
 
 

 
 
Скъпи колеги,  
 
По повод провеждането на Световния ден на Географските информационни системи на  
17-ти ноември и като част от програмата “ГИС в училище”, ЕСРИ България в партньорство с 
Министерство на образованието и науката, водещи образователни организации и медии 
имат удоволствието да ви поканят да се включите в:   
 
 

Национален образователен конкурс за истории с 
дигитални карти под надслов 

 
“Дигитални истории от училището и университета“ 

 
Каним всички учители, студенти, докторанти и ученици да се включат в първия Национален 
образователен конкурс за интерактивни карти (StoryMaps). Разкажете вдъхновяваща 
история, урок или интересна за Вас тема по нов, интересен и увлекателен начин с помощта 
на интерактивните карти и Географските информационни системи. 

Приемете нашето предизвикателство и спечелете много награди! 

 

Подробни насоки: 
 
Използвайте приложението ArcGIS StoryMaps, с което можете да съчетаете една или повече 
уеб карти, придружени с текст, снимки и мултимедийно съдържание, така че да направите 
Вашата дигитална история вълнуваща, използвайки универсалния визуален език на ГИС 
технологиите.  

Не сте използвали ArcGIS StoryMaps досега? Няма проблем, приложението Ви предоставя 
готови за използване шаблони и инструменти, с които можете да създадете и споделите 
Вашата дигитална история за минути. Открийте видео с инструкции и вдъхновяващи 
примери на https://bit.ly/39KZQqK и https://youtu.be/50TPtN5715A 

 

Награди: 

Разкажете ни вълнуваща история и спечелете  много награди, включително:  
 

• Парична награда за най-добрата история 
• Безплатно специализирано ГИС обучение 
• Ваучер от издателство Ciela  
• Ваучер от сп. National Geographic  
• Специализиран атлас със съвременни ГИС карти „Esri Map Book“ 
• Обявяване на стори мапа в рамките на Световния ден на Географските 

информационни системи – най-голямото събитие в тази сфера 
• Публикуване на стори мапа на уебсайта и в нюзлетъра на програмата „ГИС в 

училище“, както и разпространение в медиите 
• Сертификат за участиe 

https://teach-with-gis-bulgaria-esribulgaria.hub.arcgis.com/pages/arcgis-first-steps-4
https://bit.ly/39KZQqK
https://youtu.be/50TPtN5715A


 

 
  

 
За участие, моля: 
 
1. Регистрирайте се за участие в конкурса в срок до 15.10.2021, като попълните  
        електронния формуляр тук: https://bit.ly/2Y0f5d8  
 
2. Използвайте някой от готовите шаблони на ArcGIS StoryMaps (нов шаблон или  
        класически) и включете избрани от Вас ресурси – снимки, текстов материал и др., за да  
        създадете своя стори мап. Задължително условие е включването на уеб карта във Вашата  
        дигитална история. Подробни видео инструкции за създаването и работата с уеб карти,  
        можете да намерите на сайта на програмата “ГИС в училище”: https://bit.ly/3iv3vOe   

 
3. Изпратете линк към Вашата дигитална история (стори мар) до  08.11.2021г.  на адрес 

schools@esribulgaria.com 
Дигиталните истории следва да са публично достъпни и преглеждането им не трябва да 
изисква въвеждането на потребителско име и парола. 

  
 
Подробни насоките и изисквания за участие ще намерите на уебстраницата на конкурса: 
https://teach-with-gis-bulgaria-esribulgaria.hub.arcgis.com/pages/storymap-contest   
 

 
Възможностите са неограничени. Необходимо Ви е само вдъхновение! 
 
 
За допълнителни въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на 
schools@esribulgaria.com  
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