Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
Коло српских сестара Епархије бачке, Одбор за веронауку Епархије бачке, Центар за
ликовно васпитање деце и омладине Војводине и Удружење војвођанских учитеља
организују

ХХVII РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
„СВЕТОСАВЉЕ И НАШЕ ДОБА“
ЛИКОВНИ КОНКУРС НА ТЕМУ

ОСАМ ВЕКОВА СВЕТОСАВЉА
Ликовни конкурс Светосавље и наше доба расписује се од 1992. године за децу
предшколских, основних и средњих школа Републике Србије и Републике Српске, а од 2012.
и за децу допунских српских школа у расејању.
Понуђене подтеме су:
Осам векова Савине молитве
Српски манастири извори Светосавља
Седмоврата Жича
Стопама Светог Саве
Светосавље у мом срцу
Страница из Савиног дневника
Нема будућности ако се прошлост не схвати
И у ово доба треба нам светлост
Чија је то света дужност да нас учи да постанемо добри људи
Услови конкурса:
 На конкурсу могу да учествују деца од 6 до 19 година старости у 5 категорија
(предшколци, млађи и старији основношколци, средњошколци и средњошколци средњих
уметничких и стручних школа),
 Радови морају бити самостална дечија остварења,
 На полеђини сваког рада треба написати следеће податке:
а) Назив теме,
б) Име и презиме детета, разред,
в) Назив и адреса школе,
г) Име и презиме наставника, контакт телефон и адресу електронске поште.
Напомене:
 Ликовне радове слати на адресу: Центар за ликовно васпитање деце и омладине
Војводине, Цвећарска 22, 21000 Нови Сад, најкасније до 20. марта 2019. године.
 Радове без потпуних података или увијене у ролне жири неће узимати у разматрање
(вредновање).
 Чланови жирија биће ликовни уметници, историчари уметности, ликовни педагози,
теолози, чланице Кола српских сестара Епархије бачке и представник Министарства
просвете.
 Најуспешнији радови биће изложени на завршној свечаности и штампани у Каталогу који
се уручује ученицима и наставницима уз награде.
 Приспели радови се не враћају и постају својина организатора који задржава право да
радове користи и за друге непрофитабилне сврхе (изложбе, у добротворне сврхе, да их
репродукује у штампи...).
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Обавештење о резултатима Конкурса и завршној свечаности биће објављено 10. априла
2019. године на сајтовима организатора Конкурса:
www.eparhija-backa.rs (Одбор за веронауку Епархије бачке)
www.uvu.rs (Удружење војвођанских учитеља)
Организатори Конкурса доделиће:
1. Највише 3 награде за најуспешније радове у свакој од 5 категорија (предшколци, млађи и
старији основношколци, средњошколци и средњошколци средњих уметничких и
стручних школа)
2. „Невенову награду“ учеснику у категорији 1- 4. разред ОШ.
3. Награду часописа „Машталица“ учеснику у категорији предшколаца.
4. До 3 похвале у свакој категорији за успешне радове.
5. Наставницима награђених ученика се додељују похвале, а наставнику који пошаље
најбољу колекцију ученичких радова.се додељује награда.
Све додатне информације о XXVII ЛИКОВНОМ конкурсу „Светосавље и наше доба“ могу
се добити у Центру за ликовно васпитање деце и омладине Војводине мобилни телефон
063 107 47 71 (мр Ева Феди) или на е-адресу: clikvasp@gmail.com
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