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ПОЗИВАЈУ УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА И 

ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

ДА УЧЕСТВУЈУ НА

К  О  Н  К  У  Р  С  У
Д А Н И   Ћ И Р И Л И Ц Е   
Б А В А Н И Ш Т Е  2 0 1 3.

Организатор је за тему одабрао

молбу

БУДИМО ЉУДИ

     Конкурсом су обухваћени:
1. Литерарни рад (до једне куцане стране),
2. Илустрација,
3. Калиграфски текст (десет до тридесет речи),   
4. Вез (величине џепне марамице)

ИНИЦИЈАЛ ПОЧЕТНОГ СЛОВА АУТОРОВОГ ИМЕНА и

ИЗРАДУ ЛУТКЕ У НАРОДНОЈ НОШЊИ ИЗ БАКИНОГ РОДНОГ КРАЈА

Напомене:
- Калиграфски  рад и вез  могу се украсити  иницијалима и илустрацијама у вези са 
темом  БУДИМО  ЉУДИ
-  Иницијал се може израдити у свим техникама
-  Лутку, висине до 30 сантиметара, треба направити од природног материјала и обући 
је у народну ношњу из бакиног родног краја, уз обавезну назнаку који је то крај
-  Радови   израђени   од   непостојаних  материјала  неће  се оцењивати
-  Одрасле особе могу учествовати ван конкуренције  
-  Радови се не враћају

Моле се учитељи,  вероучитељи,  наставници, професори и родитељи да помогну 
својим ученицима, као и да најбоље радове (са именима аутора на полеђини) доставе 
на адресу Огранка у Баваништу до 25. априла 2013. 

Стручни жири прогласиће три најбоља рада за сваки узраст, чији аутори ће добити 
дипломе и награде. Награде и захвалнице добиће и најуспешнији учесници ван 
конкуренције.

Организатор ће наградити и најуспешнијег наставника и прогласити најуспешнију 
школу.



Манифестација ''Дани ћирилице'', која jе крајем маја протекле године 
одржана у Баваништу једанаести пут,  покренута је са жељом да допринесе 
очувању српске културне баштине, језика и писма, песме и игре, старих заната, 
обичаја и православне вере. 

Окосницу манифестације чини Конкурс за најбољи литерарни рад, најлепши 
краснопис, калиграфски рад, вез, рељеф и илустрацију и израду лутке у народној 
ношњи. Тема  конкурса  мењала се из године у годину: Вера Нада и Љубав, Срб, 
Милосрђе, Доброта, Колевка, Част, Брат, Мостови.

На Конкурс за најбољи литерарни и најлепши ликовни рад, који је 
Министарство просвете уврстило у Програм Републичких смотри, 2012. године 
се одазвало 5374 учесника из 335 школа из Србије, Републике Српске, Црне 
Горе, Хрватске, Македоније, Грчке, Румуније, Албаније, Аустрије, Немачке, 
Швајцарске, Норвешке, Енглеске, Француске, Кине, Аустралије, Јужне Африке, 
Новог Зеланда, Америке и Руске Федерације.

Чланови жирија су угледни стручњаци: др Миодраг Матицки, Јован Ћирилов 
и Љиљана Симић, за литерарне радове и др Сузана Полић-Радовановић, 
академски сликар Васа Доловачки и Владимир Скерлић, за ликовне радове.

Најуспешније учеснике Конкурса, примали су два српска патријарха: 
патријарх Павле и патријарх Иринеј, а принц Александар и принцеза Катарина 
већ осам година приређују им мали пријем на Белом двору.

До сада су штампана четири зборника најбољих дечјих литерарних радова: 
за 2002. до 2008, чију штампу је омогућило МЗД, 2009-2010. године, штампан уз 
помоћ Министарства културе, док је штампу Зборника за 2011. и 2012. годину 
финасирало Министарство културе

Најлепше ликовне радове организатор је излaгао у парохијском дому Храма 
Светог Саве на Врачару, у Руском дому у Београду, на Београдском сајму књига, 
у Смедереву, Ужицу, Свилајнцу, Панчеву, Ковину, Станарима,..

Прилагањем својих књига манифестацију су подржала 32 издавача, међу 
којима су и САНУ, Академија СПЦ, Задужбина Илије Коларца, Вукова 
задужбина, ''Матица српска'', Компанија ''Новости'', ...

Највећу медијску подршку и ове године је пружио Жика Николић, 
представљајући манифестацију у ''Шареници''.

Манифестацију, под покровитељством Министарства просвете, организују 
КУД ''Аца Обрадовић'' и Огранак Вукове задужбине у Баваништу, у сарадњи 
са Библиотеком ''Теофило Димић'', ОШ ''Бора Радић'', Црквеном општином и 
другим људима добре воље.


