
43. Smotra dječjega
kajkavskog pj�ništva 
“Dragutin Domjanić” 

- Sv. Ivan Zelina 2023.
Poštovani ravnatelji, učitelji hrvatskog jezika, voditelji literarnih družina!
Vjerujemo da i u vašoj školi postoje mlade pjesnikinje i pjesnici čiji je materinji, ili na drugi način naučen 
jezik - KAJKAVSKI !

Potaknite ih na bilježenje stihova tim jezikom bogata višestoljetna postojanja. Uspješne radove pošaljite na 
natječaj Smotre kako bismo ujesen uživali u promociji najboljih poetskih dječjih kajkavskih ostvarenja i 
zajedničkom uspjehu na očuvanju jezika - tom najvažnijem obliku našeg identiteta i kulture. Smotra 
dječjega kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić” godišnja je književno-nakladnička manifestacija čija 
je zadaća poticanje rada s pjesnički nadarenom djecom u osnovnim školama.

Od prve Smotre održane 1971. godine, natječajnim je putem u Sv. Ivan Zelinu pristigao velik broj dječjih 
pjesama iz svih kajkavskih krajeva. Meritornost Smotre potvrđena brojem i kvalitetom dječjih radova 
prepoznata je i potvrđena visokim pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te 
Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Njeni su tradicionalni supokrovitelji Zagrebačka 
županija i Grad Sv. Ivan Zelina, a medijski je prate brojni tiskovni i elektronički mediji.

• na natječaju mogu sudjelovati osnovne škole s novim kajkavskim pjesmama svojih učenica i učenika 
(radovi koji su sudjelovali na sličnim manifestacijama ili su već objavljivani u javnim medijima neće biti 
prihvaćeni)

• svaka se škola može natjecati s najviše deset pjesama - područne škole natječu se samostalno, pa i one 
mogu poslati do deset radova

• teme pjesama nisu zadane
• uz svaki rad mora biti navedeno:

◦ ime i prezime autora
◦ ime njegove mentorice/mentora
◦ naziv i adresa škole

• radovi se šalju zbirno - jednim mailom za cijelu školu, na adresu: recital@zelina.hr

Izabrane pjesme biti će objavljene u zbirci pjesama, a 30-ak radova njihovi će autori javno interpretirati na 
Smotri u Sv. Ivanu Zelini.
Autori najboljih radova i njihovi voditelji biti će nagrađeni vrijednim nagradama.

UVJETI NATJEČAJA

Natječaj je otvoren do 25. lipnja 2023. godine.

VIDIMO SE U ZELINI 28. LISTOPADA 2023.

Vatrogasna ulica 3, 10380 Sv. Ivan Zelina
e-mail: uciliste@zelina.hr
telefon: 01/2060-270
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