ПОКАНА
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС‐НАДПЯВАНЕ,
ПОСВЕТЕН НА 150‐ГОДИШНИНАТА ОТ СБОРНИКА „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ“
НА БРАТЯ МИЛАДИНОВИ

През настоящата година се навършват 150 години от издаването на сборника
„Български народни песни” на Братя Миладинови, поставил началото на събирачеството в
българската фолклористика и задал насоки за поколения възрожденци. През изтеклата година
чествахме 200 и 180 години от раждането, а през следващата година се отбелязват 150 години
от смъртта на Димитър и Константин Миладинови.
По този повод и в чест на делото на Миладиновци Институтът за етнология и
фолклористика с Етнографски музей при БАН, съвместно с 30 СОУ „Братя Миладинови” и
Читалище „Братя Миладинови”, гр. София, под егидата на Министерство на културата и
Министерство на образованието, младежта и науката на Република България, с медийната
подкрепа на БНТ и БНР, организира Дни на Миладиновци, които ще се проведат на 1–5
ноември 2011 г. Амбицията ни е да подготвим многообразна и интересна програма за всички
поколения и публики, която да включва Изложба за делото на Миладиновци (откриване на 1
ноември), Национален конкурс‐надпяване, посветен на 150‐годишнината от издаването на
сборника „Български народни песни” на Братя Миладинови (2‐3 ноември), Кръгла маса
„Делото на братя Миладинови и българската култура” (4 ноември), Ден на отворени врати на
Националния етнографски музей (ИЕФЕМ‐БАН) (5 ноември), Национален ученически конкурс за
рисунка на тема „Светът на българина в песните на Братя Миладинови” и Национален
ученически конкурс за есе на тема „За да се знае кои сме и за да ни има (Делото на Братя
Миладинови от погледа на съвременника)” (1 ноември – 10 декември; обявяване на
лауреатите 20 декември 2011 г.).
Конкурсът‐надпяване е насочен към всички ученици и студенти, които изучават
фолклорно (народно) пеене в специализирани училища, паралелки, школи.
С тази проява организаторите искат да популяризират делото на Братя Миладинови, да
покажат жизнеността на записаните преди век и половина песни, да откроят талантливи
изпълнители, да създадат мрежа от ценители на българския фолклор и да положат начало на
традицията Дните на Миладиновци да се провеждат ежегодно.
Конкурсът‐надпяване ще бъде широко отразен в медиите.
Изпращаме Ви регламент за участие с подробности за конкурса.
Очакваме Вашите заявки.

28.09.2011 г.

С уважение:
Проф. д.изк. Лозанка Пейчева,
Директор на
Институт за етнология и фолклористика
с Етнографски музей – БАН

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ ПРИ БАН

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС-НАДПЯВАНЕ,
ПОСВЕТЕН НА 150-ГОДИШНИНАТА
ОТ СБОРНИКА „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ“
НА БРАТЯ МИЛАДИНОВИ

СТАТУТ

2 и 3 ноември 2011
София

Конкурсът‐надпяване е посветен на 150‐годишнината от издаването на сборника
„Български народни песни” на Братя Миладинови. Организира се от Института за
етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН под патронажа на
Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на културата
на Република България в рамките на Дните на Миладиновци (1‐5 ноември 2011 г.).
Конкурсът е насочен към всички ученици и студенти, които изучават фолклорно
(народно) пеене в специализирани училища, паралелки, школи.
С тази проява организаторите искат да популяризират делото на Братя
Миладинови, да покажат жизнеността на записаните преди век и половина песни, да
откроят талантливи изпълнители, да създадат мрежа от ценители на българския
фолклор и

да положат начало на традицията Дните на Миладиновци да се

провеждат ежегодно.
Конкурсът‐надпяване ще бъде широко отразен в медиите.

РЕГЛАМЕНТ

Участниците се явяват в 3 възрастови групи:
I група – ученици до VІІІ клас
II група – ученици до ХІІ клас
III група – студенти от висши учебни заведения

Всички кандидати изпълняват по две песни:
1. Една песен по текст от сборника на Братя Миладинови, избрана от следните:
№ 26 „Комар бей се женеше“
№ 42 „Рано рани свети Георги“
№ 58 „Цар Иван Шишман“
№ 83а „Станенине, Господине“
№ 207 „Ох, падна, падна Шар планина“
№ 294 „Садила мома край море лозье“
№ 389 „Славей пеит во градина” (Мома надпява славей)
№ 415 „Любика платно белеше“
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№ 437 „Вила се йе бела лоза“
Текстовете на песните може да видите на следния електронен адрес:
http://liternet.bg/folklor/sbornici/miladinovci/content.htm . Кандидатът трябва да изпее
един от предложените текстове върху избран от него мелодиен вариант.
Предложените текстове са подбрани, защото са подходящи са за възрастта на
участниците в конкурса; представят песни с различно предназначение и функции;
песните са познати, изпълняват се и в съвременността в различни мелодийни
варианти.

2. Една песен по избор от фолклорната област на кандидата

Конкурсът‐надпяване е за индивидуални изпълнители.
Изпълнението може да бъде a cappella или със съпровод на един или повече
инструменти, осигурени от кандидата.
Не се разрешава използването на плейбек и сингбек.
Не е задължително явяването на участниците в народни носии.

НАГРАДИ
Предвижда се награден фонд за първите три отличени изпълнители във всяка
възрастова група.
Ще бъде дадена и специална награда за най‐добро изпълнение на песен от
сборника на Братя Миладинови.
Наградите ще се връчват след окончателното класиране, направено от журито.

ПРОГРАМА НА КОНКУРСА
Националният конкурс‐надпяване, посветен на 150‐годишнината от издаването на
сборника „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ“ на Братя Милдинови, ще се състои на 2 и 3
ноември 2011 г. в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей на пл.
„Княз Александър І” № 1 (окончателното място на провеждане ще бъде обявено в
програмата на конкурса). С оглед на по‐добрата организация времето от 8 до 11 ч. на 2
ноември 2011 г. се определя за репетиции и подготовка.
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Програмата по дни:
2 ноември 2011 г. (сряда)
8.00‐11.00 ч. – Репетиция и подготовка на кандидатите
11.00 ч. ‐ Официално откриване
11.15‐18.00 ч. – I концерт‐надпяване на конкурса

3 ноември 2011 г. (четвъртък)
9.00‐13.00 ч. – II концерт‐надпяване на конкурса
13.00‐14.00 ч. – Обедна почивка
14.00‐17.00 ч. – III концерт‐надпяване на конкурса
18.00 ч. – Награждаване на лауреатите

Издръжката на кандидатите по време на конкурса и пътните разноски са за
сметка на участниците.

Заявки за участие ще се приемат от 1.10 до 21.10.2011 г. на следните адреси:
на e‐mail:

miladinovci2011@abv.bg
pr.iefem@gmail.com

или на адрес:
ИЕФЕМ‐БАН
София 1000
ул. „Московска” № 6А
За Конкурса‐надпяване „Миладиновци 2011”

За допълнителна информация се обърнете към:
гл. ас. д‐р Радка Братанова:

0885 602 293 / rpbratanova@abv.bg

гл. ас. д‐р Лина Гергова:

0887 608 699 / lina.gergova@gmial.com

Детайлизираната програма ще бъде изпратена на участниците в конкурса до
25.10.2011 г.
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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС‐НАДПЯВАНЕ, ПОСВЕТЕН НА 150‐ГОДИШНИНАТА
ОТ СБОРНИКА „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ“ НА БРАТЯ МИЛАДИНОВИ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
от .....................................................................................................................................
Учебно заведение / Школа: .........................................................................................
Година на раждане: .............................
Задължителна програма: ...........................................................................................
(коя е избраната песен от сборника)

Свободна програма: ………………………………………………………………...................................
(коя е избраната песен и от коя фолклорна област е тя)

Съпровод: .......................................................................................................................
(ако се ползва съпровод, какъв е той)

Адрес за обратна връзка:
Град/Село
Община
Област
Ул. № / ЖК
бл.

вх.

ап.

E‐mail:
Тел.:
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