Организациони одбор за обележавање прве славе Светих сурдуличких мученика,
Техничка школа „Никола Тесла” у Сурдулици и Црквена општина Сурдулица
Учитељима, наставницима и професорима српског језика и књижевности,
наставницима и професорима ликовне културе, вероучитељима Републике Србије и
Републике Српске
Позив за учешће на конкурс
Отаџбина и слобода
прошлост, садашњост , будућност
Поштовани,
достављамо вам позив за девети конкурс литерарних и ликовних радова под називом
„Отаџбина и слобода - прошлост, садашњост, будућност” намењен ученицима
основних и средњих школа у Републици Србији, Републици Српској и расејању.
Конкурс се организује поводом обележавања прве славе новојављених Светих
мученика сурдуличких и дана преношења њихових светих моштију у Спомен костурницу у Сурдулици. Свети мученици сурдулички страдали су од бугарског
злочина у Првом светском рату на простору југоисточне Србије, Вардарске Србије и
Косова у Сурдулици – централном масовном стратишту од 1915. до 1918. године.
Основна тема Конкурса је: Незалазна светлост страдалника обасјава нам пут
Свест о припадности једном народу и осећај и потреба за слободом дубоко су
укорењени у бићу сваког човека. Ово је посебно наглашено код народа чија је слобода
вековима брањена крвљу, а Срби су у таквом страдању, несумњиво, међу првима. Зато
ће ученичка размишљања о слободи, отаџбини, прошлости и визији будућности
изнедрити лепе литерарне и ликовне радове и дати добре одговоре на задате теме.
Организациони одбор за обележавање прве славе Светих сурдуличких
мученика, Техничка школа „Никола Тесла” у Сурдулици и Црквена општина
Сурдулица
расписују
КОНКУРС
за најбоље литерарне радове на тему
ОТАЏБИНА И СЛОБОДА – ПРОШЛОСТ, САДАШЊОСТ, БУДУЋНОСТ
Основна тема конкурса је : Незалазна светлост страдалника обасјава нам пут

Могуће теме:
1. Отаџбина – круг обасјан светлошћу
2. Незалазна светлост страдалника обасјава нам пут
3. Ми на земљи, род ваш, кличемо вам у глас:
„ Мученици нови, молите се за нас“
4. Шта ми прича стара породична фотографија
5. Године пролазе, свет се мења, али остају трагови
6. У очима једног портрета
7. Могу и срце да ми сломе, али ми душу не могу одузети
8. Путуј светом и причај о мени
Услови конкурса:
1. На конкурсу могу да учествују ученици основних и средњих школа
2. Форму литерарног рада бира ученик
3. Радови морају да буду самостална ученичка остварења
4.У заглављу сваког рада треба убележити следеће податке:
- назив теме
- име, презиме и узраст ученика
- име и адресу школе
- име наставника, контакт телефон и електронску адресу.
Радови без ових података неће се узимати у обзир. Радови треба да буду писани
ћирилицом, лекторисани од стране наставника и прекуцани у пет примерака. Награђени
радови остају својина Техничке школе „Никола Тесла“ у Сурдулици. Жири за доделу
награда биће састављен од професора књижевности, песника и историчара. Резултати
конкурса, као и време одржавања свечаности поводом доделе награда и изложбе
ликовних радова, биће обајављени 25. маја 2018. године на сајту Техничке школе
„Никола Тесла” у Сурдулици ( www. nteslasurd.edu.rs ). Поетске или прозне радове
послати најкасније до 22. маја 2018. године на адресу Техничка школа „Никола Тесла”,
Томе Ивановића 24, 17530 Сурдулица.
Организатори конкурса доделиће по три награде за најуспешније литерарне радове
у три старосне категорије. Манастир Хиландар и Епархија врањска ће ове године
првонаграђеним ученицима доделити специјалну награду - седмодневни боравак на
Златибору.
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