
 

Конкурс за ЕСЕ на тема  
„Ролята на математиката в античната философия, 

религия и култура“ 

Лъчезар П. Томов, гл.ас.д-р 

 

Цел на конкурса: 

Математиката е съществена част от античната култура, основа на античната философия и 

на религията, дошла от Вавилон чрез Питагорейската школа. Конкурсът се стреми да 

стимулира учениците от хуманитарната гимназия НГДЕК, да преоткрият ролята на 

математиката именно в хуманитарните дисциплини, които ги интересуват. Това ще 

помогне за тяхното личностно развитие и усъвършенстване като специалисти в тези 

области, както и на тяхното образование по математика, като стимулира вътрешната им 

мотивация за учене на абстрактни науки. 

Условия на конкурса: 

Допустими участници 

Участниците в конкурса трябва да са текущо учащи в НГДЕК, от 8-и до 12-ти клас, 

разделени в три категории 

1. 8-9-и клас. 

2. 10-11-ти клас. 

3. 12-ти клас. 

Поне едно есе ще бъде избрано като печелившо от всяка от тези три категории. 

Критерии за отсъждане 

Есетата трябва да са написани във формата Microsoft Word или Open Office. 

Размерите са 1500-2500 думи. 

  

  

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  
ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ 

„СВЕТИ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ” 
  



Есетата ще бъдат оценявани възоснова на съдържание, граматика и стил от четиричленна 

комисия – авторът, специалисти по философия, култура и български език. Есетата ще 

бъдат проверявани за плагиаризъм с помощта на специализиран софтуер от автора на 

конкурса. Есета с над 20% плагиаризъм ще бъдат декласирани от конкурса. 

Тема на есето 

Темата, формулирана като „Ролята на математиката в античната философия, религия 

и култура“ съдържа в себе си три подтеми (религия, философия и култура), всяка от които 

може да бъде обект на описание в есето, както и всяка комбинация от тях. 

Срок и предаване на есето 

Срокът за предаване на есето е 1.05.2019. Предаването следва да се осъществи на адрес 

luchesart@gmail.com. Предадените есета ще бъдат качени в dropbox.com, където членовете 

на комисията ще имат достъп да четат и коментират есетата. 

Срокът за оценяване е 1.06.2019 

Източници за подготовка 

Библиотеката на НГДЕК – книгите, които авторът е дарил и продължава да дарява на 

библиотеката могат да бъдат използвани за целта. 

Електронната библиотека със сканирани книги на автора – на адрес 

https://drive.google.com/drive/folders/1JK7PeC-RtiiNL_OG31SMYs326rzGLWn1 

Други електронни ресурси при поискване. 

Награди 

Избраните поне 3, максимум 5 есета ще бъдат наградени с книги по избор на победилите 

(в рамките на 20-30лв на книга). Есетата ще бъдат публикувани в специална онлайн книга 

по история на математиката, която авторът и учениците в 10-ти клас 2018-2019 ще издадат 

с помощта на Българска Наука възоснова на написаните миналата година курсови работи 

от учениците. 

Документът е обект на авторски права и за нерегламентираното му използване 

ще се търси наказателна отговорност! 
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