КОНКУРС ЗА СТРИП
Поштовани, обраћамо Вам се са позивом да ученици Ваше школе узму учешћа у Шестом конкурсу за стрип
каиш, организованом у склопу најстаријег и најмасовнијег стрип фестивала на простору бивше СФРЈ, Балканских
смотри младих стрип аутора. Балканска смотра младих стрип аутора 2018. године обележава јубиларно, двадесето
издање, и у склопу фестивала Лесковачка школа стрипа „Никола Митровић Кокан“ под покровитељством града
Лесковца, а у сарадњи са Синдикатом образовања Јабланичког округа, Учитељским друштвом Лесковац и
„Новом нашом речи“ расписује Пети конкурс за Најбољи стрип каиш. Стрип каиш је стрип од два, три или четири
кадра који се налазе у истом реду и причају једну причу. Испод прилажемо један пример тога шта стрип каиш јесте и
како би приближно требало да изгледа.

Марко Миладиновић, II разред, О. Ш. Светозар Марковић
Радове треба послати најкасније до 15. маја на адресу: Синдикат образовања Србије – Регионални центар
Лесковац, ул. Јанка Веселиновића 2, локал 6, 16000 Лесковац, уз податке о старости учесника, школе из које
долази и контакт информацијама ученика. Радове треба слати са назнаком: „За стрип конкурс“.
Пристигле радове жирираће жири у саставу: Никола Милићевић (уредник Нове наше речи и стрип теоретичар),
Марко Стојановић (предавач у Лесковачкој школи стрипа) и Милош Цветковић (предавач у Лесковачкој школи
стрипа), и доделиће три награде и то: 1) Награда за узраст до 10 година 2) Награда за узраст од 11 до 15 година 3)
Награда за узраст од 16 до 19 година. Поменуте три награде састојаће се у прибору за цртање какав користе
професионални стрип цртачи и издања едиције Лесковачки стрип, као и објављивању награђених стрипова у листу
„Нова наша реч“. Прибор за цртање обезбеђује Регионални центар Лесковац Синдиката образовања Србије и
Учитељско друштво Лесковац. Сви учесници конкурса добиће захвалнице и (или) каталоге 20. Балканске смотре,
а исто важи и за школе из којих су пристигли радови, као и за учитеље и наставник школа из којих су радови
дошли. Најуспелији радови биће изложени на отварању 20. Балканске смотре младих стрип аутора 29.06.2018.
године у 20 часова у Галерији Лесковачког културног центра.

