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КонтаКти

Фондация „Ценности“ е независима, 
нестопанска организация, учредена през 
февруари 1998 г. 

МиСия

Oсновавайки се на традиционните български 
ценности подпомага развитието на българското 
образование, наука и изкуство, като част 
от общоевропейската култура и представя 
българските върхови постижения по света.

Дванадесетият национален исторически конкурс се 
провежда в партньорство с:

наЦионаЛЕн ДаРитЕЛСКи ФонД  
„13 ВЕКа БЪЛГаРия”

и със съдействието на:

Körber-Stiftung 
Leonardo-Stiftung 

Министерство на образованието и науката 
Държавна агенция „архиви” 

Департамент за информация и усъвършенстване на 
учители-София 

национална Художествена Галерия 
Секция „Балканска етнология” към иЕФЕМ - Бан

ДВанаДЕСЕти наЦионаЛЕн 
иСтоРиЧЕСКи КонКУРС

2019-2020
за ученици от 8-ми до 12-ти клас

ФаМиЛната иСтоРия 
и ПРЕВРатноСтитЕ на 

ВРЕМЕто

ЦЕЛи

Фондация „Ценности”:

•	 подпомага развитието на българското образование 
и стимулира процеса на отваряне към световните и 
европейски образци;

•	 съдейства за включване в престижни образователни 
програми на млади хора, изявени в различни области 
на науката и изкуството;

•	 работи по международни проекти в областта на 
образованието, науката и изкуството, съвместно с 
правителствени и неправителствени организации 
със сходни цели, като изгражда мрежа за обмен на 
информация и съдействие;

•	 подпомага развитието на българското изкуство и 
съдейства за популяризиране в чужбина на български 
върхови постижения.

наЦионаЛни иСтоРиЧЕСКи КонКУРСи

Проект наЦионаЛЕн иСтоРиЧЕСКи КонКУРС 
стартира през 1998 г. и вече има няколко успешно 
реализирани издания с над 1800 участника, член е на 
европейската мрежата EUSTORY, обединяваща конкурси 
по национална история от 22 европейски страни. 
EUSTORY си поставя за цел изграждането на една нова 
толерантна гледна точка към историята, което е основен 
елемент в демократичната реорганизация на обществото 
и развитието на нова, отворена и прозрачна историческа 
култура. новото тълкуване на миналото има съществен 
принос за развитие на междукултурния и презграничен 
диалог.

наГРаДи:

•	 Една първа награда от 700 лв.

•	 Две втори награди по 400 лв.

•	 три трети награди по 300 лв.

•	 Четири награди за научно ръководство по 150 лв.

Всички отличени от журито участници ще получат 
ГРаМоти за участие в конкурса.

на победителите в конкурса се предостав възможност за 
участие в международни младежки семинари в мрежата 
на EUSTORY. 



УСЛоВия За УЧаСтиЕ

•	 Допускат се ученици от всички видове училища, на възраст 
от 14 до 19 години.

•	 Могат да бъдат представени индивидуални и групови 
разработки.

•	 изследването може да се извърши самостоятелно или с 
научен ръководител.

•	 Конкурсната работа може да бъде:

•	 Писмена: с обем между 10 и 50 страници;

•	 Визуална: филм с продължителност не по-малко от 20 
минути;

•	 Електронна: интернет страница, блог и др.

•	 Разработката (на хартиен или електронен носител) се 
придружава от попълнен формуляр за участие в конкурса, 
който не се връща обратно на участника.

•	 Краен срок за изпращане на разработките: 8 май 2020 
година.

•	 оценката на журито е окончателна и не подлежи на 
промяна.

•	 наградите на победителите ще бъдат връчени през месец 
юни 2020 година.

•	 Допълнителна информация ще бъде предоставена на 
участниците в конкурса на интернет-страницата:  
www.values.bg

•	 Разработките в 1 екземпляр, ако са под формата на филм, 
сайт, флашка, CD и др., или в  2 екземпляра на хартиен 
носител, се изпращат по куриер или чрез препоръчано 
писмо на адрес:  

София 1000, ул. Кърниградска 17;  
Фондация “Ценности” за Калина Василева-Гяурова 
тел.: 0885 049 913

•	 Допълнително можете да изпратите разработките на имейл:  
nhc.values@gmail.com

ноВата тЕМа: ФаМиЛната иСтоРия и 
ПРЕВРатноСтитЕ на ВРЕМЕто

изминалото столетие е изпълнено с преломни моменти за 
българската история. България преживява четири войни, две 
национални катастрофи, икономически и политически кризи. 
Сменят се правителства, режими, системи, собственост, дори 
имена и родина. Всичко това се е случило в ХХ век и не е 
възможно да не е повлияло в известна степен на съдбата на 
вашето семейство.

темата предлага нов прочит на историята – този, през погледа 
на фамилната история, като свидетелство за превратностите на 
времето, за неговата динамика и многоликост. 

Какво всъщност е фамилната история? Като част от голямата 
история, тя е персонификация на национални или световни 
събития.  Във фамилната история тези събития носят имената 
на ваши близки, защото са оказвали влияние върху живота им 
и са променяли техните съдби. ХХ век е белязан от редица 
преломни моменти, за които можете да намерите свидетелства 
във вашата родова памет. За едни те водят до възход и 
просперитет, за други – до страдание, изпитание, борба за 
оцеляване. Как тези радикални промени са се отразили върху 
съдбата на един човек или едно семейство?

Промените са били съпътствани от надежди и разочарования, 
вяра и страх, социално и икономическо благоденствие, 
несгоди и трудности, конформизъм и бунтарство, дисиденти 
и репресирани, реабилитирани и толерирани. За някои те са 
били шанс, разкрили са нови хоризонти и възможности за 
реализация, образование, привилегировано положение, за 
други са затворили врати.

За едни България става нова родина, за други – остава част 
от миналото и те я напускат завинаги или за десетилетия. 
Преселници и изселници – какво ги е подтикнало към 
тези съдбовни решения, крепяло в тежки моменти. Да 
започнеш живота си на ново, в нова родина, нов дом, с нова 
самоличност и нови съседи, нови ценности и идеали, надежди 
разочарования, страх. толерантност или недоброжелателство 
те очакват там?

Каква е цената на оцеляването и съхраняването на духа 
– приспособяване, нравствено извисяване или падение? 
Може ли да бъдеш пречупен или трудностите и изпитанията 
извисяват, помагат ни да запазим човешкото, добротата, вярата?

КаКВа Е ЗаДаЧата?

Проучете историята на един род, семейство или съдбата на 
един човек. Преценете сами дали бихте могли да проследите 
историята на една фамилия или епизод от фамилната история, 
обвързан със значимо събитие. акцентът във вашата разработка 
не бива да пада върху събитията, превратностите и промените 
през ХХ век, а върху фамилната история като тяхно отражение. 
Можете да проследите моменти от фамилната история или 
житейската история на отделна личност. обект на вашето 
изследване могат да бъдат не само ваши близки, но и живота 
на друга фамилия или личност.

Какво знаете за вашия род, близки и роднини? Какво е 
съхранила родовата памет за случилото се? имате ли написана 
родова история или съставено родословно дърво? Вашата 
задача е да го направите, защото фамилната история е част 
от вашето духовно наследство. ако това вече е сторил някой 
от рода, вие се опитайте да съберете още свидетелства и 
представете наследената писана фамилна история, като 
фокусирате вниманието си върху отминалите събития във 
вашето семейство през друга гледна точка, тази на големите 
събития, проектирани върху живота на един човек. 

Какви източници можете да ползвате? Прегледайте старите 
албуми. те са запечатали вашите родственици по време на 
важни и значими за тях моменти. Семейните архиви: писма, 
дневници, автобиографии, военни книжки, удостоверения 
за социално положение крият много интересни моменти от 
живота на един човек или семейство. Устна история – това са 
разказите на вашите родители, баби, дядовци. Сравнете разкази 
на очевидци с информация от официална преса, която често 
има пропаганден характер.

Предмети, съхранени в дома поколения наред, могат да 
свидетелстват за важни моменти от фамилната история. 
Посетете музеи и архиви.

Вашата задача е не самоцелно изследване и описание на 
живота на един род, човек или семейство, а да откриете, кое 
от събитията е оставило следа в родовата памет. Вероятно 
ще откриете връзка между водещите събития и живота на 
обикновените хора.


