
Дај ми крила један круг
Владимир Андрић

Људи су одувек гледали у небо и бића која
небом владају – птице! Користили су их за
преношење порука. Веровали су да из путање
њиховог лета могу предвидети будућност.
Дивили су се њиховој моћи да одоле
гравитацији, покушавајући да победе законе
физике тиме што ће и сами полетети. Сетите се
само мита о Дедалу и Икару и цртежа летелица
Леонарда да Винчија! Чежњом човека да освоји
небо, крила су постала симбол слободе.

Јесте ли некада били задивљени лепом птицом која је пролетела пред вашим очима или њеним
необичним цвркутом? Зашто птице певају? Ко им је показао пут до топлијих предела и назад до гнезда? Јесте
ли некада посматрали птиће у гнезду како зевају чекајући родитеље да им донесу храну? Када помислимо на
птице, пред нас излећу питања и задивљујући одговори.

Верујемо да су разноврсност птица, њихова визуелна атрактивност, аутентична оглашавања и
фасцинантне чињенице о њиховом животу изузетно подстицајни за богату ликовну и литерарну игру, као и за
повезивање различитих области учења. Одабиром птица као теме овогодишњег конкурса, желимо и да
укажемо на значај птица за природне екосистеме и важност напора да се оне и њихова станишта заштите.

Нека се у вашим ликовним радовима појаве разноврсни облици птичјег света: обли и лаки као колибри,
чупави попут сова, шиљати као кљунови! Нека радови зраче јарким бојама ара, орнаментиком паунова или
благим нијансама снежних лабудова. Представите ритмове птичје песме, махања крила, скакутања по тлу.
Искористите сложен графизам њихових гнезда у крошњама или шеварима. Истражите зашто се и на који
начин птице појављују у митовима, веровањима, сликарству и поезији или створите нову птицу какву до сада
нико није видео.

У форми кратке приче представите ваше догодовштине и доживљаје са птицама, креирајте изненађујуће
заплете и неочекивана разрешења. Птица може бити главни актер ваших прича или мотив којим ћете рећи
своје ставове о свету. Будите преводилац са птичјег језика. Гледајте свет њеним оком, преспавајте у гнезду,
посетите далеке крајеве њеним крилима. Испричајте свој сан о летењу.

Надамо се да ћемо сви овим конкурсом оснажити сопствену везу са птицама. Упознајући боље птице,
јачамо крила своје маште. Радујемо се јату ваших радова који слободом стварања безгранично проширују
просторе!

Урош Стојиљковић,
Организациони тим Мини рестАРТа 2021.
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1. Национални литерарни конкурс кратке приче
3. Међународни дечји ликовни конкурс малог формата

Тема конкурса: Птице

УСЛОВИ ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА
Право учешћа имају деца и млади Републике Србије, узраста од 9 до 18 година. На конкурс могу учествовати
основне, средње и приватне школе, дечји центри, удружења, организације неформалне едукације.
Појединци могу учествовати индивидуално.

Категорије
- I категорија, узраст од 9 до 11 година;
- II категорија, узраст од 12 до 14 година;
- III категорија, узраст од 15 до 18 година.

Дужина кратке приче највише до две стране А4 формата, фонт New Times Roman, величина фонта 11, линија
параграфа 1, маргине 2,54.
Установе групно могу послати најмање 10 и највише 30 литерарних радова. Један аутор из установе може
учествовати највише са два различита литерарна рада. Појединци могу учествовати индивидуално са
највише два литерарна рада.

Награде
Стручни жири доделиће највише до 30 награда и посебних похвала за све узрасне категорије.
Награђени и похваљени аутори добиће дипломе и медаље.

Пријава на конкурс
Обавезна је пријава учешћа електронском поштом. Одштампану пријаву послати са литерарним радовима у
пошиљци поштом.
Групну или индивидуалну пријаву преузети на: www.minirestart.wordpres.com
*Конкурс 2021. | српски
У потпису литерарног рада навести следеће податке:
- индивидуални учесници: име и презиме, године узраста, индивидуално, адреса и место, контакт телефон и
адреса електронске поште;
- групни учесници: име и презиме, године узраста, назив установе, адреса и место, контакт телефон и адресу
електронске поште установе, име и презиме ментора, контакт телефон и адресу електронске поште
ментора.



Слање литерарних радова
Сваки литерарни рад слати поштом одштампан у три примерка.
Установе шаљу јединствену поштанску пошиљку свих учесника и ментора.
Електронском поштом послати истом поруком попуњену групну пријаву и прилоге литерарних радова у
форми Ворд документа за сваког учесника.
Индивидуални учесници шаљу електронском поштом један прилог литерарног рада у форми Ворд
документа и попуњену индивидуалну пријаву.
Поље наслова електронске поруке треба да садржи следеће податке: Литерарни конкурс, назив установе
за групне учеснике или име и презиме за индивидуалне учеснике.
Подаци адреса организатора налазе се на крају конкурса.

УСЛОВИ ЛИКОВНОГ КОНКУРСА
Право учешћа имају деца и млади узраста од 4 до 18 година. На конкурс могу учествовати предшколске
установе, основне и средње школе, уметничке школе, удружења грађана, дечји културни центри, ликовни
атељеи и сличне установе или организације. Појединци могу учествовати индивидуално.

Димензија радова: искључиво 15х15 центиметара.

Категорије
– I категорија, узраст од 4 до 7 година;
– II категорија, узраст од 8 до 10 година;
– III категорија, узраст од 11 до 14 година;
– IV категорија, узраст од 15 до 18 година;
– V категорија, средње уметничке школе, узраст од 14 до 18 година.

Дозвољени су дводимензионални радови на папиру рађени различитим сликарским, цртачким и графичким
техникама. Радови морају бити оригинални, самостално рађени без интервенција одраслих, настали у
протекле две године. Радови не смеју бити опремљени, урамљени нити каширани. Неће се примати
тродимензионални радови (скулптуре, керамика, мозаик и слично), радови који садрже органске материје и
радови који су пресавијени, послати у ролни или оштећени у транспорту због неадекватне заштите.

Установе могу послати најмање 10 и највише 30 ликовних радова.
Уколико учествују и млађи и старији разреди из исте основне школе, дозвољено је слање највише до 60
радова јединственом пошиљком.
Уметничке школе могу послати највише до 60 радова учесника свих смерова.
Различити ментори из исте установе не могу слати појединачне пошиљке радова за групно учешће, нити
пријављивати ученике за индивидуално учешће.

Награде
Стручни жири одабраће за излагање до 1080 ликовних радова и доделиће највише до 100 награда и
посебних похвала за све узрасне категорије.
Жири ће доделити и ликовним педагозима одређен број похвала за изузетан стваралачки допринос и
најуспешније послате збирке радова.
Награђени и похваљени аутори добиће дипломе, медаље и изложбени каталог.
Свим селектованим излагачима организатор прослеђује дипломе електронском поштом у форми ЈПГ
документа за штампање.

Пријава на конкурс
Обавезна је пријава учешћа електронском поштом. Одштампану пријаву послати са ликовним радовима у
пошиљци поштом.
Домаћи учесници користе ћириличну пријаву и табелу на српском језику. Инострани и учесници из држава
региона (Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Северна Македонија) користе пријаве и
табеле на енглеском језику.

На полеђини сваког ликовног рада мора бити залепљена табела са подацима о учеснику.



Групну или индивидуалну пријаву и табеле преузети на: www.minirestart.wordpres.com
*Конкурс 2021. | српски

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
Учешће на конкурсу је бесплатно. Трошкове слања радова плаћају учесници конкурса.

Радове аутора који нису испоштовали услове конкурса и послати су без потпуних података, табела и пријаве,
или су оштећени приликом транспорта због неадекватне заштите пошиљке, жири неће разматрати.

Послати радови се не враћају ауторима и постају својина Образовно-креативног центра РЕСТАРТ.
Организатор може без надокнаде и сагласности аутора излагати, репродуковати, публиковати, штампати и
отуђити радове у сврху поклона донаторима, као и у циљу финансирања реализације пројекта.

Конкурс је отворен од 15. марта до 21. јуна 2021. године.
Пошиљке морају стићи пре 25. јуна 2021. године.

Литерарне и ликовне радове слати на следећу адресу:
Центар РЕСТАРТ
( за конкурс Мини рестАРТ )
Ул. 1300 каплара бр.18
11320 Велика Плана

Жирирање радова: август 2021.
Објављивање резултата конкурса: до 30. септембра 2021. године.
Награђени аутори и ликовни педагози биће лично обавештени електронском поштом.
Свечана додела диплома и отварање изложбене поставке: друга половина октобра 2021. године.
Слање диплома електронском поштом: новембар 2021-фебруар 2022. године.

Пожељно је да домаћи награђени, похваљени аутори и ментори лично преузму своје дипломе и медаље.
Трошкове пута сносе аутори.
Домаћи аутори сносе трошкове поштанских пошиљки од стране организатора уколико своје дипломе и
медаље не преузму на свечаном отварању.

Објаве и резултате конкурса пратити на:
www.minirestart.wordpress.com
www.facebook.com/minirestART

Контакт:
E-mail: minirestart15x15@gmail.com
Тел. 064 11 69 361 (после 13.30 сати)
или приватном поруком на www.facebook.com/minirestART

мр Снежана Гроздановић, ауторка пројекта

март, 2021. године,
у Великој Плани


