Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine
razpisuje
likovni natečaj za plakat z geslom na temo
Slovenščina – moj jezik
Namen natečaja je spodbuditi razmišljanje o slovenščini v javni in zasebni rabi. Udeleženci
natečaja svoje razmišljanje izrazijo v likovni govorici z vključenim geslom na temo jezika.
Avtorji lahko izpostavijo posebno značilnost jezika, lastni ali družbeni odnos do slovenščine,
opozorijo na jezikovne spodrsljaje, predstavijo slovenščino v primerjavi z drugimi jeziki ipd.
NAVODILA ZA SODELOVANJE NA NATEČAJU
Likovni natečaj poteka v štirih skupinah:
1. skupina: osnovnošolci – prvo triletje
2. skupina: osnovnošolci – drugo triletje
3. skupina: osnovnošolci – tretje triletje
4. skupina: srednješolci
5. skupina: študenti
6. skupina: odrasli
Plakat mora biti oblikovan posebej za natečaj in je lahko izdelan v poljubni likovni tehniki ali
z računalniškimi orodji. Prispelih izdelkov ne vračamo.
a) Za likovno izvedbo plakata priporočamo papir večjega formata (npr. format A2: 50 X
70 cm).
b) Plakat, izdelan z računalniškimi orodji, naj bo pripravljen za tisk (format datoteke naj
bo PDF, v CMYK (za digitalni tisk), rastrski elementi naj bodo v resoluciji 300 DPI;
datoteka naj ima 2mm dodatka in oznake za porezavo).
ROK ZA ODDAJO IZDELKOV: 7. april 2020
a) Likovne plakate pošljite na naslov: Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine, Šegova
ulica 112, 8000 Novo mesto.
b) Digitalne plakate pošljite na e-naslov: sddbk20@gmail.com.
Izdelku naj bo dodan dokument, ki bo obsegal:
• naslov, ime ali šifro plakata;
• predstavitev ideje plakata, povezanosti likovne govorice z besedno (do 1000 znakov)
• ime in priimek mentorja, naslov šole, e-naslov mentorja
• podatki o avtorju/avtorjih, če je plakat skupinsko delo (ime in priimek, razred. oz. letnik,
starost)
• če so avtorji mladoletni, izjava staršev, da dovoljujejo sodelovanje otroka na natečaju;
• izjavo, da je v primeru skupne razstave vseh plakatov njegovo delo lahko tudi objavljeno;
• izjavo o avtorstvu plakata.

MERILA ZA OCENJEVANJE:
•
tehnična ustreznost (razpisne zahteve);
•
izvirnost;
•
inovativnost;
•
komunikacijska jasnost;
•
pozitivnost sporočila.
Strokovna komisija bo izmed poslanih prispevkov iz vsake skupine izbrala najboljši plakat.
Zaključna prireditev s podelitvijo simboličnih nagrad in priznanj bo predvidoma 9. junija 2020
v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Nagrajene plakate in plakate, ki bodo prišli v ožji izbor
za nagrade, bomo pripravili tako, da jih bo možno razstavljati na različnih javnih lokacijah.
Dodatne informacije: dr. Jožica Jožef Beg, predsednica Slavističnega društva Dolenjske in
Bele krajine (T: 040 519 046; e-naslov: jozica.beg@guest.arnes.si, sddbk20@gmail.com

IZJAVA
O SODELOVANJU OTROKA NA NATEČAJU SLOVENŠČINA – MOJ JEZIK

Spodaj podpisan/a ________________________________ izjavljam, da dovoljujem svojemu otroku
___________________________ sodelovanje na likovnem natečaju Slavističnega društva Dolenjske in Bele
krajine Slovenščina – moj jezik.

______________________

___________________________

(Kraj in datum)

(Podpis staršev ali skrbnikov)

IZJAVA
O OBJAVI LIKOVNEGA IZDELKA NA RAZSTAVI

Spodaj podpisan/a ________________________________ izjavljam, da dovoljujem objavo likovnega izdelka na
razstavi ob zaključku natečaja Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine Slovenščina – moj jezik.

______________________

___________________________

(Kraj in datum)

(Podpis avtorja izdelka)

IZJAVA
O AVTORSTVU PLAKATA

Spodaj podpisan/a ________________________________ izjavljam, sem avtor/ica likovnega izdelka, s katerim
sodelujev na natečaju Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine Slovenščina – moj jezik.

______________________
(Kraj in datum)

___________________________
(Podpis avtorja izdelka)

