
КОНКУРС ЗА МЛАДИ РАЗКАЗВАЧИ „ГАБРОВЕЦ ДА СЕ НАРИЧАМ”

Посвещава се на 150 години от обявяването на Габрово за град

С Т А Т У Т

Музей „Дом на хумора и сатирата” в партньорство с Община Габрово, 
сдружение „Общинско училищно настоятелство - Габрово” и сдружение 
„Планета Габрово”, организира общински конкурс за млади разказвачи на 
хумор „Габровец да се наричам”.

ЦЕЛ:

Общинският конкурс за млади разказвачи на комичен фолклор се провежда 
всяка година в навечерието на 1 април - рождения ден на Дома на хумора и 
сатирата и на планета Габрово. Той има за цел:

 да демонстрира чувството за хумор на младите габровци;
 да развива разказвачеството сред габровските ученици;
 да популяризира габровските вицове;
 да стимулира интереса на децата от най-ранна възраст и учащите се 

към героите от българския комичен фолклор и техните побратими;
 да дава възможност за личностна изява на младите разказвачи от 

региона;
 да разкрива богатството на българския комичен фолклор.

ОРГАНИЗАТОР:
Музей „Дом на хумора и сатирата”

ПАРТНЬОРИ:
Община Габрово
Сдружение „Общинско училищно настоятелство – Габрово”
Сдружение „Планета Габрово”

ТЕМА:
„Габровец да се наричам”

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. В конкурса могат да участват разказвачи от следните възрастови 
групи:

I–  деца от детски градини (5-6 годишна възраст);
ІІ – ученици от първи до четвърти клас;
ІІІ – ученици от пети до осми клас;
ІV – ученици от девети до дванайсти клас.



2. Всеки може да се представи, като разкаже по избор:

I. – Вицове:
 габровски вицове (известни, публикувани, нови);
 ученически;
 други с актуална младежка тематика.

Време за разказване – до 3 минути.

II. – Приказки:
 за Хитър Петър;
 за Хитър Петър, Настрадин Ходжа и техните побратими.

Време за разказване – до 3 минути.

Всеки разказвач може да се представи само в един раздел (I или II).

II. СРОК:

Желаещите да участват подават заявка в Дома на хумора и сатирата чрез 
своите преподаватели до 22 март 2010 г. Не се прави предварителна селекция.

III. ЖУРИ:

Жури от специалисти от МДХС и партньорите прослушва разказвачите и 
присъжда наградите. Прослушването ще се състои на 29 март 2010 г. от 14
часа в залата на жирафите в Дома на хумора и сатирата.

IV. НАГРАДИ:

Присъждат се:
 по една предметна награда за всяка възрастова група,

осигурена от Дома на хумора и сатирата;
 дипломи;
 свидетелства за участие;
 поощрения.

Връчването на наградите става на 1 април 2010 г. от 10 часа на празничното 
детско матине в МДХС. Всеки от наградените представя по един фолклорен 
вид от материала, за който е отличен.

Настоящият статут е публикуван и на сайта на Дома на хумора и сатирата: 
www.humorhouse.bg.

За допълнителна информация: тел. 066/807 229 / в. 260


