
 

 

Център за 

Еврейско-българско  

Сътрудничество 

 

 Адрес: гр. Бургас, 8000, пл. “Баба Ганка” №4, ет. 4 

тел. 056/896480, факс: 056/896489, e-mail: center.alef@gmail.com 

www.alef-bg.org 

РЕГЛАМЕНТ 

 

IX МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС 

„КОЙТО СПАСИ ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, СПАСЯВА ЦЯЛА 

ВСЕЛЕНА”`2021 

 

 ОРГАНИЗАТОР: Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф”  

Спомоществователи: Конкурсът се провежда със съдействието на Община 

Бургас, Министерството на образованието и науката,  Национален Дворец на 

децата, Музеят „Полин” във Варшава, Полша 

ТЕМА:  НЕОБИКНОВЕНИ ПОСТЪПКИ НА ОБИКНОВЕНИ ХОРА  

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: 

В конкурса имат право на участие ученици в гимназиална степен от България и 

чужбина в две категории: 

- от 14 до 19 години, ученици в средни училища в България 

- от 14 до 19 години, ученици в средни училища в Европа 

ЖАНР: художествен разказ, основаващ се на историческо събитие или 

личност 

ИЗИСКВАНИЯ:  

Участниците представят художествен разказ, написан специално за този 

конкурс, непубликуван и неучаствал в други конкурси, написан на родния език 

на кандидата. 

Всеки се представя само с една творба. 

Младият автор трябва да се пренесе във времето на Холкоста и да 

сътвори литературна творба, в която да разкаже за обикновени хора, 

извършили необикновени постъпки.  Те могат да потърсят отговори на 
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въпроси, като: Какво предизвиква куража да окажеш помощ на евреи във 

време на геноцид срещу тях? Какво кара човек да рискува своя живот, за 

да спаси друг? Какво е чувството да си в опасност и да разчиташ 

единствено на смелостта и морала на приятел?  

Много са примерите за достойно поведение и съдбоносни избори, които  

морални хора правят, за да спасят своите евреи. Записани в аналите на 

паметта, те чакат да бъдат възкресени в съвремието.  

Разкази, които стъпват върху историческа конкретика и базирани на 

автентични истории, ще се разглеждат с предимство. Журито високо ще оцени 

изследователския дух на авторите – издирване на очевидци или техни 

наследници, както и творческото пресъздаване на техните спомени. 

ОБЕМ:  

Максимално 5 компютърни страници, формат А4, кегел 12 

Участниците задължително посочват трите си имена, кратка визитка, пълен 

адрес за кореспонденция и e-mail за връзка; 

СРОК: 

Конкурсните материали се изпращат на имейл адреса на организаторите  

center.alef@gmail.com  

Краен срок за получаване: 1 февруари 2022 година 

ОЦЕНЯВАНЕ:  

Творбите ще бъдат оценявани от жури в международен състав. Журито ще 

номинира 20 най-добри участника от България и чужбина.  

НОМИНИРАНИ: 

На церемонията по награждаване през юни 2022 година в Бургас, България, ще 

бъдат поканени всички номинирани. 

Номинираните  разкази ще бъдат публикувани през 2022 г. в самостоятелен 

сборник, издание на Център „Алеф”, както и на сайта www.alef-bg.org 
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Наградени: От номинираните журито ще излъчи победителите в две 

категории - за българските участници и за международните участници: 

НАГРАДИ:  

• Участие в активностите на 3-дневния международен младежки 

литературен фестивал „Приятелството –смисъл и спасение”  в 

Бургас, България,  и участие в тържествената церемония по 

награждаване на конкурса „Който спаси един човешки живот, 

спасява цяла вселена” през юни 2022  на разноски на 

организаторите 

• Парични за най-добре представилите се участници 

• За българските участници, класирали се на І, ІІ и ІІІ място, 

възможност за получаване на целогодишни стипендии 

• Книги 

• Посещение на туристически забележителности в Бургас 

• Сертификат за участие и класиране 

 

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: 

Резултатите ще бъдат обявени на тържествена церемония по награждаване в 

Бургас през м. юни 2022 година 
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