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

ХХX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
„СВЕТОСАВЉЕ И НАШЕ ДОБА“
ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС НА ТЕМУ
СВЕТОСАВЉЕ И НАШЕ ДОБА
Литерарни конкурс Светосавље и наше доба расписује се од 1992. године за децу
основних и средњих школа Републике Србије и Републике Српске, а од 2012. и за децу
српских школа у расејању.
Предлог подтема:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Слобода, пут Светог Саве
Христаниште, Светог Саве пристаниште
„Небески човек и земаљски анђео“ (Доментијан)
Светосавска звона чујем
Свети Сава кроз векове гледа
Свети Сава – српска кућа
Пред иконом Светог Саве

Објашњење:
Учитељима, вероучитељима, наставницима и професорима српског језика и књижевности
предлажемо већи избор подтема које могу препоручити својим ученицима, према њиховом
узрасту и искуству.
Молимо Вас да пажљиво одаберете, лекторишете и на Конкурс пошаљете прекуцане
радове својих ученика. Деци треба да омогућите слободу у избору тема и уметничког израза.
Ученици заједно са наставником, могу предложити и неку другу тему у оквиру основне теме.
Услови конкурса:
1. На конкурсу могу да учествују деца од 6 до 19 година старости у три категорије
(млађи основношколци, старији основношколци и средњошколци).
2. Радови морају бити самостална дечија остварења.
3. У заглављу сваког рада треба обавезно написати следеће податке:
a) Назив теме,
б) Име и презиме детета, разред,
в) Назив и адресу школе,
г) Име и презиме наставника, контакт телефон и адресу електронске поште.
Напомене:
 Све литерарне радове из једне школе треба слати у једном Word документу у
електронској форми (писане ћириличким писмом, фонтом Тimes New Roman, величина
слова 12), сваки рад посебно припремљен тј. одвојен за штампу са свим подацима аутора, на
е-mail: svetosavljeinasedoba@gmail.com најкасније до 10. априла 2022. године.
• Радове без потпуних података жири неће узимати у разматрање (вредновање).
• Чланови жирија биће књижевници, педагози, теолози, чланице Кола српских сестара
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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, репродуковање, штампање) без
надокнаде и сагласности аутора.
 Обавештење о резултатима Конкурса и завршној свечаности биће објављено 09. маја
2022. 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 три награде за најуспешније литерарне радове у свакој категорији.
2. Награду листа „Невен“ најмлађем, најуспешнијем, похваљеном учеснику
у категорији 1-4. разред ОШ.
3. До три похвале за успешне радове у свакој категорији.
4. Наставницима награђених ученика се додељују похвале, а наставнику са највећим бројем
успелих радова се додељује награда.
Све додатне информације о XXX ЛИТЕРАРНОМ конкурсу „Светосавље и наше доба“ могу
се добити у Колу српских сестара Епархије бачке на телефоне: 062/241 697 Гордана
Димић Манојловић и 060/764 1564 Маја Сабадош.
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