
 ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ 

 

 



ОБЩИНА РУСЕ 

Общински  детски център за култура и изкуство-Русе 

СТАТУТ 

на Втори Национален  ученически конкурс за детска рисунка 

„Светът е цветен за всички детски очи“   Русе- 2021 

Конкурсът  е  посветен на  1 юни - Международен ден на детето 

РЕГЛАМЕНТ: 

Конкурсът се обявява в ДВА раздела: 

 І. Раздел - РИСУНКА 

ІІ. РАЗДЕЛ - ИЛЮСТРАЦИЯ 

1. Участниците  ще бъдат  разпределени в четири възрастови 

групи: 

І гр. -  до 6 години 

ІІ гр. - от 7 до 10 години 

ІІІ гр. - от 11 до 14 години 

ІV гр. - от 15 до 18 години 

2. Колективно участие 

Право на участие имат ученически екипи от различни 

възрасти, които представят колективно създадени творби 

 

Общи условия в двата раздела: 

 

1. Към раздел „Илюстрация“ : 

През 2021г. се навършват годишнини от рождението 

на детски и юношески автори както следва: 

- Ран Босилек – 135 г. 



- Борис Априлов – 100 г. 

- Карло Колоди – 195 г. 

- Джек Лондон – 145 г. 

- Станислав Лем – 100 г. 

Прочетете и илюстрирайте любима част от 

произведение на посочените автори /по избор/. 

2. Рисунките и илюстрациите могат да бъдат изпълнени с 

различни материали и техники във формат, който да не 

надвишава 50/70 см. 

3. Всеки художник може да участва с по 2 творби във всеки 

раздел. 

4. На гърба на всяка творба трябва да има следните данни: 

ИМЕ:  

ФАМИЛИЯ:  

ВЪЗРАСТ:  

ЗАГЛАВИЕ НА РИСУНКАТА: 

ТЕХНИКА: 

РАЗДЕЛ ЗА УЧАСТИЕ: 

АДРЕС: 

УЧИЛИЩЕ ИЛИ ШКОЛА КЪМ ИНСТИТУЦИЯ: 

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА /на преподавател или родител/: 

ПРЕПОДАВАТЕЛ/РЪКОВОДИТЕЛ:  

КОЙ АВТОР И ПРОИЗВЕДЕНИЕ СА ВДЪХНОВИЛИ  

ХУДОЖНИКА / за  Раздел „Илюстрация“/: 

5. Краен срок за изпращане - 17 май/понеделник/ на адрес:  

7005 гр. Русе 

Ж. к. „Здравец“,  Ул. „Околчица“ № 9  

Общински детски център за култура и изкуство 

/за конкурса ”Светът е цветен за всички детски очи”/ 



6.   Компетентно жури ще оцени творбите, а протокол с 

резултатите ще бъде обявен на 25 май 2021г. 

7. Ще бъдат  присъдени следните награди: 

І, ІІ и ІІІ-та  награда във всеки раздел и възрастова група   

І, ІІ и ІІІ-та  колективна награда 

ГРАН ПРИ /по една в  раздел/ 

За допълнителна информация - на телефони: 

082/845471 – Юлия Енчева /Директор/ 

0878822351 – Анна Русева /Експерт/ 

 


