РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД – СВИЩОВ

Във връзка с ежегодното провеждане на инициативата Ден на отворените
врати, свързана с Деня на Конституцията,
Районен съд – Свищов
ОБЯВЯВА
Конкурс за есе на тема „Правото – справедливост и отговорност”
Изисквания и условия за участие
В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас. Участието
в конкурса е анонимно. Необходимо е всеки един от участниците да
постави в отделен, запечатан плик лист с информация за себе си:
 Име, презиме, фамилия;
 Адрес;
 Името на училището, в което учи, клас;
 Телефон за връзка, адрес на електронна поща.
Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде
запечатан и поставен в по-големия плик с есето.
Есетата трябва да бъдат в обем до три машинописни страници.
Подават се лично или по пощата и трябва да бъдат получени до 21.04.2017
г. – 17.00 часа на адрес: гр.Свищов, ул.”Димитър Г.Анев” № 2, Районен съд
– Свищов, стая № 12, на вниманието на Галина Иванова –
Административен секретар.
Постъпилите творби ще се оценяват от тричленна комисия,
определена от административен ръководител-председател на Районен съд
– Свищов, включваща съдия, учител по литература и журналист.
Всички участници ще бъдат поканени на церемония по
награждаването, която ще се състои в Деня на отворените врати –
28.04.2017 г. от 13.00 часа в Районен съд – Свищов. Предвидени са
тематични награди. На отличените ученици ще бъде предоставена
възможността да прочетат своите есета на церемонията.
Изисквания към съдържание на есето:
 Насоченост към проблема, заложен в заглавието
 Изложените идеи трябва да бъдат оригинални и да свидетелстват за
собствена гледна точка по проблема
 Тезата трябва да е ясна, конкретна, точно формулирана и да обхваща
най-важните моменти от проблема
 Аргументите в доказателствената част да са подходящи по качество
и по количество и да защитават поставената теза (допустимо е
използването на примери, посочване и съпоставка на различни
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мнения, употребата на сентенции, афоризми, цитати,
въпроси, сравнения и метафори и други)
 Стилистично може да съчетава елементи на
публицистичност, художественост, подчинени на
чувствителност, въображение и темперамент
 Структуриране на работата чрез изреждане на тези
обосноваване, чрез редуване на тези и антитези, чрез
отговори и други

риторични
научност,
авторовата
и тяхното
въпроси и

Телефон за справки: 0631/60 293

5250 гр. Свищов, обл. В. Търново, ул.“Димитър Анев” № 2,
телефон: 0631/60293, факс: 0631/60293
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