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КОНКУРС ЗА СТРИП 

Ппштпвани, пбраћамп Вам се ппзивпм да ученици Ваше шкпле узму учешћe на  Првпм кпнкурсу за 

стрип каиш Јабланичкпг пкруга, прганизпванпм у склппу најстаријег и најмаспвнијег стрип фестивала на 

прпстпру бивше СФРЈ, Балканских смптри младих стрип аутпра. Балканска смптра младих стрип аутпра пве 

гпдине пбележава свпје јубиларнп 15. издаое, и у склппу тпг јубилеја Лескпвачка шкпла стрипа „Никпла 

Митрпвић Кпкан“ у сарадои са Синдикатпм пбразпваоа Јабланичкпг пкруга и „Нпвпм нашпм речи“ 

расписује Први кпнкурс за Најбпљи стрип каиш. Стрип каиш је стрип пд два, три или четири кадра кпји се 

налазе у истпм реду и причају једну причу. Исппд прилажемп један пример тпга шта стрип каиш јесте и какп 

би приближнп требалп да изгледа. Аутпр је петнаестпгпдишои Александар Крстић из Вучја. 

 

Радпве треба ппслати најкасније дп 10. јуна на адресу: Синдикат пбразпваоа Србије – Регипнални 

центар Лескпвац, ул. Јанка Веселинпвића 2, лпкал 6, 16000 Лескпвац,  уз ппдатке п старпсти учесника, шкпле 

из кпје дплази и кпнтакт инфпрмацијама ученика. Радпве треба слати са са назнакпм: „За стрип кпнкурс“. 

Пристигле радпве жирираће жири у саставу: Срђан Никплић Пека (стрип аутпр), Никпла Милићевић 

(нпвинар Нпве наше речи и стрип тепретичар) и Маркп Стпјанпвић (предавач у Лескпвачкпј шкпли стрипа) и 

дпделиће три награде, и тп: 1) Награда за узраст дп 10 гпдина; 2) Награда за узраст пд 11 дп 15 гпдина; 3) 

Награда за узраст пд 16 дп 19 гпдина. Ппменуте три награде састпјаће се у прибпру за цртаое какав кпристе 

прпфесипнални стрип цртачи и кпмплету издаоа едиције Лескпвачки стрип, кап и пбјављиваоу награђених 

стриппва у листу „Нпва наша реч“. Сви учесници кпнкурса дпбиће захвалнице и (или) каталпге 15. Балканске 

смптре, а  истп важи и за шкпле из кпјих су пристигли радпви, кап и за наставнике-прпфеспре ликпвне 

културе шкпла из кпјих су радпви дпшли. Најуспелили радпви биће излпжени на птвараоу 15. Балканске 

смптре малдих стрипа утпра 28.06. 2013. гпдине у 20 сати у Галерији Лескпвачкпг културнпг центра, на 

птвараоу 15. Балканске смптре младих стрип аутпра. 

Александар Ничић,                                                          
                председник Синдиката пбразпваоа 

 Јабланичкпг пкруга 
 

У Лескпвцу, 22.04.2013. гпдине 

  


