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Награда „Камойш София” 

Тема на конкурса за 2021 г. 

„As Histórias da Terra e do Mar ensinaram-me que Nem Todas as Baleias 

Voam perto do Rio Triste.”  

 

Секция 1 (ниво А1-В1)  

Секция 2 (ниво В2-С2)  

 

1. Конкурсът е насочен към учащите португалски език и към любителите на Португалия и 

има за цел развиване и надграждане на знанията им, свързани с португалските език, култура, 

история, литература и изкуство. 

 

2. В конкурса нямат право да участват специалисти от областта на португалоезичието.  

 

Секция 1 (ниво А1-В1)  

 

1. Секцията е разделена на три възрастови групи: 

● I – от 7 до 13 години 

● II – от 14 до 18 години 

● III – над 18 години 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Категориите, между които участници могат да избират са следните:  
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● Творческо писане – есе / разказ / приказка на български език на тема „Историите от 

земята и морето ме научиха, че не всички китове летят близо до тъжната река“ – темата 

на конкурса тази година е вдъхновена от различни португалски романи; 

● Визуални изкуства (картина, графика, колаж, снимка).  

 

3. Категории и критерии: 

● Творческо писане – до 3 стандартни машинописни страници, формат “Times New 

Roman”, шрифт 12, разстояние между редовете 1,5;  

● Визуални изкуства – с размер между А5 и А3, изработени на хартия или друг гъвкав 

материал, така че да позволяват навиването и пренасянето им в пощенски тубус; не сгъвайте, 

не ламинирайте и не поставяйте произведенията в рамка; не се допускат триизмерни 

произведения.. 

 

Секция 2 (ниво В2-С2) 

 

1. Тази секция не е разделена на възрастови групи и съдържа две категории:  

 

 – Есе на португалски език 

 

 – Литературен превод (от португалски на български език) на следните 

текстове: 

 

HISTÓRIA DA GATA BORRALHEIRA 

 

Sophia de Mello Breyner Andresen 

 

Excerto 

 

Como uma rapariga descalça a noite caminhava leve e lenta sobre a relva do jardim. Era 

uma jovem noite de Junho, a primeira noite de Junho. E debruçada sobre o tanque redondo 

ela mirava extasiadamente o reflexo do seu rosto. 

Do jardim via-se a casa, uma casa grande cor-de-rosa e antiga que, toda iluminada nessa 

noite de festa, espalhava no jardim luzes, brilhos, risos, música misturava-se com o baloiçar 

das árvores. 
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Pelas janelas abertas avistavam-se pares dançando e vestidos claros de raparigas, vestidos 

que flutuavam entre os passos e os gestos. Vultos de namorados passavam entre as cortinas 

e vinham apoiar-se no peitoril das janelas, inclinados sobre a noite. Às vezes um riso mais 

agudo cortava, como um pequeno punhal, a água lisa dos tanques. 

Vistas do jardim essas coisas pareciam feéricas e irreais. Delas subia, perante a alegria 

serena da noite, uma alegria rápida e agitada, desgarrada e passageira, um pouco triste e 

cruel. 

Lúcia tinha dezoito anos e era este o seu primeiro baile. Tinha vindo com a tia que era sua 

madrinha. 

 

________________________________________________________________________ 

 

Depois do branco 

Manuel Alegre 

 

Quem sabe o que na página se esconde 

e se dentro do branco está um muro 

e se depois do muro não há onde 

e se depois do branco é tudo escuro? 

 

Quem sabe o que pode acontecer 

quando ao verso já escrito outro se junta 

e tudo está no verso por escrever 

e o que se escreve é só uma pergunta? 

 

Quem sabe o que se vê e não se vê 

se por dentro do branco apenas cabe 

esse nome que nunca ninguém lê 

e o verso que se sabe e não se sabe? 

 

 

 

 

2. Текстовете трябва да съдържат следните технически характеристики:  

 

– Есе: до 3 страници, формат “Times New Roman”, шрифт 12, разстояние между редовете 

1,5; ако работата съдържа изображения, те трябва да бъдат приложени отделно със 

съответната номерация; 
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– Превод: формат “Times New Roman”, шрифт 12, разстояние между редовете 1,5. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 

1. Всеки участник има правото да участва само с една творба. В конкурса не се допуска 

участието на колективни творби.  

2. Творбите трябва да са оригинални. Не се допускат копия.  

3. Творбите трябва да бъдат изпратени в затворен плик, на адреса на „Камойш София”: 

София, 1000,  ул. Позитано 7, блок 3, етаж 5. Работите трябва да бъдат абсолютно анонимни. 

Втори затворен плик трябва да съдържа имената на кандидата, адрес, телефонен номер, 

електронен адрес и, за ученици и студенти – учебното заведение, в което изучава португалски. 

Всички писмени работи могат да бъдат изпратени и на имейл camoes.sofia@gmail.com, като 

личните данни трябва да се съдържат в самия имейл, извън прикачения документ за участие.  

4. „Камойш София” не носи отговорност за повредени, унищожени или изгубени по 

време на доставката творби. Творбите не се връщат на авторите им – те стават собственост на 

„Камойш София”, който ще ги използва в различни пътуващи изложби, с некомерсиална цел 

за популяризиране на Португалия. 

5. Журито се състои от реномирани преподаватели по португалски език и култура от 

различни учебни заведения, за да се гарантира безпристрастното оценяване на кандидатите. 

Журито ще оценява работите по предварително изготвени критерии. 

6. Критериите за оценяване са шест: 

- съдържание  и обусловеност (писмени и визуални творби) 

- оригиналност и креативност (писмени и визуални творби) 

- тематичност (писмени и визуални творби) 

- естетика (писмени и визуални творби) 

- задълбоченост и последователност (писмени творби) 

- владеене на езика (писмени творби) 

 

● Краен срок за предаване на творбите: 30.11.2021 г. Участници, които не са спазили 

срока за представяне на творбите се дисквалифицират. 

mailto:camoes.sofia@gmail.com
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● Резултатите ще бъдат обявени преди началото на Коледните празници и ще бъдат 

официално публикувани на сайта на Института и на Facebook страницата на „Камойш 

София”.  

 

● С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, 

че са запознати с условията на конкурса и ги приемат. 

 

Ако имате допълнителни въпроси, изпратете ни ги на e-mail: camoes.sofia@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:camoes.sofia@gmail.com

	Награда „Камойш София”
	Тема на конкурса за 2021 г.
	„As Histórias da Terra e do Mar ensinaram-me que Nem Todas as Baleias Voam perto do Rio Triste.”
	Секция 1 (ниво А1-В1)
	Секция 2 (ниво В2-С2)
	1. Конкурсът е насочен към учащите португалски език и към любителите на Португалия и има за цел развиване и надграждане на знанията им, свързани с португалските език, култура, история, литература и изкуство.
	2. В конкурса нямат право да участват специалисти от областта на португалоезичието.
	Секция 1 (ниво А1-В1) (1)
	1. Секцията е разделена на три възрастови групи:
	● I – от 7 до 13 години
	● II – от 14 до 18 години
	● III – над 18 години
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	2. Категориите, между които участници могат да избират са следните:
	● Творческо писане – есе / разказ / приказка на български език на тема „Историите от земята и морето ме научиха, че не всички китове летят близо до тъжната река“ – темата на конкурса тази година е вдъхновена от различни португалски романи;
	● Визуални изкуства (картина, графика, колаж, снимка).
	3. Категории и критерии:
	● Творческо писане – до 3 стандартни машинописни страници, формат “Times New Roman”, шрифт 12, разстояние между редовете 1,5;
	● Визуални изкуства – с размер между А5 и А3, изработени на хартия или друг гъвкав материал, така че да позволяват навиването и пренасянето им в пощенски тубус; не сгъвайте, не ламинирайте и не поставяйте произведенията в рамка; не се допускат триизме...
	Секция 2 (ниво В2-С2) (1)
	1. Тази секция не е разделена на възрастови групи и съдържа две категории:
	– Есе на португалски език
	– Литературен превод (от португалски на български език) на следните текстове:
	HISTÓRIA DA GATA BORRALHEIRA
	Sophia de Mello Breyner Andresen
	Excerto
	Como uma rapariga descalça a noite caminhava leve e lenta sobre a relva do jardim. Era uma jovem noite de Junho, a primeira noite de Junho. E debruçada sobre o tanque redondo ela mirava extasiadamente o reflexo do seu rosto.
	Do jardim via-se a casa, uma casa grande cor-de-rosa e antiga que, toda iluminada nessa noite de festa, espalhava no jardim luzes, brilhos, risos, música misturava-se com o baloiçar das árvores.
	Pelas janelas abertas avistavam-se pares dançando e vestidos claros de raparigas, vestidos que flutuavam entre os passos e os gestos. Vultos de namorados passavam entre as cortinas e vinham apoiar-se no peitoril das janelas, inclinados sobre a noite....
	Vistas do jardim essas coisas pareciam feéricas e irreais. Delas subia, perante a alegria serena da noite, uma alegria rápida e agitada, desgarrada e passageira, um pouco triste e cruel.
	Lúcia tinha dezoito anos e era este o seu primeiro baile. Tinha vindo com a tia que era sua madrinha.
	________________________________________________________________________
	Depois do branco
	Manuel Alegre
	Quem sabe o que na página se esconde e se dentro do branco está um muro e se depois do muro não há onde e se depois do branco é tudo escuro?
	Quem sabe o que pode acontecer quando ao verso já escrito outro se junta e tudo está no verso por escrever e o que se escreve é só uma pergunta?  Quem sabe o que se vê e não se vê se por dentro do branco apenas cabe esse nome que nunca ninguém lê e o ...
	2. Текстовете трябва да съдържат следните технически характеристики:
	– Есе: до 3 страници, формат “Times New Roman”, шрифт 12, разстояние между редовете 1,5; ако работата съдържа изображения, те трябва да бъдат приложени отделно със съответната номерация;
	– Превод: формат “Times New Roman”, шрифт 12, разстояние между редовете 1,5.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	1. Всеки участник има правото да участва само с една творба. В конкурса не се допуска участието на колективни творби.
	2. Творбите трябва да са оригинални. Не се допускат копия.
	3. Творбите трябва да бъдат изпратени в затворен плик, на адреса на „Камойш София”: София, 1000,  ул. Позитано 7, блок 3, етаж 5. Работите трябва да бъдат абсолютно анонимни. Втори затворен плик трябва да съдържа имената на кандидата, адрес, телефонен...
	4. „Камойш София” не носи отговорност за повредени, унищожени или изгубени по време на доставката творби. Творбите не се връщат на авторите им – те стават собственост на „Камойш София”, който ще ги използва в различни пътуващи изложби, с некомерсиална...
	5. Журито се състои от реномирани преподаватели по португалски език и култура от различни учебни заведения, за да се гарантира безпристрастното оценяване на кандидатите. Журито ще оценява работите по предварително изготвени критерии.
	6. Критериите за оценяване са шест:
	- съдържание  и обусловеност (писмени и визуални творби)
	- оригиналност и креативност (писмени и визуални творби)
	- тематичност (писмени и визуални творби)
	- естетика (писмени и визуални творби)
	- задълбоченост и последователност (писмени творби)
	- владеене на езика (писмени творби)
	● Краен срок за предаване на творбите: 30.11.2021 г. Участници, които не са спазили срока за представяне на творбите се дисквалифицират.
	● Резултатите ще бъдат обявени преди началото на Коледните празници и ще бъдат официално публикувани на сайта на Института и на Facebook страницата на „Камойш София”.
	● С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат.
	Ако имате допълнителни въпроси, изпратете ни ги на e-mail: camoes.sofia@gmail.com

