
 

 

  ДНИ НА ТАЛАНТИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ 2015 г. 

Тази  година от  20 април  ДО 11 май отново ще  имате възможност да 

участвате в традиционните дни на талантите и интересите, да покажете 

това което можете и обичате в различните тематични конкурси, 

състезания и изложби, да споделите важните за вас неща и да се 

забавлявате. На 11  май  ще се състои заключителния  концерт  с участие 

на най-добре представилите се .  

 

1. „Моето голямо приключение”  конкурс за лично творчество -  поезия, 

проза. Творбите се представят при записването за участие. Допуска се 

участие само с една творба. /Две възрастови групи/.  

 

2. „Моето голямо приключение”  –Две възрастови групи. Рисува се на 

място в рамките на 1 час. Организаторите предоставят форматиран 

картон А3. Четки, бои, пастели, моливи и др., в зависимост от 

техниката с която работят - участниците ползват свои. 

 

3.   Състезание по четене – художествен прочит на текст (диалог) от 

харесвана книга и тест „Да познаем героите от любими книги”.  

Участниците си носят книгите - свои или предварително заети от 

библиотеката.Две възрастови групи /първи и втори клас; 2трети и 

четвърти клас/. 

 

4. Среща – разговор с писателката Божана Апостолова , автор на 

поредицата за малката Божана, и собственик на Издателство Жанет 

45. Книгите на Божана Апостолова, можете да получите в 

библиотеката. 

 

5. „Моят град /село/, моят свят” – конкурси за: 

1. Авторска мултимедийна презентация  

2.  Есе  



Две възрастови групи. В тези конкурси участниците представят своето 

родно място, своите приятели, своето училище и клас, своята улица, 

хората, които СА важни за тях. 

 

6. Отборна игра  „Познаваме ли Троян”. 

Надпреварата протича  в три кръга. По време на първия участниците 

представят историческа личност, родена или свързана с Троян. През 

втория кръг те отговарят на въпроси за историята на Троян и 

България след Освобождението, войните за национално обединение, 

икономическото и културно развитие на града, образование и 

култура. Въпросите от третия кръг включват  исторически  

архитектурни паметници и маршрути по местата свързани с важни за 

града събития. Победителите получават  званието „Пазители на 

Троян” и правото  до следващата година по същото време / когато ще 

се проведе следващо състезание/ да пазят символичен ключ на града. 

 

 

7. „Изложба, колекции и хобита” – участва се с една колекция или хоби. 

В представянето  хоби  се допуска колективно участие. Записаните 

участниците се регистрират и представят колекциите си  един час 

преди началото на изложбата. 

 

8. „Аз обичам да  пея” – конкурс за певчески таланти. Участието е 

индивидуално в три възрастови групи и жанровете: естрада, детска 

популярна песен, народни песни, обработен фолклор, рок, джаз, рап, 

патриотични песни. Участниците ползват собствен синбек.(CD) 

Предоставя се възможност за техническа репетиция. Оценява се и 

атрактивното представяне на песента. 

 
 

9. „Аз танцувам” – конкурс за танци. Индивидуално и колективно 

участие в три възрастови групи. Народни танци, спортни танци, 

латино танци, брейк, хип-хоп, модерен балет. Три възрастови групи. 

Участниците ползват собствен синбек.(CD) Предоставя се възможност 

за техническа репетиция. 

 

 



10. Представяне на литературна творба –  поезия, проза, /рецитал, 

драматизация, отзив за  творба/. Три възрастови групи. Индивидуално 

и колективно участие.    

 

 

11. Кулинарно-състезание изложба „Сладко и солено” кулинарна изложба 

с приготвени в къщи експонати. 

 

12. Изложба домашни любимци – куче, котка, гризачи, рибки, птици и 

други домашни любимци.  

 

13. Инструментално изпълнение. Конкурс за инструменталисти 

/индивидуално и в група/.Три възрастови групи и според  вида на 

музикалните инструменти. 

 

14. Дефиле-карнавали представяне на герои от любими книги и филми.  

 

Възрастови групи 

                           до 10 години 

                           11- 14 години 

                           15- 19 години 

 

    Записване за участие в библиотеката на НЧ „Наука -1870 г.” Троян до 

15 април 2015 г. За повече информация тел. 0670  6-43-23.Програмата и 

всички новини за дните на талантите  ще намерите и на сайта на НЧ 

„Наука – 1870 г.”, Фейсбук –страницата „Библиотека-Троян”, и на 

информационните табла във вашите училища. 

 

 


