
 

Предстои провеждането на четвъртото издание на Детски международен конкурс за 

рисунка „Магията на приятелството", който ще се проведе в гр. Баку, Азербайджан. 

Тема на настоящото издание „Здраве, приятелство и единство" е вдъхновена от 

предстоящите Олимпийски игри в Токио 2020. Организатори на конкурса са Министерството на 

образованието на Азербайджан, Националният олимпийски комитет на Република Азербайджан 

и Центърът за развитие на депа и младежи. Подкрепящи партньори са Съюзът на артистите и 

Държавната академия на изкуствата на Азербайджан. 

Част от целите на конкурса, посочени в регламента, са насърчаване на младите хора към 

изграждане на нагласи за толерантност, мир, приятелство сред децата и младежите, 

стимулирането им в посока изграждане на положителна нагласа към спорта и физическата 

активност, към олимпийското движение, ценности и принципи, както и популяризиране на 

Олимпийските игри в Токио 2020, а също така и откриване на творческия потенциал на младите 

хора чрез прояви в областта на изобразителното изкуство. 

Право на участие имат деца на възраст от 6 до 15 години, разделени в три възрастови 

групи: от 6 до 8 години, от 9 до 12 години и от 1.1 до 15 години. Всеки участник може да 

изпрати една рисунка, а когато са изпратени от институция - до 10-15 рисунки. Рисунките да не 

превишават размера 60x40 см и да не са рамкирани. Техники на изпълнение на рисунката: 

живописни, графични, колаж и др. Информацията за участника трябва да бъде попълнена с 

главни букви по указания в регламента образец, след което надписът да се прикрепи към гърба 

на рисунката. Представените за участие в конкурса творби няма да бъдат върнати на техните 

автори. 

Изпращането на рисунките е с краен срок 01.04.2020 г. Рисунките следва да бъдат 

изпратени на посочения от организаторите адрес: 
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 International Children's Art Competition 'The magic of Friendship" 

Children's Development Center #3 

61 Gara Garayev ave., AZ 1118 

Baku, Azerbaijan 

При необходимост от допълнителна информация е посочен електронен адрес, както и 

телефони за контакт: ugim-3@mk.edu.az, (+S94121 498-39-23, (+99412) 421-54-66, (+99450) 

350-68-69. 

Журирането ще се извърши до 15.05.2020 г. от комисия, одобрена от организаторите. 

Авторите на отличените рисунки на първите три места за всяка възрастова група ще получат 

медали, грамоти и подаръци. Победителите в конкурса ще бъдат обявени през юни 2020 г. на 

тържествена церемония при откриване на изложба с отличени творби. 
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