ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Всеукраїнського конкурсу дитячого фотомалюнка
«Мрійник року»
Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Мрійник року» (далі –
Конкурс) присвячений Міжнародному дню захисту дітей. Ця дата
відзначається щорічно 1 червня згідно з Указом Президента України від 30
травня 1998 року N 568/98
Всеукраїнський конкурс дитячого фото-малюнка
«Мрійник року»
1.

Мета та завдання Конкурсу

1.1. Головною метою Конкурсу є привернення уваги суспільства до
дитячих бажань та мрій, пошук шляхів і можливостей втілення їх у життя.
1.2. Основні завдання Конкурсу:
1.2.1. Навчити дитину на підставі мрії складати цілком досяжний план
дій, формувати впевненість у своїх силах;
1.2.2. Залучити дітей до творчості, подарувати гарні емоції, розвинути
морально-етичні якості дітей;
1.2.3. Допомогти дитині сформувати позитивне уявлення про право як
державний інститут, усвідомити важливість знань про права дитини;
1.2.4. Активізувати творчий потенціал дітей та емоційний інтелект;
1.2.5. Виявити, відібрати та підтримати талановитих дітей.
2. Організація Конкурсу
2.1. Конкурс організовує і проводить Національна бібліотека України
для дітей за підтримки Української асоціації працівників бібліотек для дітей,
Національної секції Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги (IBBY);
2.2. Конкурс проводиться в один етап.
3. Умови участі в Конкурсі
3.1. Конкурс проводиться за напрямом художньої творчості
«Малюнок».
3.2. Конкурсні роботи мають висвітлювати тему захисту дітей та
дитячих мрій.
3.3. На Конкурс надсилаються фото дитячого малюнка довільної
тематики – відображення особистої мрії дитини.
3.4. Учасники-автори, надсилаючи фотографії дитячого малюнка,
зазначають такі дані: назву роботи, ім’я, прізвище та вік автора малюнка.

3.5. Фото малюнків подаються на Конкурс у довільній живописній
формі, виконані олівцями, пастеллю, олійними, акварельними, акриловими
фарбами чи гуашшю.
3.6. Кожний учасник може подати на Конкурс лише одну роботу.
3.7. Фотографії малюнка надсилаються у фотоальбом «Мрійник року»
на головній сторінці Facebook Національної бібліотеки України для дітей.
3.8. Десять переможців Конкурсу визначаються методом «народного
голосування» за найбільшою кількістю уподобань, а 5 найкращих – оберуть
професійні художники.
3.9. П’ятнадцять кращих робіт Конкурсу будуть опубліковані у
професійному науково-популярному журналі «Бібліотека у форматі Д°».
3.10. Після закінчення Конкурсу в Національній бібліотеці України для
дітей буде створено фотоальбом з усіма малюнками учасників, який згодом
презентують гостям і читачам бібліотеки.
3.11. Нагородження переможців Конкурсу відбудеться після офіційного
завершення карантину в Україні.
3.12. Конкурсні твори можуть бути використані у подальшій роботі
Національної бібліотеки України для дітей.
3.13. Подання власного твору на Конкурс є виявом згоди учасника
(батьків учасників) на подальше використання Організаційним комітетом цих
матеріалів у некомерційних цілях у будь-який законний спосіб упродовж
необмеженого терміну, а також згоди учасника (батьків учасників) на
обробку Організаційним комітетом персональних даних.
3. Вимоги до малюнків
4.1. На Конкурс подаються фотографії малюнка у довільній графічній,
живописній техніці, виконані олівцями, олійними, акварельними фарбами чи
гуашшю.
4.2. Розмір роботи не має значення.
4.3. Роботи не потрібно оформлювати рамкою.
4.4. Під фотографією конкурсної роботи потрібно зазначити українською
мовою назву роботи; прізвище, ім’я, по-батькові та вік автора.
4. Критерії оцінювання конкурсних робіт
5.1. Конкурсні роботи оцінюються кількістю вподобань під кожною
фотографією малюнка. Професійні художники оцінюватимуть за такими
критеріями:
5.1.1. відповідність роботи тематиці конкурсу;
5.1.2. втілення творчої ідеї та задуму автора;
5.1.3. оригінальність;
5.1.4. ступінь самостійності автора під час виконання роботи.
5. Терміни проведення Конкурсу

6.1. Конкурс проводиться з 18 по 30 травня 2020 р.
6.2. Переможців Конкурсу 1 червня 2020 року в Міжнародний день
захисту дітей у прямому ефірі на сторінці Facebook Національної бібліотеки
України для дітей оголосить генеральний директор Національної бібліотеки
України для дітей Гордієнко Алла Іванівна.
6. Організаційний комітет Конкурсу
Голова оргкомітету:
Гордієнко А.І., генеральний директор Національної бібліотеки України
для дітей.
Члени оргкомітету:
Бацай Л.В., заступник генерального директора;
Кузілова Т.М., завідувач відділу науково-методичної роботи та
бібліотечного маркетингу;
Шемота О.С., завідувач відділу соціокультурної діяльності;
Дубова О.І., завідувач відділу документів іноземними мовами;
Невмержицька Н.М., завідувач відділу обслуговування дітей
середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання;
Кунцяк Ж.В., завідувач відділу обслуговування дітей дошкільного та
молодшого віку.
8. Журі
Всеукраїнського конкурсу дитячого фотомалюнка
«Мрійник року»
Голова журі: Штанко К.В., українська художниця і письменниця.
Заступник голови журі: Шамаріна Т.В., заступник генерального
директора Національної бібліотеки України для дітей.
Члени журі:
Світлана Рудікова, художник;
Катерина Дуднік, художник;
Ольга Кузнецова, художник.

