
Zavod za ustvarjalni razvoj mladih že od leta 1995 z mednarodnim razpisom za likovna dela 
mladih spodbuja otroke k ustvarjanju. Z letom 2018 razpis, ki ga je doslej izvajal Mihailo 
Lišanin, nadaljuje Muzej novejše zgodovine Celje pod imenom Hermanova galerija. 

Mednarodni razpis za likovna dela otrok, starih med 6 in 12 let, nosi naslov

V Otroškem muzeju Hermanov brlog v Muzeju novejše zgodovine Celje od meseca aprila 
2018 do konca leta 2019 na razstavi Zemlja pleše odgovarjamo na mnoga vprašanja o planetu, 
na katerem živimo; vse od Zemlje kot dela vesolja do zanimivosti in posebnosti, ki jih najdemo 
pred pragom svojega doma. 

Vabimo te, da narišeš ali naslikaš del sveta, na katerem živiš; njegove značilnosti in posebnos-
ti, naravno okolje in zanimive pojave v tvoji bližini, živali in rastline. Likovna dela z različnih 
koncev sveta, zbrana na razstavi v Otroškem muzeju Hermanov brlog, bodo prikazala razno-
likost našega planeta, ki jo moramo spoštovati, varovati in ohranjati.

Razišči in spoznaj svoje bližnje okolje ter izberi motiv, ki je značilen zanj in te navdihuje. Vzemi 
list, ki je manjši ali enak formatu A3 (300x420 mm) ter uporabi pisalo ali barve, s katerimi 
najraje ustvarjaš  (navadni ali barvni svinčniki, vodene, tempera barve, tuš, grafika). Ko bo tvoja 
umetnina končana, na zadnjo stran prilepi izpolnjen obrazec, ki ga najdeš na spletni strani, 
da bomo vedeli, kdo jo je ustvaril. Sodeluješ lahko z enim likovnim delom, tvoja šola ali mentor 
pa z največ petimi.

Uvrstili te bomo v starostno skupino

  6-9 let ali 10-12 let 

Čas za pošiljanje likovnih del je od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019. Svoj izdelek pošlji po pošti 
najkasneje do zadnjega dne razpisa.

Zemlja, barvit planet

Navodila za sodelovanje
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V vsaki starostni skupini bo strokovna komisija podelila 10 nagrad, 50 posebnih priznanj, 
vsakdo pa bo prejel elektronsko potrdilo o sodelovanju na mednarodnem razpisu. Rezultate 
razpisa bomo razglasili 1. 6. 2019 in jih objavili na spletni strani Muzeja novejše zgodovine 
Celje.

Nagrajena likovna dela bodo na ogled na razstavi v Otroškem muzeju Hermanov brlog v začet-
ku leta 2020. Če boš med nagrajenci, te bomo o tem obvestili po e-pošti. Prejel boš elektrons-
ko priznanje, darilce z motivom maskote Otroškega muzeja Hermanov brlog in ilustracijo Her-
mana Lisjaka slovenske ilustratorke Jelke Reichman s tvojim imenom, ki si ga lahko natisneš. 
Nagrajena likovna dela bomo shranili v muzejski fond Hermanova galerija in objavili na spletni 
strani Muzeja novejše zgodovine Celje.

Če bo tvoje delo pohvaljeno s posebnim priznanjem, boš poleg priznanja v elektronski obliki 
prejel še ilustracijo Hermana Lisjaka slovenske ilustratorke Jelke Reichman s tvojim imenom, ki 
si ga lahko natisneš.

Poslanih likovnih del ne bomo vračali. Muzej novejše zgodovine Celje jih bo uporabljal za 
potrebe lastnih razstav, objav in promocije Otroškega muzeja Hermanov brlog. Nagrajena dela 
bodo uvrščena v muzejski fond Hermanova galerija. Podatke o udeležencih mednarodnega 
razpisa bomo hranili z namenom evidence in obveščanja o poteku razpisa. 

Svoje likovno delo pošlji na naslov:

Muzej novejše zgodovine Celje
Prešernova ulica 17
3000 Celje
Slovenija
S pripisom: »Hermanova galerija«

Več informacij o razpisu najdeš na spletni strani Muzeja novejše zgodovine Celje in na 
e-naslovu urska.repar@mnzc.si.

Nagrade
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