
КАТЕДРА „ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ“ 

Философско-исторически факултет – ПУ „Паисий Хилендарски“ 

СТУДЕНТСКИ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КЛУБ „ПРОФ. ВЕЛИЗАР ВЕЛКОВ“ 

организират ученически конкурс  

за историческо есе / научна разработка  

 

на тема: 

 

„От поданици към граждани –
Конституцията и човешките права“ 

 

Конкурсът е посветен на 

140-годишнината от Учредителното събрание и приемането на 

Търновската конституция 

 

Целта на конкурса е да се подпомогне възпитаването на патриотично чувство у 

учениците посредством приобщаването им към историята и миналото на нашата 

родина и нашия народ. 

 

НАГРАДИ: 

За класираните на първите три места са предвидени  

грамоти, книги и парични награди в размер на: 

I място – 80 лв. 

II място – 50 лв. 

III място – 30 лв. 

 

Оценените с „Отличен“ ученици ще получат възможност да продължат обучението 

си в бакалавърските програми „История”, „Археология”, „История и чужд език” или 

„Документалистика и архивистика” в ПУ, без да полагат кандидатстудентски изпит.  

 



Отличените автори ще бъдат наградени при откриването на ежегодната студентска 

конференция на 19-ти май 2019 година, а творбите им ще бъдат отпечатани. 

 

Условия и изисквания на конкурса: 

 

 До конкурса се допускат ученици от всички средни училища, като участието е индивидуално. 

 За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност.  

 Есето / научната разработка трябва да е до 5 страници, шрифт Times New Roman, големина на 

шрифта: 12, редова разредка: 1,5. 

 Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас и телефон за връзка.  

 Есетата / научните разработки се изпращат на e-mail: history_pu@abv.bg 

 Крайният срок за изпращане на творбите е 10-ти май 2019 г.  

 

Критерии за оценяване: 

 

 Оригинален и задълбочен подход към темата.  

 Лична позиция.  

 Ясно формулирана теза, съответстваща на поставената тема.  

 Целенасочена и задълбочена аргументация. 

 Логически последователни и смислово обвързани композиционни части. 

 Фактологични, езикови и стилистични компетентности. 

Оценяване: 

Есетата / научните разработки се оценяват от жури в състав от университетски преподаватели                                  

от Катедра „История и археология”. 

Оповестяване на резултатите: 

Имената на победителите от конкурса ще бъдат обявени на 17-ти май 2019г.  

на сайта на Философско-историческия факултет на ПУ (http://logos.uni-plovdiv.net/en/home) 

и на страницата на СИАК във Фейсбук (bg-bg.facebook.com/siak.plovdiv) 

За контакти: 

доц. д-р Симеон Кацаров – simo_st@abv.bg – 0878-92-98-85 


