
Županja, 13. siječnja 2023. 

 

 

Poziv za Malo literarno sijelo 

za učenike nižih i viših razreda osnovnih škola u Vukovarsko-srijemskoj županiji 

Kulturna baština dio je naših života, a njezina obnova, čuvanje i prenošenje običaja i znanja na 
nove generacije oblikuje budućnost svijeta. Mladi imaju važnu ulogu u tom procesu jer oni 
nastavljaju tradiciju i čuvaju je od izumiranja. Likovnost predstavlja za dijete vlastiti način 
doživljavanja baštine jer je snažni odjek dječje duše. 

 Isto tako i pisana ili usmena riječ garancije je da će i ubuduće biti Sijela i divana, šorova i 
tambura. Tako se čuva i voli šokačka tradicija. Kultura se treba njegovati, čuvati i prenositi 
mladim generacijama. 

Gradska knjižnica Županja bila je 1972. godine začetnik i organizator prvog Malog literarnog 
sijela koje i danas svjedoči kako se ljubav prema Šokadiji prenosi pisanom riječju, pjesmom i 
kolom.  

Natječaj se objavljuje za literarni rad (kratka priča, esej, poezija) i likovni rad na 
temu Šokačkog sijela. 

Tema: Među šumama i vodama 

Natječaj je otvoren od 13. siječnja do 6. veljače 2023. godine. 

Objava rezultata bit će na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Županja i na društvenim 
mrežama Knjižnice. 

Upute za provedbu natječaja: 



Radovi će se ocjenjivati u dvjema kategorijama: 

1. kategorija – stariji osnovnoškolci (5. - 8. razred OŠ) za literarni rad 
2. kategorija – mlađi osnovnoškolci (1.-  4. razred OŠ) za likovni rad 

Književni oblik: poezija ili proza  

Likovni rad : slobodan izbor tehnike 

Prihvaćaju se samo prethodno neobjavljeni radovi. Radovi se šalju s naznakom „Za Malo 
literarno sijelo“, Gradska knjižnica Županja, Veliki kraj 66, 32270 Županja. 

Rad  mora sadržavati: ime i prezime, adresu, OIB, mail adresu i broj telefona. Ukoliko 
sudionik ima mentora potrebno je upisati i ime i prezime mentora i broj mobitela. 

Prva tri najbolje ocijenjena rada u objema kategorijama, prema izboru Prosudbene 
komisije, bit će nagrađena. 

Pobjednicima se dodjeljuje za literarni rad: 

Zahvalnica/priznanje za sudjelovanje na Malom literarnom sijelu i prigodni pokloni u 
novčanoj vrijednosti za: 

 prvu  nagradu    150,00  EUR 
 drugu nagradu   100,00  EUR 
 treću nagradu      50,00  EUR 

Pobjednicima se dodjeljuje za likovni rad: 

Zahvalnica/priznanje za sudjelovanje na Malom literarnom sijelu i prigodni pokloni u 
novčanoj vrijednosti za : 

 prvu nagradu     30,00 EUR 
 drugu nagradu   30,00 EUR 
 treću nagradu    30,00 EUR 

Napomena: Sudionici Natječaja suglasni su da njihove osobne podatke Gradska knjižnica 
Županja može koristiti isključivo u svrhu Natječaja. 

Roditelje, ravnatelje, knjižničare, profesore, voditelje kulturno-umjetničkih društava molimo 
za podršku u ovom projektu, a svim sudionicima želimo puno uspjeha. 

Osobe za kontakt: Snježana Zlatarić, tel.:  032 831 944; e-pošta :zlataric.snjezana@gkzu.hr 

                     Jelena Buljević Bačić, tel.: 032 831 944 ; e-pošta :buljevic.bacic.jelena@gkzu.hr 

 

Organizacijski odbor Gradske knjižnice  Županja  i Prosudbena komisija 


