35. ЛИКОВНИ КОНКУРС
"ЖЕЛЕЗНИЦА ОЧИМА ДЕЦЕ 2018."

ДИРЕКТОРИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА
ДИРЕКТОРИМА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
ЛИКОВНИМ ПЕДАГОЗИМА
Београд, октобар 2018.
Поштовани сарадници,
Имамо част да вас 35. пут позовемо да учествујете на нашем традиционалном ликовном
конкурсу "Железница очима деце 2018" и даље под мотом да је железница један од симбола
људских веза, сарадње и пријатељства. Мислимо да треба инспирисати и сачувати бар део
дечјих мисли везаних за њихов доживљај пруге, возова и људи на железници.
Морамо са задовољством истаћи да је 34. ликовни конкурс "Железница очима деце 2017"
превазишао сва наша очекивања. Приспело је 5118 радова из 386 основних школa и радионица,
135 предшколских установа, вртића и забавишта. И ове године пристигли су радови деце из 6
специјалних основних школа.
Позивамо Вас да учествујете и на овогодишњем 35. конкурсу и најбоље радове доставите
Железничком музеју најкасније до 16. новембра 2018. године.
У прилогу достављамо пропозиције Ликовног конкурса "Железница очима деце".
Користимо прилику да Вам препоручимо сарадњу са Железничким музејом.
За све информације можете се обратити на


телефон: 011/3610-334

е-маил: aleksandar.pficer@srbrail.rs
ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА:


Назив Конкурса:



35. ЛИКОВНИ КОНКУРС "ЖЕЛЕЗНИЦА ОЧИМА ДЕЦЕ 2018"

Организатори:



„Железнице Србије“ а.д.
Железнички музеј

Услови Конкурса:
1. На Конкурсу могу да учествују искључиво радови деце узраста до 14 година.
2. Mолимо ликовне педагоге да се придржавају правила конкурса и изаберу и доставе
највише до 10 најбољих радова у предвиђеном року.
3. Радови треба да буду урађени на папиру до величине блока бр. 5. (радове не треба додатно
опремати).
4. На сваки достављени рад на полеђини обавезно написати податке: име и презиме
аутора, разред и одељење (годину рођења за предшколску децу), назив школе, место,
адресу, телефон, е-маил школе и име и презиме ликовног педагога.
5. Достављени радови се не враћају.
6. Железнички музеј у Београду преузима сва ауторска права на свим приспелим радовима и
може их користити у оквиру реализације Конкурса плакат, каталог, позивница...
Достављање радова: конкурсне радове треба доставити Организаторима најкасније до 16.
новембра 2018. године на адресу:


ЖЕЛЕЗНИЧКИ МУЗЕЈ
ЗА КОНКУРС
11000 БЕОГРАД, Немањина 6

Резултати конкурса:


Жири 35. ликовног конкурса прегледаће све приспеле радове и одабрати најбоље. Само
аутори најбољих радова биће благовремено обавештени телефоном.
Сви остали учесници информације могу добити на телефон 011/3610-334.

Излагање радова са Конкурса:


Одабрани радови са овогодишњег Конкурса биће изложени у Галерији Железничког
музеја у Београду од 14. децембра 2018. године.
ОВО ЈЕ УЈЕДНО И ПОЗИВ ЗА ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ
У ПЕТАК 14. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ У 12:00 САТИ

Информације: Железнички музеј у Београду, Немањина 6, Телефон: 011/3610-334, веб страна:
www.zeleznicesrbije.com/zeleznica-ocima-dece-2017/, е-маил: aleksandar.pficer@srbrail.rs

