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

ХХХ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
„СВЕТОСАВЉЕ И НАШЕ ДОБА“
XI КАЛИГРАФСКИ КОНКУРС НА ТЕМУ: РЕЧИ СВ. ЈОВАНА
ЗЛАТОУСТОГ
Чињеница је да су младе генерације данас услед коришћења савремених средстава
комуникације (рачунарске опреме, мобилних телефона) запоставиле рукопис и лепо писање.
Да бисмо их подстакли на изучавање калиграфског наслеђа, средњoвековних рукописа и
бављење лепим писањем, расписујемо Конкурс за избор најбољих калиграфских радова
ученика основних и средњих школа.
Калиграфски конкурс Светосавље и наше доба расписује се од 2011. године за
ученике основношколског и средњошколског узраста у Републици Србији и Републици
Српској, а од 2012. године и за децу српских школа у расејању.
Теме за рад:
УЧЕНИЦИ СВИХ РАЗРЕДА/КАТЕГОРИЈА бирају понуђени текст из прилога
Услови конкурса:
• На конкурсу могу да учествују деца од 6 до 19 година старости у 5 категорија:
основношколци (I-II, III-IV, V-VIII), средњошколци општих школа, средњошколци средњих
уметничких и стручних школа,
• Радови морају бити самостална, јединствена дечија остварења настала у школи,
• Текст рукописан великим ћириличким штампаним словима,
• Формати радаова морају бити А4, А3 (блок бр. 5) или А2,
На полеђини сваког рада треба обавезно залепити картицу са подацима попуњеним на
компјутеру. Радови са подацима написани руком неће се узети у разматрање:

Име и презиме детета:___________________________
Разред:__________________________________
Назив школе:___________________________________
Место и адреса школе:___________________________
Име и презиме наставника:_______________________
Контакт телефон наставника:________________________________
Адреса електронске поште наставника:_______________________

Напомене:
1. Калиграфске радове ДОСТАВИТИ најкасније до 10. априла 2022. године на адресу:
Удружење војвођанских учитеља, Булевар Јаше Томића 19 б, 21000 Нови Сад
2. Радови који не испуњавају захтеве конкураса, као и без потпуних података (који на
полеђини немају компјутерски попуњену табелу) неће бити узети у разматрање и
вредновање.
3. Графичке, лепљене, рељефне, тродимензионалне, оштећене, радове савијене у ролну
жири неће узимати у разматрање (вредновање).
4. Првенствено се вреднује лепота РУКОПИСАНОГ текста, а затим рад у целини,
5. Чланови жирија биће наставници калиграфи, калиграфи, ликовни уметници, чланице
Кола српских сестара Епархије бачке, теолози и представник Министарства просвете.
6. Најуспешнији радови биће изложени на завршној свечаности и штампани у Каталогу
који се уручује ученицима и наставницима уз награде.
7. Приспели радови се не враћају и постају својина организатора који задржава право да
радове користи и за друге непрофитабилне сврхе (изложбе, репродуковање,
штампање) без надокнаде и сагласности аутора.
 Обавештење о резултатима Конкурса и завршној свечаности биће објављено 9. маја
2022. године на сајтовима организатора Конкурса:
www.uvu.rs (Удружење војвођанских учитеља)
www.eparhija-backa.rs (Одбор за веронауку Епархије бачке)
www.likovnicentardece.rs (Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине)
https://www.facebook.com/centarzalikovnovaspitanje/
Све додатне информације о ХI КАЛИГРАФСКОМ конкурсу XXX Конкурса „Светосавље
и наше доба“ могу се добити у Удружењу војвођанских учитеља на телефон +38163/523748 (Вера Стојшић-Гашпаровски) или на е-адресу: uciteljivojvodine@gmail.com
Организатори додељују следеће награде на калиграфском конкурсу:
1. Највише 3 награде за најуспешније радове у свим категоријама.
2. Награду листа „Невен“ најмлађем, најуспешнијем, похваљеном учеснику у категорији 14. разред ОШ.
3. До 3 похвале у свакој категорији за успешне радове.
4. Наставницима награђених ученика се додељују похвале, а наставницима који имају више
награђених ученика додељује се награда.

