
"Пролет върху листа" разцъфва 
Кюстендил

“Spring on the sheet” blooms 
Kyustendil

Националният конкурс 
за детска рисунка „Пролет 
върху листа“ в град Кюстен-
дил е вече утвърден форум 
на детското творчество и 
се радва на много широка 
популярност в цялата страна. 
За девет години в конкурса са 
участвали над 8000 творби от 
всичките 28 области на Бъл-
гария. Творбите се журират в 
три възрастови групи, като за 
талантливите деца със специ-
ални образователни потреб-
ности е предвидена отделна 
група. Хилядите получени 
рисунки превръщат форума в 
нещо като представителна из-
вадка за нивото на детското 
творчество в наши дни. Това 
е съвсем естествено, тъй като 
Кюстендил се е наложил с 
времето като традиционно 
място за правене и експони-
ране на изкуство. 

С конкурсa започват и поре-
дица от културни събития, 
свързани с традиционните 
за града мартенски културни 
празници – „Кюстендил-
ска пролет“. „Целта е да 

представи произведения на 
изкуството от млади таланти, 
паралелно с традиционна-
та художествена изложба 
„Кюстендилска пролет“. 
Откриването и насърча-
ването на млади таланти, 
както и запознаването им с 
Кюстендилската изобрази-
телна школа, са другата ни 
цел, казва Любляна Начева, 
старши специалист „Коорди-
натор – направление духовно 
развитие и работа с подра-
стващи“ в общината.

Темата „Пролет върху листа“ 

е свободна и креативна. Деца-
та импровизират с различни 
изобразителни материали, 
създавайки натюрморти, цве-
тя, фигурални композиции 
или свободни изображения 
от нежни цветове в пролетна 
хармония. Впечатляващо 
е богатството от техники, 
които се използват: маслени 
картони, апликации, акварел, 
темпера, пастел, мозайки, 
стъклописи, сухи игли и раз-
лични смесени техники. От 
2008 г. насам пролетта идва 
винаги първо върху листове-
те на децата на България. 

The national children’s 
drawing competition “Spring 
on the sheet” in the town of Ky-
ustendil is an established forum 
of children’s creativity and en-
joys a wide popularity through-
out the country. For nine years 
in the competition participated 
over 8000 works from all 28 
areas of Bulgaria. The works 
are assessed in three age groups 
as for talented children with 
special educational needs is 
provided a separate group. 
Thousands received drawings 
become a sort of a representa-
tive sample of the level of chil-
dren’s creativity these days. This 
is natural, since the emergence 
of Kyustendil with time as the 
traditional place-making and 
exhibiting of art.

The forum starts a series of  
cultural events related to tra-
ditional cultural festivals, such 
as the “Kyustendil Spring.”. 
“The goal is to present works 
of art by young talents, in 
parallel with the traditional art 
exhibition” Kyustendil spring”.
The discovery and promotion 
of young talents, as well as 
familiarising them with the Ky-
ustendil graphic school, are our 
target” said Ljubljana Nacheva, 
senior specialist Coordinator 
of spiritual development and 
working with adolescents in the 
municipality.

The theme “Spring on the 
sheet” is free and creative. The 
children improvise with various 
materials, creating still lifes, 
flowers, figurative composi-
tions or images of soft colors 
in the spring. Impressive is the 
wealth of techniques used: oil 
records, applications, water-
color, tempera, pastel, mosaics, 
stained glass, dry needles and 
various mixed techniques. Since 
2008 Spring always comes first 
on the sheets of the children of 
Bulgaria.

I място, I група - Велизар Б. Анев  
VI клас, ОУ „Ильо войвода“ -  

Кюстендил

I място, II група - Божидара Топчиева 
 IX клас, ГПАЕ „Гео Милев“-  

Бургас

II място, I група - Елинор А. Атанасова  
IV клас,  Арт ателие Огледало -  

Варна

III място, II група - Давид С. Ангелов - VIII клас, ОУ Иван Вазов - Кюстендил


