
НАЦИОНАЛEН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ 
ПРИ   БЪЛГАРСКА  АКАДЕМИЯ  НА  НАУКИТЕ 

и 
АСОЦИАЦИЯ  НА  БЪЛГАРСКИТЕ  УЧИЛИЩА  В  ЧУЖБИНА 

_____________________________________________________________________ 

 

7-ми НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА 
ДЕТСКА КАРТА НА СВЕТА НА 

ТЕМА: 

 

„Живеем в глобализиран свят” 

„Living in a globalized world” 

 

 

Даниела Караиванова, 15 г., Бургас, получи  
І-ва награда за рисунката си „Целият свят 
е отворен за твоите мечти” на 
Международната изложба за детска карта 
на света в гр. Сантяго, Чили, 2009 г. 
 

Организатори:  

Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН  

и   Асоциация на българските училища в чужбина 
 

 

със съдействието на: 

Университет за архитектура, строителство и геодезия 
 

 

и медийната подкрепа на: 

   Дарик радио 

   National Geographic Kids България 



Националният институт по геофизика, геодезия и география при БАН и Асоциацията на 
българските училища в чужбина  организират   7-ми  национален  конкурс  за  детска карта на 
света на тема: „Живеем в глобализиран свят” („Living in a globalized world”) като част от 
Международния конкурс за детска карта на света „Барбара Печеник” 2011 и съгласно условията, 
определени от Международната Картографска Асоциация (МКА). 

Шестте най-добри карти ще участват в международната изложба по време на              
25-та Международна Картографска Конференция в гр. Париж, Франция, 3 – 8 юли 2011 г.  

Националният организатор изпраща наградените карти, придружени с доклад за протичане на 
конкурса. Може да бъде представен и видеоматериал за събитието. Сертификатите на 
наградените се изпращат до националните представители в МКА. 

Участниците ще бъдат разпределени в 3 възрастови групи: 
• до 9 години  
• 10 – 12 години 
• 13 – 15 години 

Във всяка възрастова група ще бъдат излъчени победители, които ще участват чрез картите си в 
Международния конкурс, ще бъдат раздадени грамоти и награди. 

 

Изпращайте картите до 5 март 2011 г. на адрес: 
За конкурса „Детска карта на света” 
д-р Румяна Вацева 
Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН 
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3 
1113 София 
 

 

Присъдените награди ще бъдат обявени на 15 март 2011 г. при откриването на изложбата на 
всички участващи детски карти в БАН, а церемонията за награждаване на победителите ще се 
проведе на 25 март 2011 г. в София. 

 

Пълна информация за регламента на конкурса ще намерите на сайта на Асоциацията на 
българските училища в чужбина:  http://www.abgschool.org

 

 

 

 



Международен конкурс за детска карта на света 

Наградата „Барбара Печеник” е създадена от Международната Картографска Асоциация през 
1993 г. в памет на Барбара Печеник, бивш вицепрезидент на МКА и картограф, занимавала се 
през целия си живот с детско картографиране. Целта на конкурса е децата да бъдат провокирани 
към творческо изобразяване на света чрез художествени методи. 

Наградите се дават всеки две години по време на Конференция или на Генерална Асамблея на 
МКА, като се препоръчва минимум една награда за континент и се взема предвид възрастта на 
детето, изработило рисунката. Наградените рисунки могат да се изпращат до международни 
организации за одобряване като поздравителни картички или други публикации. 

Цели на конкурса 

Целите на конкурса са да съдейства за творческото изобразяване на света от децата, да развива 
техния картографски усет и да ги направи по-осъзнати за околната среда. 

Правила на конкурса 

Държавите-членки на МКА организират национален конкурс за карти на тема: „Living in a 
globalized world”, изработени от деца под 16 години. Това е избраната тема за Международния 
конкурс за детска карта на света „Барбара Печеник” за две последователни конференции (2009 г. 
и 2011 г.). Международното жури има три критерии за оценка: 

1) ясно послание (ясна връзка между форма, очертание и използване на картографските 
елементи, творчески съобразени с темата на конкурса) 

2) картографско съдържание (ясно изображение на целия или на голяма част от света, в 
което очертанията и относителното положение на сушата и океаните са точни съобразно 
възрастта на детето и в контекста на използваната „проекционна система”) 

3) качествено оформяне (подходящи картографски елементи, като символи, цветове, 
географски наименования, надписи и т.н., свързани с темата на конкурса: ясно и четливо 
представяне на точковите, линейните и площните символи като изобразителни средства 
върху хартия или друга повърхност, нарисувани или изработени от специфични 
материали; изразително предаване и подходящо използване на доловими различия в 
цветовете, т.е. различна интензивност за количествени характеристики и различен цвят за 
качествени характеристики; цялостно естетическо качество по отношение на баланса и 
хармонията на елементите на изображението). 

 Максималният размер на картата не трябва да надвишава А3 (420 mm x 297 mm или 17 x 
11 inches) и трябва да има гладка повърхност; картата може да бъде изработена от 
всякакви материали, но с релефност не повече от 5 mm  или 0.2 inches. 

 Могат да бъдат използвани всякакви „картни проекции”, за да бъде изобразена бреговата 
линия и други небходими елементи (например, държавни граници или географска мрежа). 
Картата трябва да бъде оригинално изработена, като могат да се използват традиционни 
методи (цветни моливи, водни бои и др.) или компютърна програма. 



 Всяка карта трябва да има етикет, поставен на обратната страна, със следното 
съдържание: име на детето, години, адрес на училището или художествената група, 
държава, снимка на детето (по възможност) и заглавие на творбата на български и 
английски (или френски) език. 

 Наградените карти ще бъдат предоставени от МКА на международни организации 
(UNICEF и др.) за одобряване като поздравителни картички или други публикации, които 
най-добре ще представят картите от конкурса. МКА също може да ги използва. Всеки 
участник е съгласен на репродукция на неговата карта от МКА, UNICEF, организаторите 
на националния конкурс или сканиране за публикуване в Интернет от Университета 
Карлтън, Канада (от името на МКА) без консултации с автора или без заплащане на 
авторски права. 

 Картите от Международния конкурс ще се съхраняват в картографската библиотека на 
Университета Карлтън, Канада и ще бъдат достъпни на уебсайта на библиотеката 
(http://children.library.carleton.ca). 

 

 

 

История на националния конкурс 

България е участвала в 6 международни конкурса – в Канада (1999), Китай (2001), ЮАР (2003), 
Испания (2005), Русия (2007) и Чили (2009), като във всички конкурси, с изключение на 
проведения в Китай, печели награди за най-добра карта в различни възрастови групи. 

Картите, участвали в Международните конкурси могат да се видят на адрес: 
http://children.library.carleton.ca  

На адреса на сайта на ДатаМап-Европа могат да се видят и българските национални конкурси: 
www.datamap-bg.com. 

 

 

 

 

 

 

 



Картите на шестимата победители в Националния конкурс, публикувани в списание              
National Geographic Kids България през юни 2009 г. и участвали на Международната изложба в 
гр. Сантяго, Чили през ноември 2009 г.: 

Анита Ковачева, 6 г., София 
„Моите приятели са по целия свят” 

 
Чавдар Лалов, 8 г., Плевен,  „Заедно под дъгата” 

 
Иво Габровски, 9 г., София 
„Нека си помагаме по-лесно” 

 
Паула Кирчева, 10 г., София 
„Децата побраха света в един компютър” 

Веселейла Янакиева, 11 г., София, „Нашият свят” Даниела Караиванова, 15 г., Бургас 
„Целият свят е отворен за твоите мечти” 

 


