
 

           ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО - РУСЕ 

                  Скъпи приятели, 

          Изкуството е способността  да се види невидимото, да се усети 

неосезаемото, да се НАРИСУВА онова, което няма облик. То е универсален 

език, чрез който общуват всички, независимо от възраст, пол, раса, 

националност. Изкуството е полет, извисяване и пътуване, както към 

необятното, така и към себе си. Повече от 70 години във формациите към 

Центъра над 1200 деца и младежи се занимават с изкуство в свободното си 

време. Те танцуват, пеят, свирят, рисуват, правят театър.  

  Всяка година на 1 март, заедно с първите кокичета и мартеничките, те  

празнуват и  Деня на любителското творчество. На този ден  концертите, 

изложбите  и спектаклите на формациите към Центъра  са посветени  на 

изкуството и творчеството. Те са заредени с много емоции и красота, а младите 

творци получават  своята награда - АПЛОДИСМЕНТИТЕ  на публиката. Тази 

година на 1 март сцените и залите ще останат пусти,но  ние искаме да    

отбележим този ден  като  

ОБЯВЯВАМЕ   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО 

”МАГИЯТА НА ИЗКУСТВОТО” 2021 

 

Със средствата на изобразителното и приложното изкуство, вие можете да 

изразите отношението си към  различните видове изкуства и уважението  към 

хората,които  творят красота.Така  те ще получат по нетрадиционен начин 

вашите  аплодисменти  . 

Материалите и техниките са по ваш избор .Освен с  рисунки, можете да  

участвате с картички,плакати,пана ,кукли,маски,фигурки и други 

 Приемаме, както индивидуални,така и колективни  творби,но в рамките на 

възрастовите групи. 

                -   Първа група - от 1 - 4 клас 

                    -Втора група - от 5 - 7 клас 

                   -Трета група - от 8 - 12 клас 



 

Творбите  трябва да бъдат изпратени или донесени  до 19 февруари2021 год. 

на адрес: 

 7005 гр. Русе  

 ж. к. ”Здравец” ул.”Околчица” 9 

Общински детски център за култура и изкуство 

/за конкурса ”Магията на изкуството”/ 

 

Жури от специалисти  ще оцени и отличи  творбите. Списъкът с наградените ще 

бъде публикуван на страницата ни във Фейсбук на 1 март 2021 година. Най –

добрите ще  получат грамоти и предметни награди. 

За повече информация: 

                                        -  082/84 54 71-Директор 

                                        -  0878822351-Анна Русева /Експерт „Концертна дейност“/ 

Желаем  на всички  творческо вдъхновение  и с нетърпение очакваме  вашите 

творби! 

 

 

 


