
STANOVY  

VIII MEDZINÁRODNEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE MLÁDEŽE  

KTO ZACHRÁNI JEDEN ĽUDSKÝ ŽIVOT, ZACHRÁNI CELÝ SVET“  

 

ORGANIZÁTOR: Centrum pre židovsko-bulharskú spoluprácu Alef 

Podporovatelia: Súťaž sa organizuje za pomoci Ministerstva školstva a vedy 

Bulharskej republiky, samosprávy mesta Burgas a Národného detského paláca 

 

TÉMA: 

KTO ZACHRÁNI JEDEN ĽUDSKÝ ŽIVOT, ZACHRÁNI CELÝ SVET 

 

ADRESÁTI: 

Oprávnení účastníci súťaže sú stredoškoláci od 14 do 18 rokov z Bulharska a zo 

zahraničia v dvoch kategóriách:  

- študenti stredných škôl v Bulharsku 

- študenti stredných škôl v Európe 

 

ŽÁNER: rozprávanie založené na historickej udalosti alebo osobe 

POŽIADAVKY: 

Účastníci by mali uviesť príbeh napísaný špeciálne pre túto súťaž. Literárne dielo nesmie 

byť publikované a nesmie sa zúčastňovať na iných súťažiach a musí byť napísané v 

rodnom jazyku účastníka;  

Každý účastník predstaví iba jedno literárne dielo. 

Rozprávač si musí predstaviť, že žije počas druhej svetovej vojny, a vytvoriť literárne 

dielo, v ktorom hľadá odpovede na tieto otázky: Kto je záchranca, ktorý pomáhal Židom 

počas genocídy proti nim? Čo ho prinútilo riskovať život, aby zachránil Žida počas 

holokaustu? Aký je to pocit byť v nebezpečenstve a spoliehať sa výlučne na odvahu 

priateľa alebo na morálku a filantropiu cudzinca? 

ROZSAH: 

Maximálne 5 strán vo formáte A4 

Účastníci musia uviesť svoje celé meno, krátky životopis, úplnú korešpondenčnú 

adresu a e-mail pre kontakt; 

 



TERMÍN: 

Súťažné materiály je potrebné zaslať na e-mail organizátora: center.alef@gmail.com 

Termín: 1. máj 2021 

HODNOTENIE: 

Literárne práce bude hodnotiť medzinárodná porota. Porota nominuje 20 najlepších 

autorov. 

NOMINOVANÍ ÚČASTNÍCI: 

Všetci nominovaní budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien v júni 2021 v 

bulharskom Burgase. 

Nominované príbehy budú uverejnené v samostatnej literárnej zbierke vydanej 

centrom „Alef“. Budú tiež zverejnené na jeho webovej stránke: www.alef-bg.org 

Ocenení účastníci: Porota vyhlási víťazov zo všetkých nominovaných: 

OCENENIA: 

• Finančné odmeny za 1., 2., 3. miesto 

• Účastníci z Bulharska majú právo požiadať o celoročné štipendium 

• Odmeny za povzbudzujúci materiál 

• Osvedčenie o účasti a umiestnení v súťaži 

• Návšteva turistických atrakcií v Burgase a účasť na slávnostnom odovzdávaní cien v 

júni 2021 na náklady organizátorov 

 

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV: 

Výsledky budú oznámené na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré sa uskutoční 

v bulharskom meste Burgas v júni 2021 


