По повод на отбелязването на Националния празник на България - 3-ти март , ще организираме викторина
на тема „1000 ПРИЧИНИ ДА СЕ ГОРДЕЕМ, ЧЕ СМЕ БЪЛГАРИ“
Под патронажа на Омбудсмана на град Стара Загора Надежда Чакърова, викторината ще бъде
реализирана от екипа на Младите омбудсмани с подкрепата на Младежки общински съвет и Регионална
библиотека „Захарий Княжески“.
Училищните психолози и педагогическите съветници от града ни предложиха тази инициатива.
Основна цел: Повдигане на националното самочувствие и дух на младите хора в Стара Загора, чрез
познаване на конкретни постижения на бележити българи в областта на науката, научно-приложните
постижения, предприемачеството, културата, изкуството и спорта, сред които и известни наши
съграждани.
Целева група: ученици от 9-11 клас
Брой участници в училищен отбор: 5 ученика
Място на провеждане: Регионалната библиотека “Захарий Княжески“ и тийн-зоната
Дата на провеждане: 5 март 2019г. от 15:00 часа
Регламент на викторината: Регламента ще бъде подготвен от психолозите и педагогическите съветници в
екип с представители на ученическата общност.
Основен източник на информация: популяризиране на изданието „1000 ПРИЧИНИ ДА СЕ ГОРДЕЕМ, ЧЕ СМЕ
БЪЛГАРИ“ под общата редакция на Мария Гарева и с авторски колектив: Историческите музеи в Бургас,
Велико Търново, Велинград, Видин, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Дряново,
Етрополе, Исперих, Ихтиман, Каварна, Казанлък, Карлово, Карнобат, Килифарево, Кърджали, Кюстендил,
Ловеч, Малко Търново, Монтана, Нова Загора, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Пазарджик, Панагюрище,
Перник, Перущица, Плевен, Пловдив, Поморие, Радомир, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора,
Тетевен, Търговище, Харманли, Хасково, етнографските музеи в Бургас, Габрово, Елхово, Пловдив, Побит
камък; археологическите музеи в Бургас, Варна, Велики Преслав, Несебър, Пловдив, Хисаря, Шумен; Главно
управление на архивите при МС; Министерство на културата, дирекция „Музеи, галерии и изобразителни
изкуства“, Музей „Римски терми“ – Варна; Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово; Музей „Палата на
физиката“ – Казанлък; Музей на Гурбетчийското грънчарство“ – Лясковец; Национален музей „Земята и
хората“; Национален музей на образованието – Габрово; Национален политехнически музей – София;
Природонаучен музей – С ребърна; Дпециализиран музей – Трявна; Военноморски музей – Варна. Издател
– Издателски консорциум КОТА
В повечето училищни библиотеки в града има дарен екземпляр на книгата.
Награден фонд: За отбора на първо място наградата е по една книга „1000 ПРИЧИНИ ДА СЕ ГОРДЕЕМ, ЧЕ
СМЕ БЪЛГАРИ“ на участник.
Предстои привличането на спонсори за осигуряване на предметни награди за първите три класирани
отбора и по една специална награда за всички участници.
Срок за подаване на заявка за участие от училищата: 14.02.2019г. на електронен адрес:
mladombudsmansz@abv.bg

