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НОВИ САД 



ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ 

ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ- НОВИ САД 

расписује следеће конкурсе: 

 

66. ИЗЛОЖБУ ЛИКОВНИХ РАДОВА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ 

И 18. МЕЂУНАРОДНУ ИЗЛОЖБУ ДЕЧЈИХ РАДОВА 

на тему: 

„ЊЕНО ВИСОЧАНСТВО СВЕТЛОСТ“ 

Скривена у космичким просторима, далека стотинама хиљада година живота 

величанствена светлост као веза између нас и свемира огромном брзином стиже на 

планету Земљу. Она је извор живота, здравља, љубави, али ипак може бити опасна и 

заслепљујућа.  

            Таласним дужинама продире и боји црно-бели свет, те небо видимо као плаво, а 

биљке нам изгледају зелено. Да ли је то заиста тако? Да ли је то илузија светлости, 

рефлексије, распон таласних дужина које региструје наше око или је то један мистичан, 

недокучиви свет  у који свако од нас треба да заронии да га сагледа личном визијом. 

Заронити у светлост и путовати кроз њу значи загледати се у неку дугу после кише, 

посматрати небо где звезде звоне, где месец или сунце подрхтавају титравим сјајем, 

ослушнути пуцкетање распламсале ватре која топло обасјава собу и све тако до оних 

простора до којих не долази светлост. 

            Када светлост окрене леђа показаће своје наличје-сенку, мистичну и тиху, хладну 

и меку, она је њен верни пратилац, вечити слуга.  

            Многи сликари бавили су се феноменом светлости. Рембрант је сенком сликао 

светлост, Каравађо се такође бавио проблемом светлости као и сликари импресионизма.  

            Осветлите дубоке, неистражене просторе вашег ума и маште, упалите свећу, 

сијалицу, пустите зрачак светлости да кроз праволинијску путању кретања остави траг.  

                                                                                                                   

Спољни сарадник 

Мистарства Науке и Просвете: 

Снежана Мандић 

 

 

 

 

 



УСЛОВИ КОНКУРСА: 

На конкурсима могу учествовати сва деца индивидуално или преко предшколских установа, 

основних и средњих школа, као и приватне школе, ликовне радионице или атељеи за децу и 

омладину . 

Уколико се из једне установе шаље више група радова, различитих васпитача, учитеља, 

наставника односно ментора- свака група радова (једног ментора) мора бити физичи одвојена- 

посебно запакована са свим неопходним подацима . На ово посебно скрећемо пажњу 

Предшколским установама. 

 

Радови се не враћају него остају у збирци Центра за ликовно васпитање. Организатор 

задржава право да радове користи за друге непрофитабилне изложбе, у добротворне сврхе и да 

их репродукује у штампи. 

 

Молимо Вас да не шаљете радове који садрже органске материје (плодови природе, зачини, 

тестенину, итд., нити било који други материјал који отпада са радова.  

 

Радове послате у ролни или радови који су пресавијени жири неће узимати у разматрање. 

 

Радови морају бити самостална дечија остварења, ГРУПНИ РАДОВИ ДЕЦЕ – неће улазити у 

категорију за награђивње, али могу бити од стране жирија одабрани за излагање. 

На полеђини сваког рада треба  обавезно залепити картицу са подацима попуњеним на 

компјутеру: --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

   Име и презиме детета:___________________________   

   Разред/ узраст:__________________________________ 

   Назив теме:____________________________________ 

   Назив школе:___________________________________ 

   Место и адреса школе:___________________________ 

   Име и презиме  

   наставника/ликовног педагога:____________________ 

   Контакт телефон:________________________________  

   Адреса електронске поште:_______________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Све податке искључиво попунити на компјутеру. Подаци или појединачни подаци написани 

руком неће се узети у разматрање. 

Уколико шаљете објекте, молимо Вас да картицу са подацима чврсто прикачите. 

РОК ЗА СЛАЊЕ РАДОВА: 01.12.2020. године 

Радове слати на ПОШТАНСКИ ФАХ Центра за ликовно васпитање са назнаком ликовног конкурса: 

Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине 
ПОШТАНСКИ ФАХ  328, Милеве Марић 62 

21101 Нови Сад 
моб. 064/47-37-363 

 

cеntarzalikovnovaspitanje@gmail.com  www.likovnicentardece.org 

https://www.facebook.com/centarzalikovnovaspitanje/ 

 

mailto:cеntarzalikovnovaspitanje@gmail.com
https://www.facebook.com/centarzalikovnovaspitanje/


 

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

 

РАСПИСУЈУ КОНКУРС ЗА 33. ИЗЛОЖБУ  

АУТОРСКОГ СТРИПА 

УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА И ПРЕДШКОЛАЦА СРБИЈЕ 

Стрип као могући вид стваралаштва, изражавања и комуникације нашао је сигурно место 

у настави ликовне културе и изложбено-инструктивној делатности Центра. У жељи да 

наставимо ову акцију и претворимо је у сталну изражајну потребу младих, наглашавамо 

неопходност за још адекватнијим односом према низу проблема законитости ликовних 

уметности, специфичности медија стрипа и програму наставе ликовне културе. 

УСЛОВИ КОНКУРСА: 

-Максималан формат стрипа може бити 50х70цм. 
-Стрип мора бити оригинално и самостално решење ученика.  
-Сваки ученик може да пошаље по једну таблу (страну) или 3 до 4 траке (каиша) стрипа. 
-Евентуална употреба боје треба да буде у функцији цртежа и идеје. 
-Приспеле радове ће прегледати стручни жири и доделити три прве, три друге и три треће 

награде. Посебно признање биће додељено ликовном педагогу за колекцију радова. 

-На конкурсима могу учествовати сва деца индивидуално или преко предшколских 

установа, основних и средњих школа, као и приватне школе, ликовне радионице или 

атељеи за децу и омладину . 

-Уколико се из једне установе шаље више група радова, различитих васпитача, учитеља, 

наставника односно ментора- свака група радова (једног ментора) мора бити физичи 

одвојена- посебно запакована са свим неопходним подацима . На ово посебно скрећемо 

пажњу Предшколским установама. 

 

-Радови се не враћају него остају у збирци Центра за ликовно васпитање. Организатор 

задржава право да радове користи за друге непрофитабилне изложбе, у добротворне сврхе и да 

их репродукује у штампи. 

 

-Молимо Вас да не шаљете радове који садрже органске материје (плодови природе, зачини, 

тестенину, итд., нити било који други материјал који отпада са радова.  

 

-Радове послате у ролни или радови који су пресавијени жири неће узимати у разматрање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На полеђини сваког рада треба  обавезно залепити картицу са подацима попуњеним на 

компјутеру: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
   Име и презиме детета:___________________________   

   Разред/ узраст:__________________________________ 

   Назив теме:____________________________________ 

   Назив школе:___________________________________ 

   Место и адреса школе:___________________________ 

   Име и презиме  

   наставника/ликовног педагога:____________________ 

   Контакт телефон:________________________________  

   Адреса електронске поште:_______________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Све податке искључиво попунити на компјутеру. Подаци или појединачни подаци написани 

руком неће се узети у разматрање. 

ГРУПНИ РАДОВИ ДЕЦЕ – неће улазити у категорију за награђивње, али могу бити од стране 

жирија одабрани за излагање. 

РОК ЗА СЛАЊЕ РАДОВА: 01.12.2020. године 

 

Радове слати на ПОШТАНСКИ ФАХ Центра за ликовно васпитање са назнаком ликовног конкурса: 

Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине 

ПОШТАНСКИ ФАХ  328 Милеве Марић 62 
21101 Нови Сад 

моб. 064/47-37-363 

cеntarzalikovnovaspitanje@gmail.com  www.likovnicentardece.org 

https://www.facebook.com/centarzalikovnovaspitanje/ 
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ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ И 

расписују конкурс  

31. ИЗЛОЖБE ЛИКОВНИХ РАДОВА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

на тему:  

„СТАРИ ЗАНАТИ“ 

 

Центр за ликовно васпитање деце и омладине Војводине (1954) је започео сарадњу са 
Културно-историјским друштвом „Пролеће на ченејским салашима“- ПЧЕСА 1986 године. 
Циљ ове сарадње био је да се кроз ликовне активности деци и младима пренесу обичаји, 
стари занати, народна веровања итд. те их на тај начин спасу од заборава. 
 
Последња изложба у сарадњи историјског друштва „ПЧЕСА“ из Новог Сада и Центра за 
ликовно васпитање деце и омладине Војводине организована је 2016. године. 
 
Жеља нам је да се ова изложба од изузетног значаја за очување наше традиције обнови, 
те кроз ликовне радове деце , културну баштину спасемо од заборава. 

 
Предложене теме: 

Посластичарски занати (Алваџија, Бомбонџија, Колачар - Посластичар, Лицидар,...) 

Кожарски занати-опанчар... 

Шнајдерски занати (бојаџија - бојење текстила, вуне, везиља, вуновлачар, гајтанџија, 
јорганџија, кројач - шнајдер, модисткиња, ћилимар, ћебеџија - израда ћебади, ткач- 
ткање тепиха, платна, свиле и др.,  капаџија - израда капа, ...) 

       Грнчарски занати ( лончар, грнчар - глинено посуђе, израда каљева за пећи ...) 

Столарски занати (бачвар, пинтер, качар и бураџија, дрводеља,  дуборезац, 

кломпар и израда нанула, израда народних музичких инструмената,...) 

Обрада метала (бичакџија - ножар, гравер, златар - кујунџија, израда звона, израда 

фењера, казанџија - бакарно посуђе, ковач - демирлија, филигран - кујунџија -израда 
сребрног накита 

       Коњички занати (кожари, сарачи, седлари, ковачи, колари, фијакеристи...) 

Али и многи други: берберин, дактилограф, корпар, содаџија, бунарџија, воскар, 
калдрмџија, кафеџија, стаклодувач, воденичар, књиговезац итд. 

УСЛОВИ КОНКУРСА: 

На конкурсима могу учествовати сва деца индивидуално или преко предшколских установа, 

основних и средњих школа, као и приватне школе, ликовне радионице или атељеи за децу и 

омладину . 

Уколико се из једне установе шаље више група радова, различитих васпитача, учитеља, 

наставника односно ментора- свака група радова (једног ментора) мора бити физичи одвојена- 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/Opan%C4%8Dar
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%98%D0%B0%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%99%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%98%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B0%D1%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%9A%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%8B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%85
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%99%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%98%D1%83%D0%BD%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%98%D1%83%D0%BD%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD_-_%D0%BA%D1%83%D1%98%D1%83%D0%BD%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1


посебно запакована са свим неопходним подацима . На ово посебно скрећемо пажњу 

Предшколским установама. 

 

Радови се не враћају него остају у збирци Центра за ликовно васпитање. Организатор 

задржава право да радове користи за друге непрофитабилне изложбе, у добротворне сврхе и да 

их репродукује у штампи. 

 

Молимо Вас да не шаљете радове који садрже органске материје (плодови природе, зачини, 

тестенину, итд., нити било који други материјал који отпада са радова.  

 

Радове послате у ролни или радови који су пресавијени жири неће узимати у разматрање. 

 

Радови морају бити самостална дечија остварења, 

На полеђини сваког рада треба  обавезно залепити картицу са подацима попуњеним на 

компјутеру: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
   Име и презиме детета:___________________________   

   Разред/ узраст:__________________________________ 

   Назив теме:____________________________________ 

   Назив школе:___________________________________ 

   Место и адреса школе:___________________________ 

   Име и презиме  

   наставника/ликовног педагога:____________________ 

   Контакт телефон:________________________________  

   Адреса електронске поште:_______________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Све податке искључиво попунити на компјутеру. Подаци или појединачни подаци написани 

руком неће се узети у разматрање. 

Уколико шаљете објекте, молимо Вас да картицу са подацима чврсто прикачите. 

ГРУПНИ РАДОВИ ДЕЦЕ – неће улазити у категорију за награђивње, али могу бити од стране 

жирија одабрани за излагање. 

РОК ЗА СЛАЊЕ РАДОВА: 15. март 2021. године 

Радове слати на ПОШТАНСКИ ФАХ Центра за ликовно васпитање са назнаком ликовног конкурса: 

Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине 

ПОШТАНСКИ ФАХ  328  

Милеве Марић 62, 21101 Нови Сад 

моб. 064/47-37-363 

cеntarzalikovnovaspitanje@gmail.com  www.likovnicentardece.org 

https://www.facebook.com/centarzalikovnovaspitanje/ 

Ликовни радови деце који су до сада стигли за конкурс „Стари занати“, такође ће равноправно 

ући у избор за награђивање и излагање. 

mailto:cеntarzalikovnovaspitanje@gmail.com
https://www.facebook.com/centarzalikovnovaspitanje/

