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Положення 
про проведення авторського загальноміського конкурсу

дитячих малюнків та творчих робіт “Київ та кияни очима дітей”

Центральна бібліотека ім.Т.Г.Шевченка для дітей м.Києва  з 21 травня
до  8  червня  2018  року включно  проводить  авторський  міський  конкурс
дитячого малюнка “Київ та кияни очима дітей”. Цього року він відбувається
під гаслом “Київ — місто підземних ходів і річок”.

Перед дітьми-учасниками конкурсу стоїть завдання — зобразити рідне
місто відповідно до свого світогляду й знань про нього. У попередні роки
діти малювали архітектурні та історичні пам’ятки Києва,  цікаві пейзажі та
краєвиди, парки, сквери, площі, вулиці, скульптурні композиції,  символіку
міста тощо. Цього року організатори пропонують усім охочим зануритися в
тему підземного життя столиці й пізнати рідне місто з іншого боку, раніше
небаченого й малодослідженого. У Києві налічується понад 100 кілометрів
захованих під землею струмків і потічків! Без них київські пагорби давно б
з’їхали  у  Дніпро.  Частина  з  них  тече  промзонами,  частина  захована  під
дорогами. Якщо невидиме зробити видимим, Київ перетвориться на казкове
місто.  Уявіть всі  ці  стрімкі  струмки і  річечки в  сучасному ландшафтному
дизайні з  квітами, лавками, прогулянковими доріжками і  кав’ярнями на їх
берегах. Але мешканці поверхні денної не здогадуються про підземний світ,
який дає життя місту (докладніше читайте у матеріалі “Лабіринти київських
вод” — http://tsn.ua/special-projects/kyiv-rivers/).

http://tsn.ua/special-projects/kyiv-rivers/


Мета конкурсу:
- привернення уваги суспільства до історії підземних річок міста Києва;
- популяризація активного дозвілля й відповідної науково-популярної;
- літератури, присвяченої вивченню підземної столиці; 
- розвиток творчого потенціалу дітей;
- виявлення та підтримка талановитих дітей.

1. Загальні положення
Учасником конкурсу може стати будь-яка дитина віком від 5 до 17 років,

яка навчається та проживає в місті Києві. Переможці конкурсу визначаються
членами журі у трьох вікових категоріях: 5-8 років; 9-12 років; 13-17 років.
Кожному  учаснику  конкурсу  надається  можливість  проявити  свої  творчі
здібності.

2. Умови участі у конкурсі
Конкурсні  роботи  (малюнки)  мають  стосуватися  теми  підземних  річок  і

ходів міста Києва.
Роботи приймаються до 14 травня (включно), де зазначається:
- прізвище, ім’я автора роботи;
- назва роботи;
- школа, клас;
- поштова адреса;
- контактний телефон.
До роботи потрібно додати невеличку анотацію, історію, чому саме це

місце втілено на малюнку. 

2.1. Вимоги до робіт (малюнків) учасників виставки-конкурсу:
 розмір роботи має чітко визначений формат – А3
 робота має бути виконана фарбами (гуаш, акварель)
 відповідність роботи темі конкурсу
 естетичне оформлення конкурсної роботи
 на кожній конкурсній роботі необхідно зазначити:
 назву роботи, техніку виконання (українською мовою);
 прізвище,  повне  ім’я  та  вік  автора  конкурсної  роботи  (українською

мовою);
 школу, клас;
 район;
 контактний телефон.

2.2. Об’єктом виставки-конкурсу є малюнки учасників, як результат їх
творчої діяльності.

Організатор конкурсу має право на подальше використання поданих робіт.

3. Критерії оцінки конкурсних робіт (малюнків):
 актуальність та повнота розкриття теми;



 творчий  підхід  (забороняється  копіювання  та  запозичення  тем  з
відомих робіт тощо);
 естетичність роботи;
 організатор  конкурсу  може  висловити  власну  думку  щодо  надання

переваги при визначенні переможця;
 оригінальність власного бачення міста Києва.

4. Умови проведення конкурсу
  4.1. Конкурс проводиться з 21 травня до 8 червня 2018 року включно. 

4.2. Остаточне визначення переможців відбудеться колегіально конкурсним
журі, буде визначено по 3 переможця у трьох вікових категоріях.

4.3. Конкурсні малюнки передаються особисто, через уповноважених осіб,
поштою  чи  кур’єрською  службою  на  адресу  Центральної  бібліотеки
ім.Т.Г.Шевченка для дітей м.Києва (03056, м.Київ, просп. Перемоги, 25А).    

5. Нагородження переможців:
Організатором  конкурсу  передбачені  І,  ІІ  та  ІІІ  призові  місця  у  трьох

вікових категоріях. Переможці конкурсу отримають подарунки.

Контактна особа: Катерина  Станкевич
тел.: (044) 236-21-19
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