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ФСГ „АТАНАС БУРОВ“  

ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА КОЛАЖ НА ТЕМА 

„Моята мечтана професия“ 

Много малко от хората в България работят това, което им харесва. А какво по-

хубаво човек да работи професията, която му се отдава. В днешно време има 

изключително много възможности за професионална реализация. Надяваме се да 

получим творби не само на традиционно любими професии в която учениците да 

представят работата на професионалистите, но и на така наречените „ Професии на 

бъдещето“. Това е истинското предизвикателство, пред което ще бъде изправено новото 

поколение - да живее една крачка напред в бъдещето.Защото нашите ученици ще бъдат 

сред хората, които ще прилагат знанията и уменията си на работни места, каквито ние не 

сме си представяли за възможни . 

 

 Изисквания към колажите: 

 

   1. Да са изработени с програма по избор; 

    2. Да се комбинират едно или повече фотографски изображения с текст, рисунки или друг вид 

художествени елементи.  

 ІІІ. Всеки колаж участващ в конкурса трябва да е представен: 

  

    1. На хартиен носител  с размер на листа формат А4 -  паспартирана с размери 25х35 см.,на  

размер на листа формат А3 – паспартирана   с  размери 35х50см. или  в електронен формат на 

имейл: moyata_profesiya_v_fsg@abv.bg 

 
    2. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация залепена в задната част на 

творбата: 

            * Заглавие на творбата; 

            * Трите имена на автора; 

            * Възраст; 

            * Точен адрес; 

            * Учебно заведение (школа); 

            * Преподавател; 

            * Адрес за кореспонденция ( e-mail); 

mailto:fsg_haskovo@mail.bg


            * Телефон за връзка; 

            * Име на програмния продукт с който е създадена. 

 

    Отпред в долния десен ъгъл трябва да има поставен етикет със следната информация: 

 Име на творбата; 

 Трите имена на автора и годините; 

 Учебно заведение (школа) 

Срок за изпращане на колажа – 12. 11. 2020 г. 

Най- добрите творби ще бъдат подредени в изложба във ФСГ „Атанас Буров“. 


