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            Giorgio de Chirico                                                                                                      дете узраста 6 год. 

 
 

Драга децо, родитељи и васпитачи, 
 
 

У сарадњи са Музејом града Новог Сада 7 годину за редом организујјемо дечији ликовни конкурс 
посвећен граду Новом Саду са циљем да афирмишемо дечије ликовно стваралаштво инспирисано 
окружењем у којем деца одрастају. 
 
У сарадњи са кустосима музеја и галерија у Новом Саду протеклих година смо на различитим 
локацијама, организовали едукативне и ликовне радионице за децу, упознајући их на занимљив начин 
са историјом, културом, догађајима и личностима значајним за наш град. Завршне изложбе на којима 
је до сада изложено преко 12000 дечијих радова организовали смо у Музеју града Новог Сада на 
Петроварадинској тврђави и Галерији стране уметности, Дунавска 29.. 
 
Током интерактивног стваралачког процеса деца су имала прилику да кроз игру и сопствено искуство 
опажају, сазнају, закључују,  повезују и стварају јединствену слику себе и света који их окружује.  
У исто време дечији ликовни рад, као резултат повезаних активности, не говори нам само о  њиховој 
слици света него и о томе какав свет деца замишљају и какав би он требао да буде.  
Посматрајући и ослушкујући децу и ми имамо прилику да преиспитамо и себе и могућност да им 
остваримо лепши, бољи и хуманији свет.    
 
 
 
 



 
 
Конкурсна тема 
 
Овогодишња тема подстакнута је  догађајима који су утицали на читав свет и колективно искуство али 
исто тако и на појединачне догађаје  и  интимно, сасвим лично искуство сваког од нас. Шта осећамо? 
Стрепњу, сумњу, љубав, наду, спокој...   деца можда имају нејасну слику али сигурно имају лична, 
богата и слојевита осећања. Стога да би боље разумели себе и добили другачије одговоре, 
покушајмо да ослушнемо децу. Можда она из сасвим другог визира гледају и на нас и на све што се 
тренутно дешава: мноштво затвореног света, одвојеност, другачији проток  времена, мали и скучен 
простор али пун породичне сигурности и љубави.. 
Корона је име нечега страшног, а то страшно деци није јасно и није страшно на начин нас одраслих.   
  
Поштовани родитељи,  
 
Имате прилику да се поставите у улогу васпитача; најпре посматрајте своју децу другачије, попричајте 
са њима и омогућите им да цртају и сликају техникама које су вам доступне код куће. Не захтевајте од 
деце да прецртавају, да цртају по шаблону, да цртају „лепше“ и по узору на старије  али их зато током 
рада подржите и подстичите.  Не објашњавајте деци Тему конкурса онако како је ви разумете и како 
би је ви нацртали. „Два лица једног прозора“ је само први потез на папиру, а можда ни то... то је мали 

корак у тајанствени дечији микросвет, свет интимног и личног, свет простора који откривају и који се 
огледа у прозорском стаклу њихове собе и макросвет, свет који се у исто време види и назире кроз то 
исто стакло. Жеља сваког детета је да открије тај наизглед далеки и непознат свет. Деци је потребно 
да се  приближе другим људима, да успоставе контакт, да питају, да се играју, да се радују, да се 
остваре, да цртају и сликају... Како се осећају;  Где и са ким проводе време;  Ко им не достаје; Шта 
воле да раде, шта их плаши, чему се радују, са ким се играју, о чему маштају?...  
Видећемо њихове драге особе, простор у коме живе и поглед на град са прозора стварности и дечије 
маште.... 
 
Услови конкурса : 
 
1.    На конкурсу могу да учествују деца од  3 до 7 год.  
2.    Формат и технике по избору,  
3.    Рад треба да има следеће податке: 
а)    Име и презиме детета и узраст / могу иницијали и године 
б)    Исказ детета о свом раду / тема, мотив, порука... 
ц)    Назив и адреса вртића. Име и презиме васпитача,  
д)    Име и презиме ментора / родитеља / могу иницијали 
г) ,   Контакт телефон и адресу електронске поште 
 
Податке, исказе деце и радове можете електронски послати на е меил васпитача, вртића или 
draganjajic@sbb.rs ili drjajic57@gmail.com  
  
Уз одобрење родитеља пристигли радови биће објављени на сајту вртића и платформи умрежи се.  
Резултате конкурса - награђене и одабране радове за изложбу објавићемо на време а свечано 
отварање изложбе планирамо за следеће полугодиште у Музеју града на Петроварадинској тврђави. 
 
Поштовани васпитачи, 
Обавештење о конкурсу и ваша упутства специфична за децу из в-о групе са којом радите, можете 
проследити и родитељима. Дечије радове које сте сада и током протеклог периода на различите теме 
иницирали и реализовали заједно са родитељима такође можете електронски проследити на исту е-
меил адресу. 
Тема конкурса је широка и свеобухватна, она није стриктна и не мора бити илустрација исте. 
 

Стручни срадник за ликовно Драган Јајић 
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РЕАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ „МОЈ ГРАД – НОВИ САД“  
Теме и идеје 

 
 

МОЈ ГРАД 2014.  „Мој град – град будућности“ 
 

     

МОЈ ГРАД  2015. „Опажање и ликовни приказ простора“    

 
 

МОЈ ГРАД  2016.  „Моје место у мом месту“ 

 

 
 
 



 

МОЈ ГРАД  2017.  „Ведуте и вињете Новог Сада“ 

   

 

МОЈ ГРАД 2018.  „Живимо заједно“ 

  

 

МОЈ ГРАД  2019. „Поздрав из Новог Сада – цртам ти разгледницу“ 
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