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 Concours d’Arts plastiques pour les élèves de l’école primaire (de 13 à 14 ans) 

 

Le Département d’études romanes (Faculté de Philosophie et Lettres, Université de Novi Sad) 

invite les écoliers de toute la Serbie à présenter des créations artistiques à notre Concours d’arts 

plastiques. Le concours vise à promouvoir la culture et civilisation françaises, la francophonie et 

la diversité culturelle à travers des créations originales et artistiques. 

Le présent concours propose aux élèves de l’école primaire (de 13 à 14 ans), qui apprennent le 

français, de soumettre leurs créations sous forme de dessin ou peinture qui vont répondre au 

thème : 

« Si j’étais Gustave Eiffel…  » 

Gustave Eiffel (1832-1923), ingénieur français, le plus connu pour sa 

fameuse Tour Eiffel, symbole de la ville de Paris. Mais Gustave Eiffel a 

également construit de nombreux ponts en France et en Europe, ainsi que 

l’armature de la Statue de la Liberté, à New-York. 
Pour vous inspirer, consultez la page https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel 

 

Pour les créations artistiques, il est possible d’utiliser le matériel suivant : 

- peinture, aquarelle 

- crayons 

- feutres. 

Une fois les créations terminées, nous vous prions de les photographier / scanner et de soumettre 

le dossier de candidature en cliquant sur le lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/1cz42flVOvRa6YQCoDiXv3uzaakxFkdxRxnYHYg2XSdA/edi

t?usp=drive_web 

 

Des universitaires francophones et des professeurs d’arts plastiques composeront le jury. Le jury 

sélectionnera les trois meilleurs ouvrages. Tous les participants recevront une attestation de 

participation. Les meilleures créations feront partie de l’exposition dédiée à la Francophonie à 

l’Institut français de Novi Sad. Les noms des participants du concours seront anonymes pour le 

jury jusqu’à la proclamation des vainqueurs.  

Les résultats seront annoncés sur la page Facebook (https://www.facebook.com/romanistikaNS/) 

et sur le compte Instagram du Département d’études romanes 

(https://www.instagram.com/romanistika.ff.uns/), le 10 avril 2023. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
https://docs.google.com/forms/d/1cz42flVOvRa6YQCoDiXv3uzaakxFkdxRxnYHYg2XSdA/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1cz42flVOvRa6YQCoDiXv3uzaakxFkdxRxnYHYg2XSdA/edit?usp=drive_web
https://www.facebook.com/romanistikaNS/
https://www.instagram.com/romanistika.ff.uns/


Chaque candidat ne peut participer qu’une seule fois. 

Chaque candidat garantit l’authenticité de son œuvre et certifie sur l’honneur être l’auteur de 

l’œuvre d’art proposée. 

Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants : 

- la fiche d’inscription en ligne bien remplie 

- dessin / peinture photographié/e ou scanné/e 

- la Déclaration relative à la protection des données personnelles, signée et scannée. 

 

Calendrier : 

Ouverture du concours : le 22 février 2023 

Clôture du concours : le 25 mars 2023 

Date de la proclamation des résultats : le 10 avril 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕСЕЦ ФРАНКОФОНИЈЕ 2023. 

3. Ликовни конкурс за ученике основних школа (узраста од 13 до 14 година) 

 

Одсек за романистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду позива 

ученике основних школа на територији Републике Србије да пошаљу своје радове у 

оквиру Ликовног конкурса. Конкурс има за циљ промоцију француске културе и 

цивилизације, франкофоније и културне разноликости кроз оригиналне ликовне радове. 

Овим конкурсом се позивају ученици основних школа (узраста од 13 до 14 година), који 

уче француски језик, да предају своје радове у виду цртежа и слика на задату тему: 

„Да сам ја Гистав Ајфел…“ 

Гистав Ајфел (1832-1923), француски инжењер, 

најпознатији је по чувеној Ајфеловој кули, симболу града 

Париза. Но, Гистав Ајфел је конструисао и бројне мостове 

у Француској и Европи, а израдио је и унутрашњу 

конструкцију Кипа слободе у Њујорку. 

 

За инспирацију, можете посетити страницу https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel  

 

За ученичке креације могуће је користити следећи материјал: 

- акварел, 

- дрвене бојице и / или графитне оловке, 

- фломастере. 

Молимо Вас да завршене радове фотографишете / скенирате и да их пошаљете путем 

пријавног онлајн формулара доступног на следећем линку: 

https://docs.google.com/forms/d/1cz42flVOvRa6YQCoDiXv3uzaakxFkdxRxnYHYg2XSdA/edi

t?usp=drive_web 

 

O победницима конкурса одлучиваће стручни жири, састављен од универзитетских 

професора француског језика и професора ликовних уметности. Жири ће изабрати три 

најбоља рада. Сви учесници конкурса добиће потврду о учешћу. Најбоље уметничке 

креације биће део изложбе посвећене Франкофонији у Француском институту у Новом 

Саду. Имена учесника конкурса неће бити позната жирију до проглашења победника.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
https://docs.google.com/forms/d/1cz42flVOvRa6YQCoDiXv3uzaakxFkdxRxnYHYg2XSdA/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1cz42flVOvRa6YQCoDiXv3uzaakxFkdxRxnYHYg2XSdA/edit?usp=drive_web


Резултати конкурса биће објављени на Фејсбук страници 

(https://www.facebook.com/romanistikaNS/) и на Инстаграм страници Одсека за 

романистику (https://www.instagram.com/romanistika.ff.uns/), 10. априла 2023. године. 

Сваки учесник има право да пошаље само један рад. 

Сваки учесник својом чашћу јамчи да је аутор рада који предаје и потврђује да рад није 

плагијат. 

Онлајн пријава треба да садржи следеће податке: 

- попуњен пријавни онлајн формулар 

- фотографисан или скениран цртеж / слику 

- потписану и скенирану Изјаву о заштити личних података. 

Календар конкурса: 

Датум почетка конкурса: 22. фебруар 2023. године 

Датум завршетка конкурса: 25. март 2023. године 

Проглашење резултата: 10. април 2023. године 

 


