
РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ  
ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА -  ГР. РУСЕ

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА:

 „Дивните Дунавци – героизъм и признателност“

През  2014  г.  се  навършват  130  години  от  формирането  на  Пети  пехотен
дунавски полк. Създаден като гръбнак на обновената и вече изцяло българска армия,
той бързо се превръща в елитна българска военна част. Паметен ще остане денят 7 /19/
ноември  1885  г.  Хълмовете  при  Сливница  навеки  ще  напомнят  за  храбростта  и
героизма на „дунавци” в първото им бойно кръщене,  допринесло за победата  и по-
късно – за първата крачка от обединението на българските земи – Съединението на
Княжество България и Източна Румелия, година по- късно.

Това  е  само  началото.  Във  всички  следващи  войни,  имайки  доверието  и
убедеността в подготовката и професионализма на воините от полка, командването им
възлага задачи в най-възловите и отговорни участъци. И те се справят – по блестящ и
неповторим начин, с безпримерна храброст и героизъм... Но и с цената на многобройни
жертви, останали завинаги по наши и чужди земи,  далеч от родните места.  Тяхната
саможертва в името на Отечеството запали ярка и неугасваща диря на небосклона на
българаската история и им донесе името „Дивните Дунавци”.

Днес, 130 години по-късно, ние - наследниците и последователите на героите
„дунавци”, искаме да отдадем заслужената почит и признателност на нашите деди –
бойци  и  командири  от  славния  Пети  пехотен  полк.  В  рамките  на  тържествата,
посветени на кръглата годишнина, Регионалният съюз на офицерите и сержантите от
запаса и резерва – гр. Русе, организира конкурс за ученическо творчество със следния 

Р Е Г Л А М Е Н Т
НА ОБЛАСТЕН КОНКУРС

ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА:
„Дивните Дунавци – героизъм и признателност“

ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНКУРСА:
Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва - гр. Русе

Със съдействието на:
Областен управител на област Русе
Кмета на община Русе
Регионален инспекторат по образованието - гр. Русе 
Регионален исторически музей - гр. Русе
Регионална библиотека „Л.Каравелов” - гр. Русе
Военен клуб - гр. Русе
 



ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

  Със  средствата  на  литературните  форми,  журналистическите  похвати  и
изкуството учениците да изразят своето отношение към:

 героизма,  проявен  в  бойните  действия  от  воините  на  Пети  пехотен
дунавски  полк  по  време  на  участието  му  във  войните  за  национално
обединение  и  независимост  –  командири,  значими  битки,  героични
събития и участници;

 издирване и популяризиране на неизвестни или забравени данни, факти,
материали и снимки, свързани с Пети пехотен дунавски полк, които ще
доведат  за  обогатяване  на  историята  и  съхраняването  им  за  идните
поколения;

 ролята и мястото на командирите от полка за постиганите успехи както
на бойните полета, така и за възхода и утвърждаването на Русе в края на
19-ти и началото на 20-ти век като град- модел за съвременна култура,
архитектура и икономика в България.

  Да се възбуди интересът на подрастващото поколение към историята на
родния  край,  да  се  запознаят  със  същността  на  краеведството  и  да
направят първи крачки в историко-издирвателната дейност.

  Да  се  стимулира  творческото  мислене  и  стремежът  към  изява  на
учениците.

  Да  се  възпитават  младите  хора  в  дух  на  патриотизъм  и  уважение  към
поколенията българи, отдали живота си в името на България.

 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В  конкурса  могат  да  участват  ученици  от  училищата  в  област  Русе  -

индивидуално, в две възрастови групи:
    V - VIII клас
    IX - XII клас

 
ФОРМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
1.      Интервю,  очерк,  репортаж,  пътепис,  есе  –за  двете възрастови

групи:
    разработките да са с обем до 5 страници А4
    критерии за оценяване:
  разработките да се отнасят за действителни случки, събития, маршрути;
  за  основа  на  разработките  да  се  използват  спомени на  живи  воини  от

състава  на  полка  или  техни  наследници,  особено  бележити  негови
командири и герои, записани от участниците; 

  използване  на  неизвестни  на  широката  общественост  снимкови  или
документални материали, издирени от автора; 

  коректно използване на първоизточниците;
  умение за излагане на фактите;
  спазване на специфичните изисквания на съответния жанр;
  лична позиция и съвременен прочит на фактите от позицията на автора;
  езикова и стилистична култура.
2.     Изработване  на  презентация,  апликация  или  друга  екранно

достъпна форма на периоди, събития, местности или паметни
места  от  историята  на  Пети  пехотен  дунавски  полк  с
продължителност до 10 минути – за възрастова група ІХ-ХІІ клас



    разработките да представляват завършен продукт, готов за излъчване със
средствата  на  мултимедията  или  за  използване  на  мобилни
комуникационни устройства /таблети, смартфони и др./, подходящи за
използваната програмна платформа или операционна система

    критерии за оценяване:
  разработките да се отнасят за действителни случки, събития, маршрути;
  оригиналност, творчески подход и лична позиция на автора;
  използване  на  неизвестни  на  широката  общественост  снимкови  или

документални материали,  издирени от участника,  ще дава  предимство
при оценяването;

   пригодност или принос на програмата за популяризиране на българската
история, в частност историята на българската армия и на гр. Русе, както и
за обогатяване на информацията за туристическите забележителности в
региона.

Творбите не се връщат на авторите.
Всеки участник може да представи най- много по една творба по т.1 и 2.

 
4. Срокове за представяне и оценка на творбите:
  Представяне на творбите в срок до 18 октомври 2014 г. в офиса на РСОСЗР

гр.Русе, ул.”Александровска” № 77
 Оценка и обявяване на резултатите до 22 октомври 2014 г.
 Награждаване:  на тържествения концерт по случай 130-та годишнина от

формирането  на  Пети  пехотен дунавски  полк -  23  октомври  2014 г.,  в
залата на Военния клуб – Русе.

 
 

Награди за участниците и научните ръководители:
1. Награди за участниците:

 – I форма (интервю, очерк, репортаж, пътепис, есе), I възрастова група:
- първо място – таблет 7";
- второ място – МР3 плейър;
- трето място – игрова конзола.

– I форма (интервю, очерк, репортаж, пътепис, есе), II възрастова група:
- първо място – компактен дигитален фотоапарат;
- второ място – таблет 7";
- трето място – ръчен часовник.

– II форма (изработване на презентация, апликация или друга екранно достъпна
форма) , II възрастова група:

- първо място – таблет 8";
- второ място – таблет 7";
- трето място – МР 3 плейър.

2. Награди  за  научните  ръководители:  „История  на  Пети  пехотен  дунавски  полк
1884 – 1946 г.”, плакети и грамоти за научните ръководители на класираните на първо
място участници, както и за научен ръководител с най-голям принос за привличане и
консултиране  на  участници  в  конкурса,  плакети  и  грамоти  за  останалите  научни
ръководители.

3. Плакети и грамоти за членовете на журито.
4. Грамоти за всички участници.

Председател на УС на РСОСЗР
о.р. к-н инж. Димитър Вълков


