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23.02. 2021 р. № 01-20/105
Начальникам місцевих органів
управління у сфері освіти
Директорам закладів обласного
підпорядкування
Про проведення обласної виставки-акції
до 150-річчя від дня народження
Лесі Українки «Лесин дивосвіт»
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про позашкільну освіту», плану
обласних масових заходів Комунального закладу «Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, з метою залучення дітей та молоді до
кращого надбання української культурної спадщини, національно-патріотичного
виховання дітей та молоді засобами українського мистецтва, з нагоди 150-річчя від

дня народження видатної української письменниці, громадської діячки Лесі
Українки Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості» (далі - Палац) проводить обласну виставку-акцію «Лесин дивосвіт»
(далі - Виставку).
Виставка буде відбудеться з 25 лютого по 05 березня 2021 року в
дистанційній формі на офіційному сайті ( https://firstpalace.kh.ua ) та на офіційній
сторінці Палацу у Facebook (https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua).
Творчі
роботи
просимо
надсилати
на
електронну
пошту:
obrazpalac1935@gmail.com
Додаток на 1 арк. в 1-му прим.

Директор

оригінал підписано

Вікторія Лукашова, 050 323 88 90

Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА

Додаток
до листа КЗ «ХОПДЮТ»
від 23.02.2021 № 01-20/105
Інформаційно-методичні рекомендації
щодо проведення обласної виставки-акції «Лесин дивосвіт», присвячену
150-річчю від дня народження Лесі Українки
1. Терміни та порядок проведення Акції
1.1. Виставка проводиться з 25 лютого по 05 березня 2021 року.
1.2. До участі у Виставці запрошуються вихованці (учні) закладів
позашкільної, загальної середньої освіти Харківської області.
2. Умови участі
2.1. У Виставці беруть участь дитячі творчі роботи в будь-якій техніці та
будь-якому жанрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва,
що за тематикою є ілюстраціями творів або певних фактів життя та
діяльності Лесі Українки.
2.2. Роботи можуть бути виконані персонально або колективами.
2.3. Світлини робіт в електронному вигляді приймаються з 25 лютого по
05 березня 2021 року на електронну пошту: obrazpalac1935@gmail.com
Ім’я файлу, що містить світлину роботи має складатися з назви роботи,
прізвища, імені (прізвищ, імен) автора (авторів), назви закладу освіти, міста
/ селища / ОТГ.
2.4. Технічні вимоги до файлів:
▪ формат – .jpg, .jpеg;
▪ дозвіл зображення – 200-300 dpi;
▪ розмір файлу – не більше 5 Мб.
Телефон для довідок: 050-323-88-90 – Вікторія Лукашова, методист

