
 

 
  

 

Hrvatska udruga školskih knjižničara, nakladnička kuća Alka script i Društvo za 

čuvanje i promicanje podravskoga identiteta Podravski zvon  

 
otvaraju natječaj 

         
Kanižajada Limačijada 

za učenike  osnovnih i srednjih škola u RH 

 2018. godine 

 
 

Cilj  ovoga Natječaja je razvijanje kod mladih svijesti o važnosti izražavanja pisanom 
riječju, poticanje kreativnosti i pisanje humorističnih oblika u stihu i prozi. 
 
Uvjeti Natječaja: 

1. Natječaj Kanižajada Limačijada traje do 4. ožujka 2018. 

2. Pravo sudjelovanja imaju učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole te učenici 
srednjih škola u RH. 

3. Svi pristigli radovi bit će podijeljeni u kategorije: 

 1. - 4. razred osnovne škole  

 5. - 8. razred osnovne škole 

 1. - 4. razred srednje škole. 

4. Teme i motivi su slobodnoga izbora, mogu biti u stihu i prozi, veličine do jedne 
stranice teksta ili  jedne kartice novinarskoga teksta. 

Natječaj je otvoren za radove pisane hrvatskim narječjima, ali i za radove pisane 
hrvatskim standardnim jezikom. 

5. Prijavu učenika za sudjelovanje u Natječaju mogu izvršiti učitelji, nastavnici,     
knjižničari i ravnatelji. 

6. Na Natječaj je moguće prijaviti samo individualne učeničke radove. 



7. Svaki učenik može prijaviti više radova. 

8. Svaki prijavljeni rad na poleđini teksta  treba sadržavati: 

 naziv rada 

 ime i prezime učenika 

 naziv i adresu škole   

 ime i prezime  mentora (učitelja, nastavnika, knjižničara, ravnatelja) 

 broj za kontakt: telefon, mobitel 

 elektroničku adresu 

9. Radove šaljite do 4. ožujka 2018. na elektroničku adresu: knjiznicatb@gmail.com. 

10. U svakoj dobnoj skupini bit će nagrađena tri rada. Nagrađeni učenici i njihovi 
radovi  bit će predstavljeni na svečanosti Knjižna booka, u  Nacionalnoj i 
sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 27. ožujka 2018. godine. 

11. rezultatima Natječaja dobitnici će biti obaviješteni elektroničkim putem. 

12. Radovi pristigli na Natječaj se ne vraćaju. 

13. Članovi Povjerenstva za prosudbu radova su: književnik Božidar Prosenjak; dr. sc, 
prof. Diana Zalar, Učiteljski fakultet u Zagrebu; Vanja Jurilj, predsjednica Hrvatske 
udruge školskih knjižničara i Siniša Cmrk, autor Natječaja. 

 
Koordinatorica Natječaja za 2018. godinu: 
Jadranka Jurić 
knjiznicatb@gmail.com 
 01/4812-976 
 
 
 
U Zagrebu 5. veljače 2018.  

 

Životopis Paje Kanižaja 
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