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LIKOVNI NATEČAJ BRANJE JE ISKANJE
likovni razpis za novo knjižno kazalko
O NATEČAJU
V okviru projekta Branje je iskanje organiziramo likovni natečaj za risbe, ki bodo krasile naše
nove knjižne kazalke. Letošnji navdih projekta je narava, zato smo za temo ustvarjanja izbrali dve
pravljici o gozdu in drevesih.

O PROJEKTU
Projekt Branje je iskanje poteka od leta 2017, v letu 2022 pa poteka peto in šesto sezono.
Namenjen je spodbujanju branja v družinskem življenju. Cilj projekta je branje predstaviti kot
pomembno, prijetno in cenjeno prostočasno aktivnost. V zadnjih sezonah je usmerjen v doživljanje
narave, zasnovan pa interaktivno. Spodbuja spoznavanje lokalnega okolja in odkrivanje naravnih
znamenitosti, ki so povezane s človekom in okoljem, v katerem družine živijo.

TRAJANJE NATEČAJA
Likovni natečaj se začne 22. 3. 2022 (mednarodni dan voda) in zaključi 23. 4. 2022 (mednarodni
dan knjige in avtorskih pravic).

SODELOVANJE NA NATEČAJU

• K sodelovanju vabimo predšolske otroke in učence osnovnih šol.
• Otroci lahko sodelujejo tudi samostojno s privoljenjem staršev in skrbnikov.
• Otroci lahko sodelujejo z individualnim izdelkom ali kot skupina/razred s skupinskim
izdelkom.

TEMA NATEČAJA
Projekt Branje je iskanje in tako tudi temo natečaja navdihuje narava, natančneje gozd in drevesa.
Izhodiščni pravljici za ustvarjanje sta:

• SMARAGDNI GOZD ŽELJA (meditacijska pravljica):

Ustvarjajo predšolski otroci in učenci prve triade.
(v: Smaragdni gozd želja: Šuštar, Petra. Samozaložba, 2018. in na spletu: https://www.
youtube.com/watch?v=f-biVl8OjU8

• ZLATA OREHOVA VEJICA (slovenska ljudska pravljica):

Ustvarjajo učenci druge in tretje triade.
(v: Buzeti Anton: Štirje godci. Ajda, 2005. ; Rus, Gašper: Štirje godci: ta ljudske v stripu.
Stripburger, 2020. ; Slovenske pravljice: O štirih godcih. Nova revija, 2002. in na spletu:
https://sl.wikisource.org/wiki/Zlata_orehova_vejica

USTVARJANJE

• Uporabljene so lahko različne slikarske in risarske tehnike
• Format izdelka naj ne presega formata A3 (risalnega lista)
• Na vsak izdelek s svinčnikom na zadnji strani navedite: ime in priimek avtorja/avtorjev,

skupino/razred, naslov pravljice, telefonsko številko, elektronski naslov in podpis mentorja.

ZAKLJUČEK NATEČAJA
Izdelke pošljite ali prinesite do sobote, 23. 4. 2022, na naslov:

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
Ljubljanska cesta 1, 1241 Kamnik
s pripisom: za likovni natečaj Branje je iskanje
Dodatne informacije o natečaju dobite na e-naslovu: barbara.petrusic@kam.sik.si
ali na tel. 01 831 12 17.

IZBOR LIKOVNIH DEL IN RAZSTAVA
Izdelke bo pregledala in ovrednotila strokovna komisija.
Komisija bo likovna dela razvrstila v štiri starostne kategorije: predšolski otroci, učenci prve triade,
učenci druge triade in učenci tretje triade. V vsaki starostni kategoriji bodo izbrani trije najboljši
izdelki in nekaj dodatnih prispevkov, ki bodo vključeni v razstavo. Najboljši izdelek v kategoriji bo
krasil naslovno stran kazalke, ostala dva hrbtno. Vsi sodelujoči prejmejo kazalko. Prvi trije bodo
poleg objave, razstave in kazalke dodatno nagrajeni.
Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik www.kam.
sik.si. Mentorji izbranih del bodo na svoje e-naslove prejeli obvestilo o izbranih in nagrajenih delih
ter vabilo na razstavo ob novi bralni sezoni. Avtorji nagrajenih del in njihovi mentorji bodo nagrade
prejeli v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Mentorji poskrbijo za potrebna soglasja staršev za sodelovanje učencev oziroma otrok na likovnem
natečaju (dovoljenje, da Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik v skladu z zakonodajo hrani in obdeluje
osebne podatke udeležencev natečaja za potrebe organizacije likovnega natečaja ter dovoljenje za
fotografiranje nagrajenih izdelkov in javno objavo fotografij). Na spletni strani www.kam.sik.si so
objavljena Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika.
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