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Гимназија и економска школа „Доситеј Обрадовић”, Средња техничка школа

„Шинковић Јожеф”  и  Пољопривредна школа

Бачка Топола

10.12.2020.

I  Литерарни конкурс на тему

„СВЕТИ САВА – НАШЕ НАДАХНУЋЕ”

На иницијативу професорке веронауке Љиљане Стојанов, у сарадњи са колегама

из све три средње школе са територије Општине Бачка Топола,  а уз подршку и

одобрење директора школа, расписује се I Литерарни конкурс „СВЕТИ САВА –

НАШЕ НАДАХНУЋЕ”. Конкурс је расписан за ученике бачкотополских средњих

школа.

Молимо вас да у својим радовима промислите о животу и делу Светога

Саве и томе како нас његова дела данас инспиришу. Шта је то што проналазите у

његовом лику, а чему и сами тежите? У каквим нашим поступцима и мислима

Свети Сава треба да нам буде узор у 21. веку?

Услови конкурса:

1. На конкурсу могу да учествују сви ученици средњих школа на територији

општине Бачка Топола на свом матерњем језику.

2. Радови морају бити самостална остварења ученика и представљати прозно дело

(есеј или кратка прича) које одговара на постављену тему

3. У потпису рада треба да стоји шифра ученика, а у посебном Ворд документу

следећи подаци:

а) шифра

б) име и презиме ученика, разред, контакт телефон и адреса електронске поште

в)  назив и адреса школе

       4. Свој ворд документ назовите својом шифром



Свети Сава – наше надахнуће 2021.	

       5. Сви учесници који пошаљу своје радове ће од координатора добити изјаву о

јавном приказивању рада. Потписивањем изјаве (аутора – уколико је пунолетан или

родитеља аутора – уколико је малолетан) аутор пристаје да његов рад буде приказан на

дан школске славе путем школских интернет гласила.

НАПОМЕНА:

Све литерарне радове слати у WORD документу у електронској форми (српски

језик – ћирилица, фонт Times New Roman, величина слова 12, поравнање са обе стране,

1.5 проред између редова опсег рада једна куцана страна; мађарски језик – фонтом

Times New Roman, величина слова 12, поравнање са обе стране, 1.5 проред између

редова, опсег рада једна куцана страна) на имејл: dunja.pesut@gmail.com , најкасније

до 15. јануара 2021. год.

Радове без потпуних података и који се не уклапају у задате стандарде жири

неће узимати у разматрање.

Додатне информације можете добити на телефон 063/ 7411-017 од Дуње Пешут.

Чланови жирија у овој категорији на српском наставном језику су:

Сања Којић, проф. српског језика и књижевности

Љиљана Милошевић Бијелић, проф. српског језика и књижевности

Драгана Ковачевић, проф. српског језика и књижевности

Нада Генераловић, проф. српског језика и књижевности

Светлана Лаловић Гојковић, проф. српског језика и књижевности

Мара Стојковић, проф. српског језика и књижевности

Чланови жирија у овој категорији на мађарском наставном језику су:

Ева Ковач, проф. мађарског језика и књижевности

Андреа Золцер, проф. мађарског језика и књижевности

Бетина Етер, проф. мађарског језика и књижевности

Анамарија Вајда, проф. мађарског језика и књижевности

Габор Вираг, проф. верске наставе
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              Обавештење о резултатима Конкурса биће објављено 25. јануара 2021. год. на

сајтовима организатора Конкурса, али ћемо вас обавестити и телефоном. Најуспешнији

радови биће награђени.


