
Kad sam čula za natječaj „Moja prva knjiga“, bila sam iznenađena 
zanimljivom idejom o dječjoj autorskoj slikovnici i zapravo sam se 
začudila kako se „to nitko prije nije sjetio“. I tako su nastale ove 
krasne slikovnice, otkriveni mnogi dječji spisateljski i slikarski 
talenti, na radost i veselje svima nama. Čestitam i želim da „Moja 
prva knjiga“ poživi još mnogo godina!
Sanja Pilić, književnica – članica žirija

Svi učinci, koje prva vlastita knjiga – slikovnica može proizvesti u 
psihološkom, estetskom i općekulturnom oblikovanju mlade 
ličnosti bit će vidljivi u svakog mladog autora tek protekom 
vremena. No, već sada možemo ustvrditi da u nevinoj autorskoj 
duši ljubav prema knjizi bilo kojoj može samo rasti. A to nije malo. 
Naprotiv!
Tito Bilopavlović, književnik

Stvaranje knjige za mene je prava avantura, putovanje u 
nepoznato, jer nikada ne znam kako će knjiga na kraju izgledati. 
Teme pronalazim u svijetu oko sebe, u svojoj obitelji, prijateljima, 
kućnim ljubimcima… Najsretnija sam kada je radni stol pun 
šarenih bojica, kolaž-papira, tuševa i fl omastera. Tada moja 
mašta nema granica. “Moja prva knjiga” otkrila mi je novi svijet, 
svijet umjetnosti.
Karla Paola Molc, sudionica natječaja

Djeca su kreativna, maštovita i prebogata idejama. Važno je to 
prepoznati i pretvoriti u stvaralački čin. Upravo na taj način nastaje 
slikovnica kao primjereni izraz dječjega stvaralaštva. Zahvaljujući 
natječaju „Moja prva knjiga”, to dječje blago postaje dostupno 
svima.
Marica Zaborac, učiteljica

Iskreno, oduševljena sam natječajem. Uz to što doista volim, kao 
bivša sportašica natjecanja, kao najpošteniju i motivacijski 
najbolju formu svekolikog napredovanja, vidjevši radove malih 
umjetnika, količinu i kvalitetu, zaključila sam kako je takvih 
natječaja potrebno i više. „Moja prva knjiga“ vrijedan je poticaj i u 
regrutaciji budućih „pravih“ umjetnika. Prisjetivši se djetinjstva, 
svatko od nas je imao poticajni trenutak koji je „zapečatio“ njegovu 
sudbinu. S obzirom da je ovdje riječ o kreaciji, ovo je svakako 
jedan od tih trenutaka, poticaja, putokaza...
Silvija Šesto, književnica – članica žirija

Natječaj “Moja prva knjiga” savršena je aktivnost za ugodno i 
kvalitetno provođenje vremena. Svima koji na bilo koji način 
sudjeluju to je prekrasno iskustvo i ponosna sam što sam kao 
majka djeteta bila dio te lijepe priče. Natječaj djeci pomaže da 
razviju najbolje u neponovljivom razdoblju u životu, djetinjstvu. 
Hvala!
Antonela Jelić, majka

Rekli su o natječaju: Udruga KAlibra

Udruga za promicanje kulture čitanja “KAlibra” je 
nevladina, neprofi tna organizacija kojoj je cilj promicanje 
čitanja i informacijske pismenosti te razvitak i 
unapređenje stvaralaštva za djecu i mlade kroz kulturna i 
medijska događanja. Misija je stvoriti novi naraštaj mladih 
čitatelja i književnih stvaratelja.

Svoju slikovnicu pošaljite na

adresu organizatora natječaja:

Udruga KAlibra

p.p. 89 / 47000 Karlovac

www.mojaprvaknjiga.com
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Napiši i ilustriraj

svoju originalnu priču...
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• tvoja slikovnica treba imati 16 stranica i korice

uzmi 4 bijela hamer-papira formata A3
• 
 za korice uzmi jedan tvrđi bijeli papir također formata A3

•
 papire složi jedan na drugi i presavij popola te ih

•
  na sredini poveži koncem

 stranice označi brojkama od 1 do 16
•
 naslovnica (prednja strana korica) treba sadržavati

•
  naslov priče, ime i prezime autora te naslovnu ilustraciju

 podnaslovnica (koja je ujedno 1. strana slikovnice)

•
  također treba sadržavati naslov priče, ime i prezime

  autora te ilustraciju

 od 2. do 16. stranice teče priča, kao i ilustracije

•
  povezane s njom

 za ilustriranje izaberi bilo koju likovnu tehniku i sredstvo

•
  (tempere, pastele, flomastere, tuš, kolaž, drvene boje)

  ili ih kombiniraj

 ilustracije rasporedi slobodno, na jednoj ili na obje stranice

•
  (dvostruka stranica)

 uz ilustracije odredi mjesto gdje ćeš smjestiti tekst priče

•
 tekst ispiši na računalu i izreži ga – nemoj ga lijepiti

•
  i ne upotrebljavaj spajalice, već ga spoji jednom

  klamericom na rub pripadajuće stranice

 na poleđini korica obavezno napiši podatke o sebi,

•
  svojem mentoru i školi, kao i kratku autobiografiju -

  obrazac potraži na www.mojaprvaknjiga.com

Tijek natječaja možete pratiti 
na stranicama:
www.mojaprvaknjiga.com  
www.facebook.com/moja.prva.knjiga

Kako složiti slikovnicu:
• autor slikovnice mora biti jedan
 - ujedno pisac i ilustrator
• tekst i ilustracije jednako su važni
• ne smije biti više od 3 kartice teksta 
• radove na zahtjev vraćamo nakon završene
 priredbe, na trošak primatelja
• pobjednici natječaja obavezni su sudjelovati
 na radionici na kojoj usavršavaju svoj rad prije
 pripreme za tisak i na kojoj se provjerava
 autentičnost rada

„Moja prva knjiga“ je državni natječaj za učenike 
osnovnih škola, pod pokroviteljstvom Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa. Natječaj se sastoji u 
pisanju i ilustriranju vlastite pri če, a glavna nagrada je 
tiskanje najboljih radova koje biraju poznati hrvatski 
književnici.

Svrha natječaja je poticanje mašte i kreativnosti, 
razvoj likovno-literarnih vještina te osvještavanje djece 
i mladih o njihovim pravima, odgovornosti za okoliš i 
potrebi brige za zajednicu.

Tema priče može biti:
 prijateljstvo i ljubav

x dječja prava

x STOP nasilju

x ljubav i briga prema prirodi

x moja pustolovina

x ...ili maštovita i kreativna priča

 prema tvom osobnom izboru

moja prva knjiga

Poleti 
u svijet mašte!

Kako?

Jednostavno kreni...

Oživi prazne bijele listove.

Ideje se javljaju tijekom rada!

Napiši i ilustriraj svoju originalnu priču...

Vaše kreativno vodstvo i savjeti

Vaše riječi i ruka na papiru

ZA MENTORE I RODITELJE

NE
Da

x Krajnji rok

za slanje radova:

31.3.2018.

godine

1. nagrada

TISKANJE 

2. i 3. nagrada

POKLON PAKETI

svi natjecatelji dobivaju 

pohvalnice, a škole i mentori

priznanj

SLIKOVNICA

a 


