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Национални савет Руске националне мањине и 

Национална библиотека «Руска библиотека» 
расписује 

 
К О Н К У Р С 

за најбољи уметнички рад на тему: 

«ЛЕТ У КОСМОС - ЈУРИЈ ГАГАРИН» 

 

Јуриј Алексејевич Гагарин (рус. Юрий Алексеевич Гагарин) први је човек који је путовао у 
свемир 12. априла 1961. године, када је у летелици Восток-1 направио једну орбиту око 
Земље у трајању од 108 минута;  

Одмах након лета Гагарин је постао међународна звезда. Путовао је широм света, а 
додељена су му многа признања и медаље, укључујући и почасно звање Хероја Совјетског 
Савеза - највише одликовање у тој земљи.  

Рођен је 9. март 1934. Клушино, Русија — Умро је  27. март 1968., Новоселово, Русија. 

Био је пилот совјетског ратног ваздухопловства и совјетски космонаут.  

 

Циљ конкурса је:  

Духовно, морално и патриотско васпитање, очување позитивног става према развоју науке, 
развој пријатељских односа међу руском и српском децом и омладином. Активирање 
креативне енергије школараца и повећање мотивације за друштвено-културне активности. 



Организатор Конкурса: 

Национални савет руске националне мањине и Национална библиотека «Руска  
библиотека», часопис «РУССКИЙ АРХИВ». 

Конкурс се одржава у оквиру Програма рада библиотеке за 2021. годину. 

Организатор обезбеђује: 

- једнаки услови за све учеснике Конкурса; 

- информативна подршка Конкурса; 

- спровођење Конкурса, гледање и оцењивање радова учесника Конкурса; 

- одржавање завршне  изложбе радова победника; 

- награђивање победника Конкурса. 

Конкурс  је планиран уз даљинско учешће. 

 

Услови конкурса: 

1. група – од предшколског узраста до II разреда основне школе; 

2. група – од III разреда до V разреда основне школе; 

3. група – од VI до VIII разреда основне школе. 

Услови за пријаву на конкурс: 

На Конкурс од једног аутора биће прихваћен само један оригинални цртеж. 

На конкурс се могу пријавити радови који одговарају теми Конкурса. 

Такмичарски радови могу се изводити у било којим графичким и сликарским техникама 
користећи разне материјале (осим уљаних боја). 

 

Технички услови за ликовне радове: 
Димензије радова: 210×297 мм (формат А4). 

Крајњи рок за пријем радова је: 10. април 2021. године. 

 



Награде: Од укупног броја биће изабрано 10 победничких цртежа, односно биће додељене  
осам главних награда и две подстицајне награде,  без обзира на категорију учесника. 

Победници конкурса добиће дипломе лауреата и награде од организатора. Цртежи 
победника биће изложени на изложби посвећене 60-годишњици лета у космос Јурија 
Гагарина у просторијама Националне библиотеке «Руска библиотека», постављени на веб 
страници НСРНМ и објављени у петом броју Часописа (у јулу)  «Руски архив» са 
биографијама аутора. Часопис ће им бити накнадно уручен. 

 
Додела награда: 
Место и време доделе награда биће објављени накнадно. 

 

Адреса пријема радова: 
Радове са назнаком «За конкурс» слати поштом  или донети лично на адресу: 

Димитрија Туцовића 100, Панчево, 26000. 

Радови се могу слати мејлом у PDF или JPEG формату (датотека не сме бити већа од 8 МБ)  
на адресу: rusbiblioteka2020@gmail.com 

Радови  треба слати уз адресу, име и презиме ученика, контакт телефон родитеља или 
наставника. 

 
Жири: 

Чланове жирија именује Организатор Конкурса из реда представника уметника, односно 
наставника ликовне уметности и јавних активиста. 
 

Конкурсни радови се оцењују у складу са одређеним захтевима: 

- фигуративна изражајност; 

- оригиналност, техничкост и вештина извођења;  

- откривање садржаја теме уметничким средствима. 

- одраз идеја конкурса;  

 - дубина и осветљеност откривања теме; 

 - креативност, иновативност идеје о извршеном послу; 



- естетски изглед и хармонија представљеног  дела; 

 - подударност нивоа радног учинка старосној категорији учесника.  

  

Објављивање резултата Конкурса: 

Резултати конкурса ће бити објављени на сајту: https://nsrnm.org/ru/ 

Сви награђени учесници конкурса ће одмах бити обавештени телефоном или мејлом. 

 

Радови пријављени на Конкурс се не враћају ауторима и не прегледавају се. 

Организатори Конкурса задржавају право да објављују, излажу, користе у целини или 
делимично предмете оглашавања, штампане материјале и друге креативне радове 
пријављене на Конкурс. 

Организатори Конкурса имају право да обрађују личне податке учесника Конкурса 
(објављивање спискова победника, објављивање каталога, постера, брошура, диплома). 

Пријава креативних радова на Конкурс значи аутоматску сагласност аутора дела и његовог 
званичног представника са условима Конкурса и са правом организатора на обраду личних 
података. 

Сви радови победника и учесника Конкурса иду у збирку Националне библиотеке «Руска 
библиотека».  

 

 У Панчеву, 23.03.2021.                                

Директор НБ  «Руска библиотека»: Лариса Милић. 

Координатор: Ирина Мильковић.                       

 

 


