
Društvo profesora hrvatskoga jezika poziva studente Grafičkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu da sudjeluju i prijave se na: 

Natječaj za vizualno rješenje plakata Godina Marka 
Marulića i 500. obljetnica od izdanja Judite 

( 1501. - 1521. - 2021.) 

Trajanje natječaja: do 31.05.2021. do 12,00 sati 

 

Društvo profesora hrvatskoga jezika nizom aktivnosti obilježava Godinu 
Marka Marulića koju je u travnju ove godine jednoglasno  proglasio 
Hrvatski sabor u spomen na 500. obljetnicu izlaska Judite,  prvoga 
hrvatskoga autorskog književnog djela. Natječaj traje do 31. svibnja  
2021. godine do 12,00 sati. Cilj je promotivnog materijala upozoriti na 
važnost tiskanja prvoga autorskog književnog djela 

SUDIONICI 
• na natječaj se mogu prijaviti studenti Grafičkog  

 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

PRAVILA NATJEČAJA 

• vizualno rješenje treba biti originalan rad autora ili skupine od najviše 
tri (3) autora/ice 

• svaki natjecatelj/ica može prijaviti jedan rad 

• vizualno rješenje mora biti prilagođeno apliciranju na mrežne stranice 
i društvene mreže te za plakat:  

o plakat, formati A3 i A4 (vertikalnog i horizontalnog usmjerenja), 
dizajn prilagođen za preuzimanje u elektroničkom obliku (.pdf, 
.jpg) 

o plakat, formati A3 i A4 (vertikalnog i horizontalnog usmjerenja), 
dizajn prilagođen za preuzimanje u elektroničkom obliku s 
praznim okvirom dimenzija 150 x 210 mm (na formatu A4) te 
210 x 297 mm (na formatu A3) za unos teksta (.pdf, .jpg) 

o vizual za društvene mreže (820 x 312 piksela) i mrežne stranice 
(500 x 300 piksela) 

o Prilikom ocjenjivanja Povjerenstvo će osobito uzeti u obzir: 
povezanost rješenja sa zadanom temom, grafičku i 
komunikacijsku kvalitetu, originalnost, mogućnost primjene 

• Tema: u tekstu mora biti: 2021.g. – Godina Marka Marulića, portret 
Marulića, osobni doživljaj Judite, brojka: 500 



•  vizualno rješenje koje sadrži sve navedene pojedinosti treba biti 
izrađeno u vektorskom programu te dostavljeno u PDF formatu 

• vizualno rješenje isključivo slati na adresu elektroničke pošte 
ured.dekana@grf.unizg.hr s naznakom predmeta „Prijava na natječaj 
za vizualno rješenje  2021. – Godina Marka Marulića“ 

• uz vizualno rješenje nužno je poslati ( ime i prezime, adresa, telefon, 
godina i naziv studija, adresa e- pošte) 

• vizualno rješenje svojim izgledom i sadržajem ne smije iskorištavati ni 
uvrijediti ničija politička, svjetonazorska, nacionalna, spolna, vjerska ili 
kulturna opredjeljenja ili drugu pripadnost 

• radovi dostavljeni nakon roka i/ili koji ne ispunjavaju uvjete natječaja 
neće biti razmatrani 

• pristigle radove pregledat će i ocijeniti Povjerenstvo DPHJ  
• članovi Povjerenstva dužni su do objave rezultata natječaja držati u 

tajnosti sve podatke o pristiglim natječajnim radovima 

• obavijest o odabiru bit će javno objavljena do 13. lipnja 2021. na 
mrežnim stranicama Društva 

• rok za detaljnu pripremu za tisak prvonagrađenog rada je 15. srpnja 
2021. 

• Povjerenstvo zadržava pravo neprihvaćanja niti jednog od prijavljenih 
radova 

• natjecatelji su suglasni da ih se spominje, citira i promovira, jednako 
kao i sadržaje koje su prijavili na ovaj natječaj 

NAGRADE 

• predviđena je jedna novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kn neto 
Vizualno rješenje  plakata istaknut će se na svim manifestacijama, 
mrežnim stranicama DPHJ te u osnovnim i srednjim školama, 
izložbama te će biti tiskano u Zborniku, svojevrsnoj kruni 
obilježavanja.  

• UVJETI KORIŠTENJA VIZUALNOG RJEŠENJA 

• vizualno rješenje koristit će se za potrebe obilježavanja Godine Marka 
Marulića na tiskanim i drugim promotivnim materijalima te mrežnim 
stranicama  DPHJ i društvenim mrežama 

• Programski odbor manifestacije zadržava pravo manjih izmjena 
vizualnog rješenja, u suglasnosti s autorom/icom 

• autori pristaju na moguće manje izmjene plakata dostupnih za 
preuzimanje u elektroničkom obliku te vizuala za mrežne stranice i 
društvene mreže od strane organizatora pojedinih događanja 

• prazan okvir na plakatima formata A3 i A4 omogućava organizatorima 
da unesu podatke o službenim događanjima manifestacije 

• slanjem svog rada pristajete na navedene uvjete korištenja 
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Kontakt: info@dphj.hr 

    branimir.romac@dphj.hr 

    ankica.pokos@dphj.hr 
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