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VI ЛИКОВНО-ЛИТЕРАРНО-НОВИНАРСКИ КОНКУРС: „БОГАТСТВО РАЗЛИЧИТОСТИ“ 

 

Основна школа „Матија Губец“ из Таванкута организује међународни наградни литерарни, новинарски и 

ликовни конкурс „Богатство различитости“ за ученике основних школа из Србије, Хрватске, Босне и 
Херцеговине, Црне Горе, Румуније, Мађарске, Македоније, Немачке... којим се жели подстаћи децу на расправу 

о темама саживота с другима и другачијима те развијање солидарности и повезивање са вршњацима из 

различитих крајева. 
 

 

Тема овогодишњег конкурса је: „ДОБРИМ ДЕЛИМА ПРОМЕНИМО СВЕТ“ 
 

 

Конкурс је отворен до 28. марта 2018. године, а све пристигле радове прочитаће и вредновати жири, а наградиће 

се по три најбоља литерарна, новинарска и ликовна рада. Награде ће се награђеним ауторима уручити на главној 
свечаности 20. априла 2018. године у Градској библиотеци Суботица у 18 часова. 

 

Упутство за слање радова 
Литерарни и новинарски радови шаљу се на адресу електронске поште info@osmgubec.edu.rs, а сваки рад 

обавезно мора да садржава следеће податке: 

 
име и презиме аутора 

разред 

име и контакт-податке наставника (телефон, мејл адресу) 

име и адресу школе. 
 

Сваки ученик на конкурсу може да учествује са највише два литерарна и једним новинарским и једним 

ликовним радом. Литерарни радови могу да буду и песме и прозни састави. 
Литерарни и новинарски радови могу да буду написани на језицима земаља учесница конкурса, као и језицима 

националних мањина. 

Текстови литерарних радова требају да буду написани фонтом Times New Roman, величином слова 12. 

Радови који су непотпуно означени или не садрже потребне податке не могу ући у конкуренцију. Школа 
задржава право објављивања радова. 

 

Ликовни радови шаљу се искључиво на адресу: 
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Војводина 
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VI. LIKOVNO-LITERARNO-NOVINARSKI NATJEČAJ: „BOGATSTVO RAZLIČITOSTI“ 

 

Osnovna škola „Matija Gubec“ iz Tavankuta organizira međunarodni nagradni literarni, novinarski i likovni natječaj 

„Bogatstvo različitosti“ za učenike osnovnih škola iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rumunjske, 
Mađarske, Makedonije, Njemačke... kojim se želi potaknuti djecu na raspravu o temama suživota s drugima i drukčijima 

te razvijanje solidarnosti i povezivanje s vršnjacima iz različitih krajeva. 

 
 

Tema je ovogodišnjeg natječaja: „DOBRIM DJELIMA PROMIJENIMO SVIJET”  

 
 

Natječaj je otvoren do 28. ožujka 2018. godine, a sve pristigle radove pročitat će i vrednovati žiri, a nagradit će se po tri 

najbolja literarna, novinarska i likovna rada. Nagrade će se nagrađenim autorima uručiti na glavnoj svečanosti 20. travnja 
2018. godine u Gradskoj knjižnici Subotica u 18 sati. 

 

Upute za slanje radova 
Literarni i novinarski radovi šalju se na adresu elektroničke pošte info@osmgubec.edu.rs, a svaki rad obavezno mora 

sadržavati sljedeće podatke: 

ime i prezime autora 

razred 
ime i kontakt-podatke nastavnika (telefon, e-mail adresu) 

ime i adresu škole. 

Svaki učenik na natječaju može sudjelovati s najviše dva literarna rada te jednim novinarskim i jednim likovnim radom. 
Literarni radovi mogu biti i pjesme i prozni sastavci. 

Literarni i novinarski radovi mogu biti pisani na jezicima zemalja sudionica natječaja, kao i jezicima nacionalnih 

manjina. 
Tekstovi literarnih radova trebaju biti napisani fontom Times New Roman, veličinom slova 12. 

Radovi koji su nepotpuno označeni ili ne sadrže potrebne podatke ne mogu ući u konkurenciju. Škola zadržava pravo 

objavljivanja radova. 

 
Likovni se radovi šalju isključivo na adresu: 

 

OŠ „Matija Gubec“ (za natječaj: „Bogatstvo različitosti“) 
Marka Oreškovića 12a 

24214 Donji Tavankut 

Vojvodina  
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VI.KÉPZÕMÜVÉSZETI- IRODALMI- ÚJSÁGÍRÓI VETÉLKEDÕ "A sokszinūség gazdagsága " címen 

 

A „Matija Gubec“ Altalános Iskola Tavankútról nemzetközi képzõmūvészeti-irodalmi-újságírói vetélkedõt szervez a 

„Sokszinūség gazdagsága“ címen általános iskolai tanulók reszére Szerbiából, Horvátországból, Crna Goraból, 
Magyarországról, Macedóniából, Németországból és ez által szeretné a különbözõ térségekrõl származó de hasonló 

korosztalyú gyermekeket ösztönözni olyan témákkal, mint a kapcsolatteremtés és együttélés mas kultúrájú 

gyermekekkel. 
 

 

Az ez évi vetélkedõ témája „Jó tettekkel változtassuk meg a világot“ 
 

 

A vetélkedõre március 28.-ig lehet jelentkezni, a beérkezett munkákat pedig a bírálóbizottság fogja elolvasni és 

értékelni. A munkák közül három képzõmūvészeti, három irodalmi és három újságírói munka kap díjat. A díjazott 
tanulók az elért eredményekért kapott elismeréseket illetve ajándékokat Szabadkán a Varosi könyvtárban vehetik át 

2018.április 20. 18 órai kezdettel megtartott ünnepségen. 

 

Útmutatók a munkák küldésével kapcsolatban. 

Az irodalmi és újságírói munkák a következõ e-mail címre küldhetõk: info@osmgubec.edu.rs es mindegyik munkàn a 

következõ adatoknak kell szerepelni: 
A tanuló vezetékneve es neve 

osztály 

Az összekötõ tanár adatai (vezetékneve, neve, telefon, e-mail cím, iskolai) 

A munkák szövegeTimes Roman 12 fontban kell hogy íródjon. 
Azok a munkák, amelyek nem lesznek helyesen elküldve, azok nem szerepelhetnek a pályázaton. 

Iskolánk fenntartja a jogot, hogy megjelenthesse a beküldött munkákat. 

 
A képzõmūvészeti munkákat a következõ címre kell küldeni: 

 

OS „Matija Gubec“  („A sokszinūség gazdagsága“ vetélkedõre) 

Marka Oreskovica 12a 
24214 Donji Tavankut 

Vojvodina 


