
 
 
 

Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik 
 

raspisuje 
 

likovni natječaj za učenike osnovnih škola na temu 
 

STRANIČNIK 
 

uz Mjesec hrvatske knjige 2020. 
 
 

 
 
 
 

 
Dragi učenici, poštovani učitelji i nastavnici, 
 

Mjesec hrvatske knjige obilježava se od 15. listopada do 15 studenoga, ove godine pod 
motom Razlistaj se. Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik već godinama obilježava 
Mjesec hrvatske knjige izložbama straničnika, tih “predmeta od papira, kože, tkanine ili metala 
koji se stavljaju u knjigu za oznaku mjesta gdje je čitatelj prekinuo čitanje.”  

Potaknuti dobrim odazivom na natječaj proteklih godina, i ove godine raspisujemo 
likovni natječaj na temu straničnika.  

Straničnik može sadržavati tekst ili biti samo likovno oblikovan prema literarnom 
predlošku. Voditeljima sugeriramo da posebnu pozornost obrate na čistoću kako literarnog tako 
likovnog izraza i da omoguće djeci kvalitetno istraživanje unutar teme kako bi se izbjeglo 
njezino banaliziranje.  

Likovna tehnika i odabir materijala prepušteni su izboru voditelja, a format ne bi trebao 
biti manji od 5 x 25 cm.  

Straničnike prispjele na natječaj vrednovat će prosudbeno stručno povjerenstvo, a tri 
najbolja bit će nagrađena. Izložba će biti otvorena 5.  studenoga 2020. u 11 sati u prizemlju 
Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić” Šibenik, a trajat će do 12. studenoga.  



Radove treba donijeti ili poslati do 31. listopada 2020. na sljedeću adresu:  
 
Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik, 
Odjel za vizualnu kulturu 
n. r. Zdenke Bilušić (“Za likovni natječaj”) 
Poljana 6 
22000 ŠIBENIK  

 
Radovi trebaju biti propisno zaštićeni i ne smiju biti savijeni. 

 
 
Upute za učenike i učitelje osnovnih škola 
 
Zadanu temu treba likovno obraditi prema odabranim nastavnim temama Nastavnog 

plana i programa za osnovnu školu za Likovnu kulturu. Poželjna je korelacija s nastavnim 
sadržajima iz područja Hrvatskog jezika, Prirode i društva, Fizike, Kemije, Vjeronauka...  

Primjenjuju se slikarske, grafičke i crtačke tehnike (primjerice tuš, gvaš, akvarel, 
tempera, kolaž, linorez), uključujući crtanje na računalu, odnosno računalnu grafiku, ali i sve 
druge tehnike iz područja primijenjene umjetnosti, poput veza, tkanja i slično. 

Na poleđini svakog likovnog rada koje učitelj/učiteljica dostavlja na natječaj obvezni su 
sljedeći podaci koje ćete naći na “naljepnici”: 

Sudjelovanjem na natječaju izražavate suglasnost da se pristigli radovi s imenima autora 
i  naznačenom dobi koriste u tiskanim, web i drugim materijalima isključivo  u nekomercijalne  
svrhe. 
 

 
 
„NALJEPNICA“ ZA LIKOVNI RAD UČENIKA/UČENICE OSNOVNE ŠKOLE 
 

 

Ime i prezime, spol (m/ž), 
razred, godine/dob 

 

Škola, mjesto, adresa 
 

Ime i prezime mentora 
 

 
 

Zdenka Bilušić, prof., 
voditeljica Odjela za vizualnu kulturu Knjižnice 

zbilusic@knjiznica-sibenik.hr 
 


