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Društvo knjižničara u Splitu (DKST) 
POZIVA 

studente diplomskog studija  
LIKOVNOG ODJELA UMJETNIČKE AKADEMIJE U SPLITU 

na natječaj za vizualno rješenje 
Nagrade Društva knjižničara u Splitu „DUŠAN MANGER“ 

 

Napominjemo, Društvo knjižničara u Splitu utemeljilo je Nagradu „Dušan Manger“, koja će se godišnje 

dodjeljivati članovima Društva za dugogodišnji aktivan rad i značajan prinos promicanju knjižničarske struke i 

ugledu Društva. Nagrada nosi ime po Dušanu Mangeru (1870. – 1940.), uglednom splitskom gimnazijskom 

profesoru, utemeljitelju Gradske biblioteke (današnje Sveučilišne knjižnice) i korifeju razvoja knjižničarstva u 

Splitu.  

Iako je nagrada ponajprije zamišljena kao 3D objekt/predmet, dobrodošla su i uspjela 
dvodimenzionalna likovna rješenja. 
Dvodimenzionalni prijedlozi ne bi smjeli prelaziti A3 format (297 x 420), a trodimenzionalni visinu 
od 20 cm i širinu 15 cm.  
Sama izvedba nagrade mora biti relativno jeftina, jednostavna i ponovljiva. 
Likovno rješenje treba sadržavati naziv nagrade: Nagrada Društva knjižničara u Splitu „Dušan 
Manger“ i godinu dodjele te logo Društva knjižničara u Splitu. 
Likovno rješenje trebalo bi aludirati na poslanje Društva knjižničara u Splitu, tj. prikazivati ili 
simbolizirati knjige, knjižnice ili knjižničare, umjesto realističkog prikaza figure/portreta Dušana 
Mangera.  
Natječaj je otvoren do 1. lipnja 2019. godine. 
Prijedloge vizualnih rješenja uz popratni opis (materijal izvedbe, precizne dimenzije i sl.) potrebno 
je dostaviti na adresu: Društvo knjižničara u Splitu, c/o Sveučilišna knjižnica u Splitu, R. Boškovića 
31, 21000 Split, s naznakom: vizualno rješenje nagrade DKST-a. 
Najbolje vizualno rješenje odabrat će mješovito povjerenstvo sastavljeno od likovnih stručnjaka s 
UMAS-a i predstavnika DKST-a. 
Autor odabranoga vizualnog rješenja bit će honoriran iznosom od 1.000,00 kn (tisuću kuna). 
Budući da Društvo knjižničara u Splitu želi promovirati mlade umjetnike, nakon provedenog 
natječaja svi će uspjeliji prijedlozi biti izloženi na prigodnoj izložbi u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu. 
Isto tako, ime autora nagrađenog prijedloga bit će spomenuto pri svakoj dodjeli Nagrade Dušan 
Manger i medijskim istupima u vezi s njom. 
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