
Веселина Мурадова е 
на 18 години и живее 
в София. Учи в 144 СУ 
„Народни будители“, па-
ралелка „Изобразително 

изкуство“. Талантът є е забеля-
зан, когато е била на 13 – 14 
години. Най-много обича да ри-
сува цветя и животни. За пръв 
път участва в конкурс за рисунка 
с желанието да покаже това, 
което умее най-добре. Посещава 
уроци по живопис от няколко 
години и има амбицията да по-
каже най-добрите си творби в 
изложба. Вижда себе си като 
художник и се чувства готова да 
поеме пътя на твореца. Според 
нея природата е красива във 
всичките си сезони – не само 
през пролетта – с цъфнали є 
храсти, приютили песните на 
птиците, но и през зимата, от-
рупала планините със сняг и лед.

Манол Иванов 
е на 8 години. 
Живее в китното 
планинско градче 
Априлци и учи в 
СУ „Васил Лев-
ски”. Той е дете, 
к о е т о  ж и в е е 
предимно на от-
крито. Обича да 
кара колело през 
всеки сезон от годината, да ходи за риба и да играе 
навън с приятелите си. Много обича дърветата. Често 
се катери по тях в игрите си и много страда, когато 
отсичат дърво. Тази любов към природата е наследил от 
баба и дядо, които са работили в сферата на горите. 
Често изразява тревогите си за околната среда. Мечтае 
да бъде пътешественик и да изследва мистични кътчета 
на планетата.

Открива рисуването през дългите дни на пандемията, 
когато не може да излиза навън. Започва да рисува по 
цял ден и бързо напредва. Таланта му с радост поощряват 
родителите му, които имат ателие за авторска керамика.

Виктория Ни-
колова е на 6 
години. Живее 
в София и по-
сещава 170 ДГ „Пчелица“. Започнала е 
да рисува, когато е била на 2 години. 
Оттогава на белия є лист най-често се 
появяват поляни с цветя и дървета, как-
то и животни, но най-вече – пеперуди. 
Посещава уроци по рисуване в Центъра 
за изкуства, култура и образование „Со-
фия", а преподавателката є я насърчава 
да участва в конкурси, за да съизмери 
уменията си с другите участници. Миналата 
зима е участвала в конкурса на ЦПЛР Об-
щински детски комплекс – Шумен, „Моята 
вълшебна Коледа“ и е получила отличие. 
Мечтае да стане художничка. Когато е сред 
природата, се чувства щастлива.
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