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Національна бібліотека України для дітей, Національна секція Міжнародної 

ради з дитячої та юнацької книги IBBY, Українська асоціація працівників 

бібліотек для дітей за підтримки Надзвичайного і Повноважного Посла 

Киргизької Республіки в Україні домовилися: 

1. Організувати та провести Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка 

«Киргизстан — безмежно унікальний» (далі – Конкурс) з 1 червня до 31 серпня 

2021 р. у рамках співпраці з Посольством Киргизької Республіки в Україні та з 

нагоди святкування 30-річчя Незалежності Киргизької Республіки. 

2. Конкурс провести відповідно до Положення про проведення Конкурсу 

(Додаток 1). 

3. Затвердити Організаційний комітет (Додаток 2). 

4. Затвердити Головне журі Конкурсу (Додаток 3). 

 

 
 

Додаток 1 

 

Положення 

про Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка  

«Киргизстан — безмежно унікальний» 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Основними завданнями Конкурсу є полікультурне виховання дітей у дусі 

миру й толерантності; розвиток творчих здібностей дітей; спонукання учасників 

щодо вивчення культури, звичаїв та традицій інших країн та народів; сприяння 

гуманному міжнародному спілкуванню. 

1.2. Мета Конкурсу — активізація пізнавальної діяльності дітей засобами 

образотворчого мистецтва, розширення знань про історію, культуру, побут 

Киргизької Республіки, що сприятиме зміцненню добросусідських зв’язків між 

нашими країнами. 



1.3. Організаторами Конкурсу є Національна бібліотека України для дітей 

(далі — НБУ для дітей), Національна секція Міжнародної ради з дитячої та 

юнацької книги IBBY, Українська асоціація працівників бібліотек для дітей за 

підтримки Надзвичайного і Повноважного Посла Киргизької Республіки в 

Україні. 

1.4. Організаційно-методичне забезпечення і супровід Конкурсу здійснює НБУ 

для дітей. 

1.5. Інформація про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційних 

вебсайтах НБУ для дітей, Посольства Киргизької Республіки в Україні, обласних 

бібліотек – учасників Конкурсу, партнерів, а також в інших засобах масової 

інформації. 

1.6. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних» № 2297-VІ від 1 червня 2010 року. 

 

 

ІІ. Умови конкурсу 
 

2.1. У Конкурсі беруть участь діти 6-18 років у 2-х вікових категоріях: 

– читачі-учні 1-5 класів; 

– читачі-учні 6-11 класів. 

2.2. На Конкурс приймаються індивідуальні роботи у кожній віковій категорії. 

2.3. Конкурс проводиться з 1 червня до 31 серпня 2021 року у два тури: 

перший – з 1 червня по 30 липня – на обласному рівні; 

другий – з 2 серпня по 31 серпня – на загальнодержавному рівні (підсумковий). 

2.4. Учасники Конкурсу кожної вікової категорії готують малюнок у форматі 

А3, який за змістом і жанром відповідає темі та містить авторське бачення історії, 

культури, побуту Киргизької Республіки. 

2.5. Кожен учасник направляє малюнок до обласної бібліотеки для дітей своєї 

області з метою визначення переможців. До НБУ для дітей направляються лише 

малюнки переможців обласного рівня. 

2.6. Роботи мають надсилатися із коротким повідомленням про автора: 

прізвище, ім’я, дата народження, клас, домашня адреса, мобільний телефон. 

2.7. До участі у Конкурсі не допускаються малюнки, що не відповідають 

умовам, визначеним цим Положенням. 

 

 

ІІІ. Організаційний комітет і журі Конкурсу 

 



3.1. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється головний 

Організаційний комітет. До його складу входять представники організаторів 

Конкурсу, громадських організацій, меценати (Додаток 2).  

3.2. Для проведення першого туру Конкурсу в обласних бібліотеках для дітей 

створюються обласні організаційні комітети та журі.  

3.3. Для визначення переможців Конкурсу затверджується склад Головного журі 

(Додаток 3), до якого входять професійні художники-ілюстратори, 

мистецтвознавці (за згодою).  

3.4. За підсумками роботи обласні журі складають протоколи, затверджені 

головою, секретарем та членами журі Конкурсу із зазначенням загальної кількості 

учасників та переможців. 

 

 

ІV. Визначення та відзначення переможців Конкурсу  

 

4.1. Обласні журі Конкурсу визначають трьох переможців (І, ІІ та ІІІ місця) у 

кожній віковій категорії до 30 липня 2021 року. 

4.2. Конкурсні роботи переможців першого туру надсилаються разом із 

протоколами на адресу головного Організаційного комітету (03190, м. Київ, вул. 

Януша Корчака, 60, НБУ для дітей) із поміткою Всеукраїнський конкурс дитячого 

малюнку «Киргизстан — безмежно унікальний» не пізніше 2 серпня 2021 року. 

Роботи, надіслані пізніше вказаної дати, не розглядаються. 

4.3. Для переможців Конкурсу в кожній віковій категорії встановлюються І, ІІ, 

ІІІ місця. 

4.4. Головне журі оцінює роботи, що надійшли від обласних журі, та до 30 

серпня 2021 року визначає переможців Конкурсу. 

4.5. Малюнки переможців будуть презентовані на виставці у НБУ для дітей та у 

Посольстві Киргизької Республіки в Україні. 

4.6. Переможців Конкурсу буде оголошено 31 серпня 2021 року у День 

Незалежності Киргизької Республіки. Переможці отримають дипломи та призи. 

 

 

V. Зберігання та публікація робіт, надісланих на Конкурс 

 

5.1. Малюнки, надіслані на Конкурс, авторам не повертаються. Роботи 

переможців обласного рівня зберігаються у НБУ для дітей та можуть бути 

використані у її подальшій роботі. 

5.2. Результати Конкурсу узагальнюються відповідним протоколом Головного 

журі, оприлюднюються на офіційному сайті НБУ для дітей, партнерів Конкурсу 

та у фахових друкованих виданнях.  



5.4. Малюнки переможців також будуть презентовані на мистецьких виставках в 

офісах партнерів-організаторів. 


