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Покрајински завод за заштиту природе Војводине, Нови Сад
10. јул - септембар 2021.
Републички ликовно-калиграфски конкурс „Дани Николе Тесле“ Удружења
војвођанских учитеља из Новог Сада у оквиру манифестације „Дани Николе Тесле у
Новом Саду“ и Календара смотри и такмичења Министарства просвете има за циљ да
ученици упознају, доживе и маштовито прикажу детињство, живот и дело великог
проналазача Николе Тесле.
Ликовни конкурс има за тему илистрацију детињства Николе Тесле у складу са
временом у коме је живео, а калиграфски конкурс мисли великог научника исписане
украсним (калиграфским) словима у складу са самом темом.
Због тренутне отежане организације наставног рада и ове године било је изузетно
тешко мотивисати ученике за учешће на конкурсима. Честитамо свим успешним
ученицима и менторима који су створили нова дела у част Николе Тесле.
Најуспешнија учесница овогодишњег конкурса је била Маја Милинковић (ученица 5.
разреда ОШ „Јован Цвијић“ из Змињака, менторке Данке Милићевић) која је освојила
прве награде у категоријама ученика 5-8. разреда и ликовног и калиграфског конкурса.
Велику похвалу као један од најуспешнијих ментора заслужује колегиница Даниела
Кочичка Беук професорка ликовне културе у више средњих школа чије су две ученице
(Милица Бугарски, 1. разред, Средња школа Бечеј и Катарина Вулета, 1. разред Средња
медицинска школа „7. април“, Нови Сад) освојиле прве награде на ликовном и на
калиграфском конкурсу.
Најуспешнији су били ученици ментора: Иване Драгин (НС), Данијеле Вимић (НС),
Вере Стојшић-Гашпаровски (Ср. Каменица), Мире Трбовић (Сомбор), Данијеле Крстић
(Бела Паланка), Данке Милићевић (Змињак) и Ивана Тасића (Крушевац).
На овогодишњи конкурс за ликовне радове одазвало сe 39 основних и средњих
школа из Републике Србије (и гости из Републике Српске). Приспела су 262 рада,
награђени су 8 ученика и 3 менторке, похваљено је 9 ученика и 1 менторка.
Иако знају да ова категорија није за њих у Календару смотри и такмичења
Министарства просвете, најупорнији уметници средњошколци желели су да учествују. У
овој категорији приспела су 24 ликовна рада из 6 средњих школа. Награђена су 3 ученика
и 1 менторка. За излагање је одабрано 7 радова. На конкурсу су запажено гостовали
ученици ЈУ Техничке школе из Градишке (Република Српска).
На расписан конкурс за калиграфске радове одазвало сe 40 основних и средњих
школа из Републике Србије (и гости из Републике Српске). Приспело је 178 радова,
награђено је 11 ученика и 5 ментора, похваљено је 7 ученика и 1 менторка.
На конкурсу су запажено гостовали ученици менторке Маријане Субашић из Теслића
(Република Српска).
Иако знају да ова категорија није за њих у Календару смотри и такмичења
Министарства просвете, најупорнији калиграфи средњошколци желели су да учествују. У
овој категорији приспело је 12 радова из 4 средње школе. Награђена су 3 ученика и 1
ментор. За изложбу су одбрана 4 рада. На конкусу су гостовали ученици из СШЦ „Јован
Дучић“ из Теслића (Република Српска).
У категорији одраслих учесника калиграфског конкурса учествовала су успешно 4
аутора: Александра Драгић (Чуруг), Вера Стојшић-Гашпаровски (Нови Сад), Виолета
Милићевић (Београд) и Душан Јоцић (Мајур).
Учесници конкурса су и ове године створили прелепе радове. Удружење
војвођанских учитеља изложбу традиционално организује у простору Покрајинског завода
за заштиту природе Војводине. Ове године на радост награђених део награда су
обезбедиле издавачке куће „Лагуна“ из Београда и „Пчелица“ из Чачка.
Изложба је свечано отворена 10. јула и трајаће до 10. септембра 2021. године.
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