
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

 

IX. MEDZINÁRODNÁ LITERÁRNA SÚŤAŽ PRE MLÁDEŽ 

 

„KTO ZACHRÁNI JEDEN ĽUDSKÝ ŽIVOT, ZACHRÁNI CELÝ VESMÍR“ 2021 

 

 

Organizátor súťaže: Centrum pre židovsko-bulharskú spoluprácu „Alef“ 

 

Partneri súťaže: Súťaž sa koná v spolupráci s mestom Burgas, Ministerstvo pre 

       vzdelávanie a vedu, Národný palác detí, Múzeum histórie POLIN 

       Poľskí Židia - Varšava, Poľsko 

 

Téma: ,,KTO KAŽDÝ ZACHRÁNI JEDEN ĽUDSKÝ ŽIVOT, ZACHRÁNI CELÝ 

VESMÍR“ 

 

Kto sa môže zapojiť : Vítaní sú študenti stredných škôl z Bulharska aj zo zahraničia 

     Súťaž prebieha v dvoch kategóriách: 

     od 14 do 19 rokov, bulharskí študenti stredných škôl 

     od 14 do 19 rokov, stredoškoláci z Európy a Izraela 

 

Žáner: Umelecké rozprávanie podľa historickej udalosti alebo osobnosti 

 

Požiadavky na účasť:  

Účastníci by mali prezentovať svoje literárne práce v rodnom jazyku, napísané špeciálne pre 

túto súťaž. Nesmie ísť o dielo, ktoré už bolo publikované alebo sa zapojilo do inej súťaže. 

Každý účastník môže poslať iba jedno literárne dielo. Rozprávač sa bude musieť vrátiť do čias 

holokaustu a vytvoriť literárne dielo, v ktorom bude hľadať odpovede na nasledujúce otázky:  

Kto je záchranca, ktorý pomáhal Židom počas ich genocídy?  

Čo ho prinútilo riskovať život a zachrániť iného?  

Aký je to pocit byť v nebezpečenstve a spoliehať sa iba na odvahu a morálku priateľa?  

Ako sa buduje a udržiava priateľstvo, keď je v nebezpečenstve? 

 

Existuje veľa príkladov čestného správania sa  a osudových rozhodnutí, ktoré urobili ľudia 

s vysokou morálku, aby zachránil Židov. Skrytí v pamäti čakajú na vzkriesenie v moderných 

časoch. Eseje, ktoré budú založené na autentických historických príbehoch budú 

uprednostnené. Porota taktiež ocení autorský výskum- vyhľadanie očitých svedkov alebo ich 

potomkov, či tvorivé prerozprávanie ich spomienok.  

 

Rozsah: 

5 strán Word / PC, A4 

 

Účastníci súťaže musia uviesť svoje celé meno, úplnú adresu, e-mail a v krátkosti sa predstaviť. 

 



Termín: 

Materiály je potrebné zaslať na nasledujúci e-mail: center.alef@gmail.com do 1. februára  

2022. 

 

Vyhodnotenie: 

Poviedky vyhodnotí medzinárodná porota, ktorá vyberie 20 najlepších prác. 

 

Slávnostné odovzdávanie cien: 

Všetci nominovaní budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien v júni 2022 v bulharskom 

meste Burgas. 

Nominované eseje budú publikované v knižnej zbierke v roku 2022 od Center Alef. 

Príbehy budú taktiež nahrané na webovú stránku: www.alef-bg.org. 

 

Ocenení:  

Porota vyhlási víťazov v dvoch kategóriách: 

1. Bulharskí účastníci 

2. Medzinárodní účastníci 

 

Ceny: 

• Účasť na 3 -dňovom medzinárodnom festivale literárnej mládeže „Priateľstvo - 

význam a spása“ v bulharskom Burgase a tiež účasť na udeľovaní cien a ceremoniálu 

literárnej súťaže „Kto zachráni jeden ľudský život, zachráni celý vesmír“ v júni 2022 na 

náklady organizátorov 

• Peňažná výhra 

• Príležitosť pre bulharských účastníkov na zisk ročného štipendia pre tých, ktorí získajú 1., 2. 

a 3. miesto  

• Návšteva turistických atrakcií v Burgase 

• Certifikát o účasti 

• Knižné výhry 

 

 

Vyhlásenie výsledkov: Výsledky budú vyhlásené na slávnostnom udeľovaní cien v 

Burgase v júni 2022. 

 

 

 

* Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu pravidiel súťaže 


