
КОНКУРС НА ПРОЕКТНЕ  

РІШЕННЯ ПАМ'ЯТНИХ ЗНАКІВ, ЯКІ БУДУТЬ ВРУЧЕНІ 

«Людям та інституціям, які зберегли пам'ять про трагедію Бабиного Яру» 

 

 

Мета конкурсу 

Відзначити людей та інституції, які зберегли та зберігають пам'ять про трагедію 

Бабиного Яру. 

 

Загальні положення 

Організатори конкурсу: Ваад України та Центр досліджень історії та культури 

східноєвропейського єврейства НаУКМА. 

 

Умови конкурсу 

У конкурсі можуть взяти участь дизайнери, художники, скульптори. 

 

Конкурсна робота приймається у довільній формі (комп’ютерна анімація, ескіз, 

макет, ручна робота, тощо). 

 

Конкурсна робота повинна містити: 

 

1. ескіз-ідею пам’ятного знаку, яка була б символічною та виразною; 

2. графічні й текстові матеріали, які розкривають авторську концепцію; 

3. відображення основної теми: «Збереження пам'яті про трагедію Бабиного Яру»; 

4. віддзеркалення основної концепції ‒  конструктивність та зрозумілість; 

Висота пам’ятного знаку має бути від ~ 20‒40 см, маса має не перевищувати 1 кг. 

Пам’ятний знак може бути виготовлено зі скла, каменю, дерева, металу та ін. 

 

Графік проведення конкурсу 

 

Заявки та конкурсні роботи приймаються до 15.06.2016. 

Розгляд конкурсних проектів триватиме до 30.06.2016. 

 

Порядок проведення конкурсу 

Ескізні пропозиції надсилати на адресу: vaadua.office@gmail.com. Окрім ескізних 

пропозицій, в листі повинно бути додано CV автора. 

Конкурсна комісія оголосить результати на початку липня 2016 року на сайті Вааду 

(vaadua.org). 

 

Нагородження 

Переможець конкурсу отримає грошову винагороду в розмірі 20.000 грн., за друге місце 

– в розмірі 10.000 грн. 

 



Журі конкурсу: 

 

Андрій Адамовський – віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу, спів-

президент Асоціації єврейських організацій та громад (Вааду).  
Йосиф Зісельс – виконавчий спів-президент Асоціації єврейських організацій та громад 

(Вааду). 

Леонід Фінберг – директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського 

єврейства, головний редактор видавництва «Дух і Літера» Національного університету 

«Києво-Могилянська академія». 

Анна Шерман – головний редактор журналу і директор ВД «Антиквар». 

Олексій Зотіков – український етнограф та історик, журналіст і кінодокументаліст 

(автор, сценарист, режисер). 

Юрій Морозов – керівник продюсерської компанії, дослідник української та єврейської 

культури. 

Анатолій Подольський – директор Українського центру вивчення історії Голокосту. 

 

 

Додаткова інформація за номером телефонам:  + 38 (044) 425- 97-57 / -58 /-59 /- 60 


