часа 

ще бъдат 

уточнени 

допълнително 

Детски празник под надслов „Хари Потър -  

Фантастични животни“ 

В Читалнята на Детски отдел ще се проведе 

Детски празник под надслов „Хари Потър - 

Фантастични животни“. Събитието е част от 

инициативата на издателство  „Егмонт”. 

 За четвърта поредна година фенове на 

момчето магьосник от цял свят ще могат да 

споделят увлечението си по невероятните 

истории на Дж. К. Роулинг в рамките на Нощта на 

книгите за Хари Потър проведе по инициатива на 

британския издател Bloomsbury. Сред основните 

цели на кампанията е възможността да предаде 

на следващото поколение читатели магията на 

книгите. Като един истински феномен в 

съвременната детска литература, поредицата за 

Хари Потър успява да върне интереса на милиони 

млади хора към четенето. Темата на 

тазгодишното събитие ще е Фантастични 

животни. 

Децата ще направят рисунки на 

фантастичните животни от книгите за Хари Потър, 

с които ще направим изложба в библиотеката, ще  

гледат филма „Фантастични животни и къде да ги 

намерим – книжно ревю“ и ще представят 

любими откъси от книгите за Хари Потър. 

 

Регионална 

библиотека  

и ученици 

СОУИЧЕ 

„Св. Климент 

Охридски – 

Благоевград с 

ръководител г-

жа Виолета 

Узунова. 

 



февруари 

Асенов, Кръстьо –/1877 – 1903 / - 115 години 

от смъртта - изложба и изготвяне на писмена 

библиографска справка. 

Регионална 

библиотека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ  МАРТ 2018  ГОДИНА 

Регионална библиотека „Д. Талев” 

  

ДАТА, ЧАС, 

МЯСТО 

  

Събитие ОРГАНИЗАТОР 

1март   

13.30 часа 

  

Читалня 

Детски отдел 

  
   

Детска седянка под надслов „Баба Марта 

бързала, мартенички вързала” 

В Читалнята на Детски отдел ще се проведе 

Детска седянка под надслов „Баба Марта бързала, 

мартенички вързала” по случай  фолклорния  

празник на мартеничката. 

Библиотекар от отдела ще разкаже на 

децата за празника баба Марта и за символиките 

на белия и на червения цвят на мартеницата. 

Учениците ще разкажат  легендата за хан 

Аспарух и мартеничката и за други поверия, 

свързани с празника. Децата ще  декламират 

стихотворения за мартеничките. 

За доброто настроение  ще звучат детски 

песни, посветени на баба Марта и на пролетта. 

Учениците ще гледат видеоматериали за 

празника – „История на мартеницата”, „Денят на 

мартеницата”, „Легенда за мартеницата“. 

Всички участници в детската седянка  ще се 
закичат с красиви мартеници 

 

Регионална 

библиотека  

и ученици от ІІ 

клас на ІІ ОУ 

„Д. Благоев”  с 

ръководител г-

жа Дафинка 

Монева 



  

 

 

1 март  

13.30 часа 

Зала 

„Изкуство” 

IV етаж 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел „Читални „ в Регионална библиотека ще 

представи пред учениците  мултимедийната 

презентация „ Баба Марта „   

Децата ще се запознаят с първомартенската 

обредност, която е единствена в целия свят.  

 

 

 

 

Регионална 

библиотека  

и 

ученици от ІІ 

клас на ІІ ОУ 

„Д. Благоев 

 

 

 

 

  

15 март  

10.30 часа 

Зала 

„Изкуство” 

IV етаж 

 

 

 
Ще се проведе среща – разговор  на тема:   

  „ Благоевград – минало и настояще ”. 

           Инициативата е във връзка със 

140 години от  Освобождението на 

България от османско иго и националния 

празник на България  –  3 март  

 

        Събитието ще започне с мултимедийна 

презентация със снимков материал за 

историческите събития и развитие на Благоевград 

през годините. 

        След презентацията учениците ще бъдат 

запознати с дейността, фонда и развитието на  

Регионална 

библиотека и  

ученици  от II 

клас при   

Пето СУ „ 

Георги  

Измирлиев ” с 

класен 

ръководител  

г- жа  Ася  

Разсолкова 



Регионална библиотека ”Димитър Талев” 

във връзка с  65 години от основаването 

 

 

 

 

15 март  

12.30 часа 

Зала 

„Изкуство” 

IV етаж 

 

165 години от рождението на ВИНСЕНТ 

ВАН ГОГ, холандски живописец - (1853-

1890) 

    Ученици от  клас „Изобразително изкуство” на 
НХГ „Св. св. Кирил и       Методи” ще представят 
творчеството на великия живописец. 

      

Регионална 

библиотека  

и ученици от  

НХГ 

  

20 март 

13.00 часа Зала 

„Изкуство” 

IV етаж 

 

 

85 години от рождението на КИРИЛ 

СТЕФАНОВ, композитор, диригент, обществен 

деец. Дългогодишен Главен художествен 

ръководител на ансамбъл „Пирин” Благоевград 

-  (1933-2005) 

Ученици от класа на госпожа Д. Богданова при 
Център за творческо и личностно развитие 
Благоевград ще представят песни по 
обработка на именития творец.  

        

 

 

Регионална 

библиотека  

и ученици от 

ЦТЛР и  

ІІ ОУ „Д. 

Благоев 



20 март 

16.00 часа 

Читалня 

Детски отдел 

 Детско утро под надслов „Пролет мила, 

чудотворна” 

В Читалнята на Детски отдел ще се проведе 

Детско утро под надслов „Пролет мила, 

чудотворна” по случай   22 март – Деня на 

пролетта. 

Учениците ще декламират стихотворения от 

български детски автори за пролетта. За доброто 

настроение на празника ще звучат пролетни 

детски песни. 

 

Регионална 

библиотека  

и ученици 

ІІІ клас 

на ІІ ОУ „Д. 

Благоев”  с 

ръководител г-

жа Виолина 

Стойнева 

14 март 

10.00 часа 

Зала 

„Изкуство” 

IV етаж 

 

 Инициатива на списание „ 9 месеца”"Хранене по 

време на бременност" на 14.03  от 10:00 часа в гр. 

Благоевград, Регионална библиотека "Димитър 

Талев. Ще си говорим подробно за храненето по 

време на бременността и неговите особености. 

Ще бъдем на разположение за всякакви въпроси, 

които Ви вълнуват, и на които не сте намерили 

отговор до сега!  Ще научим повече за 

Съхранението на стволови клетки - защо да 

изберем Future Health -  Афродита МЦ - Стволови 

клетки и Ин витро ; както и за Правилното 

хранене през първите години след раждането - 

залог за здраве и развитие на детето с Aptamil.  

Регионална 

библиотека  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AfroditaMC/
https://www.facebook.com/AfroditaMC/


 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ 2018  ГОДИНА 

Регионална библиотека „Д. Талев” 

  

ДАТА, ЧАС, 

МЯСТО 

  

Събитие ОРГАНИЗАТОР 

2април   

13.30 часа 

  

Читалня 

Детски отдел 

  
Детско утро под надслов „Андерсенови 

приказки” 

В Читалнята на Детския отдел ще се проведе 

Детско утро под надслов „Андерсенови приказки” 

във връзка с 2 април -  Международен ден на 

детската книга и 213 години от рождението на 

Ханс Кристиян Андерсен (роден на 02.04.1805).  

Инициативата е посветена на тринадесетия 

Маратон на четенето, организиран от ББИА  от 2 до 

23 април 2018 г. По традиция провеждаме 

националната кампания в партньорство с 

Асоциация „Българска книга“ и тяхната 

инициатива „Походът на книгите“. Целта на 

мероприятието е да за да утвърдим отново 

библиотеките като значимо място за четене, 

общуване и срещи на общността. 

Библиотекар от Детския отдел  ще разкаже 

на децата за Международния ден на детската 

книга. Учениците ще представят биографични 

сведения на Ханс Кристиян Андерсен. Децата ще 

прочетат по роли Андерсеновите приказки 

„Принцесата върху грахово зърно”,   „Щастието 

може да се крие и в  клонче” и „Снежният човек”.  

Регионална 

библиотека  

и ученици  

от частна 

занималня 

Happy Kids 

House 



Малчуганите ще представят и откъси от 

приказките: „Снежната кралица“, „Грозното 

патенце“, „Славеят“, „Оле – затвори очички“, 

„Дивите лебеди“, „Храбрият оловен войник“, 

„Новите дрехи на краля“ и „Палечка“.  

 За финал ще бъде  представена 

прожекцията на филма „Оле затвори очички”  и 

откъс от филма на Дисни „Малката русалка“ по 

приказки на Андерсен. 

 

 

  

 

 

4 април  

10.00 часа 

Зала 

„Изкуство” 

IV етаж 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ще бъде представена библиотеката пред група 
наши потребители.  
Ще ги запознаем с основните дейности на 
библиотеката, какво е нейното място и роля в 
културния облик на града и областта. 
Ще им препоръчаме нови заглавия от 
библиотечния фонд. Ще ги запознаем с правилата 
за ползване на библиотеката. 
 
 
 2.Списание 9 месеца гостува на библиотеката . 
Основната тема е „Първи грижи за 
новороденото“. Лектор е Теодора Артинова, 
старша акушерка на Родилно отделение. 
ПСАГБАЛ „Св. София“. 
Допълнителните теми за „Съхранение на 
стволови клетки – защо да изберем Future 
Health” и „Хранене на новороденото“ с Tommee 
Tippee 
 

 

Регионална 

библиотека  

и 

списание „ 9 

месеца” 

 

 

 

 



 

 

  

4 април  

12.30 часа 

Отдел 

„Изкуство” 

III етаж 

 

 
 
Във връзка с  Великден в отдел „Изкуство” ще 
се проведа инициативата  „Писани яйца"-  
 
боядисване и рисуване на великденски яйца 
по различни методи : 
с боя, с натурални материали /листа, тревички, 
восък/, декупаж и др. 
  

 
 

 
 

Регионална 

библиотека и  

ученици   

 

4 април  

17.30 часа 

Зала 

„Изкуство” 

IV етаж 

 

Шеф Иван Манчев да представи книгата 
си "Мечти и кошмари" в  Регионална 
библиотека. 

Регионална 

библиотека  

 

12 април 

13.30 часа  

Читалня 

Детски отдел 

 

       Среща-разговор с детската писателката 

Мария Маринова. 

Във връзка с Международния ден на 

детската книга 

Представяне на книгата й „93 гатанки – 

разгадай и оцвети”. 

Ще разгадават и  оцветяват рисунката на 

верния отговор – животни, цветя, насекоми 

и др. 

Регионална 

библиотека  

и ученици от 

VII СOУ 



 

 

 

 

 

16 април 

13.15 часа 

Зала 

„Изкуство” 

IV етаж 

 

    1.  Във връзка с Международния ден на 
детската книга и Световния ден на книгата и 
авторското право ще бъде представен  живота и 
творчеството на Ханс Кристиан Андерсен. 

 

 Драматизация на изучавани приказки 

 Илюстрации към популярни приказки 

2. Във връзка с 65 години от основаването на 

Регионална библиотека „Д.Талев”  

Ще има мултимедийно    представяне на 
Регионална библиотека „ Димитър Талев ”и на   
най- големите библиотеки в света . 

       След презентацията, учениците ще разгледат 

всички отдели и зали на  библиотеката 

. 

 

Регионална 

библиотека  

и ученици 

V “в“ клас при 

III ОУ с 

ръководител г-

жа Евелина 

Караджова  

 

18 април 

10.00 часа 

Дом за 

възрастни хора 

„Св. Петка” 

 Във връзка с 65-годишнината от създаването на 

РБ „Д. Талев” и 120 г. от рождението на нейния 

патрон Димитър Талев, отдел   „Читални”   за 

четвърта поредна година ще гостуват в Дом за 

възрастни хора „Св. Петка”. Ще бъдат прочетени 

откъси от произведения на Д. Талев, а също така 

библиотекарите ще зарадват обитателите на 

дома с дарение от книги, вестници и списания. 

 

Регионална 

библиотека  

 



 

   

23 април 

9.30- 17.30 часа 

Заемна за 

възрастни 

II етаж 

 

 

 

Ден на отворените врати  под мотото: 

      „ Открий удоволствието от четенето на книги ”   Във 
връзка със Световният ден на книгата и авторското 
право  

в  отдел  „ Заемна за възрастни ”     ще се извършва  
регистрация  с  50% намаление за срок от 1 година от  

 за всеки на възраст над 14 години  – от 

10 на 5 лв. 

 за пенсионери до 70 години от 5 на 2 

лв. 

 

 

Регионална 

библиотека  

 

23 април 

15.45 часа 

Читалня 

Детски отдел 

  

 

Детско утро под надслов „Любими 

приказни герои” 

В Читалнята на Детския отдел ще се проведе 

Детско утро под надслов „Любими приказни 

герои” по случай  Световния ден на книгата и 

авторското право. 

Регионал

на библиотека 

и ученици от 

ІV клас на ІІІ 

ОУ „Д. Талев” 

с ръководител 

г-жа Любима 

Симеонова 



Библиотекар от отдела ще разкаже на 

децата  за   Световния ден на книгата и авторското 

право  23 април.  На тържеството учениците ще 

представят текстове от детски книги с техни 

любими приказни герои – Мечо Пух, барон 

Мюнхаузен, Матилда, Мери Попинз, Малката 

русалка, Алиса, Том Сойер, Емил от Льонеберия, 

Пипи Дългото чорапче, Пинокио, Котаракът в 

чизми, Червената шапчица, Пепеляшка, Хензел и 

Гретел и много други. Децата ще се облекат в 

костюми на любимите си приказни герои. 

За финал на децата ще бъде  представена 

прожекцията на филма „Матилда“ – за 

момиченцето, което обожава да чети книги – още 

преди да тръгне в първи клас  е прочела всички 

книги от местната библиотека, умее да прави 

сложни изчисления на ум и има магически сили. 

 

 

 

 

24 април 

11.30 часа 

Читалня 

Детски отдел 

 

 

 

Викторина под надслов „Вече зная повече 

по български език и литература“ 

В Читалнята на Детския отдел ще се проведе 

Викторина под надслов „Вече зная повече по 

български език и литература“ по случай  Световния 

ден на книгата и авторското право и по проект 

„Мога да науча повече“. Целта на викторината е  

насърчаване развитието на грамотността сред 

децата и усвояване на нови знания по български 

език и литература. 

Регионал

на библиотека 

и ученици от ІІ 

клас на ІІ ОУ 

„Д. Благоев”  с 

ръководител г-

жа Дафинка 

Монева 



 

 

 

 

 

 Въпросите от викторината са от  областта на 

българския език  и граматика и по литература, 

свързани с различни автори, изучавани в училище. 

Децата ще бъдат групирани в отбори. Група 

родители ще бъдат жури на викторината.  

 

 

   

25 април 

9.00- 17.00 

Детски отдел 

 

 

 

 

 

 

Ден на отворените врати 

 Събитието е по случай   23 април – Световен 

ден на книгата и авторското право и   с цел 

насърчаване на детското четене. 

Целта на инициативата е  да утвърдим 

отново библиотеката като значимо място за 

четене, общуване и срещи на общността. 

В Деня на отворените врати децата от 

Благоевград ще получат безплатни годишни 

читателски карти. 

Новите ни читатели  ще могат да разгледат фонда 

на Детския отдел и да си вземат книжки за вкъщи 

Регионална 

библиотека 

 

 

 

 

 

Регионална библиотека „Димитър 

Талев“  
обявява  

Конкурс за рисунка, литературна творба  

(есе, стихотворение или разказ) и 

мултимедийна презентация 

на тема „Библиотеката – вчера, днес и 

утре”  
по повод   

65 години от създаването на Регионална 

библиотека “Д. Талев“и 

 



120 години от рождението на Димитър 

Талев  

 

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА 

Популяризиране на четенето сред децата 

и младежите, които да пресъздадат 

своите преживявания, свързани с 

библиотеката и вдъхновени от 

съприкосновението с книгата. 

ТЕМА НА КОНКУРСА „Библиотеката – 

вчера днес и утре”  

УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ 

Допустими участници – от 6 до 18 г. вкл. 

▪ Всяка рисунка следва да бъде 

оригинална авторска творба, 

представена на хартия - формат: 35х50 

см. 

▪ Есето не трябва да е по-дълго от 5 

страници. 

▪ Мултимедийната презентация не 

трябва да съдържа повече от 30 слайда 

Всеки участник може да представи само 

една рисунка, есе или презентация  

▪ Рисунките, есетата и презентациите не 

трябва да съдържат имена или други 

обозначения. Те ще бъдат номерирани и 

записани с цел анонимно оценяване. 

▪ Презентацията трябва да ни бъде 

предоставена в електронен и  в хартиен 

вид. 

Техника: свободна. 
 

ЛАУРЕАТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ 

КОНКУРСА 

Журита ще определят най-добрите 

творби във всяка област. Резултатите ще 

бъдат обявени на сайта 

http://www.libblagoevgrad.org/ и Facebook  

http://www.libblagoevgrad.org/


 

страницата на библиотеката в 

навечерието на 1 ноември - Ден на 

народните будители. Наградените 

рисунки ще участват в изложба на 

библиотеката от създаването й до днес. 

Наградените есетата и мултимедийните 

презентации ще бъдат представени на 

церемонията по награждаването. 

Лауреатите ще бъдат предварително 

уведомени индивидуално.  

 

КАТЕГОРИИ И НАГРАДИ 

Определят се две възрастови категории: 

• Първа категория: от 6 до 12 год.  

• Втора категория : от 12 до 18 год.  

Ще бъдат връчени Първа, Втора и Трета 

награда във всяка възрастова група, 

както и поощрителни награди. 

ДРУГИ  

Изпратените творби остават в 

Регионална библиотека „Димитър 

Талев“. Участниците отстъпват всички 

права и разрешават разпространението 

им в рамките на настоящия конкурс 

(медии, статии, албуми и др.). 

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ И АДРЕС  

Краен срок за изпращане на рисунките: 

15септември 2018 г.  

Регионална библиотека 

„ДимитърТалев”, пл. „Георги 

Измирлиев” 2,   

гр. Благоевград, 2700 

За повече информация:  
тел: +359 879409794 

e-mail: reglibblg@abv.bg 
 

 


