Usoda vseh se v meni razodeva, / v orkanu silnem se je zlila vame, / kot pesek, ki z obrežja val ga sname.
/ Jaz nisem jaz – sem on, sem ti, / sem vsi … (Vera Albreht)

Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine
razpisuje
literarni natečaj poezije in kratke proze
na temo posameznikove vloge v sodobnem svetu.
Noben človek ni otok, popolnoma sam zase, so znamenite besede angleškega pesnika Johna
Donna. Podobno v svoji pesmi Z mano je vse razmišlja pesnica, pisateljica, publicistka in prevajalka Vera
Albreht (1895–1971). Naj vam njeni verzi služijo kot navdih pri spraševanju o tem, kdo smo, kam gremo,
kje je naše mesto v družbi.
Od avtorjev pričakujemo:
- da bodo v poeziji izražali svoje doživljanje sodobnega časa;
- da se bodo v kratki zgodbi osredotočili na pripetljaj oz. izsek iz življenja, ki ima za literarno osebo
poseben, lahko tudi simboličen pomen;
- da bodo inovativni in izvirni na vsebinski, oblikovni, slogovni in jezikovni ravni; zaželeno je iskanje
novih pristopov v izražanju skozi poezijo in kratko prozo.
NAVODILA ZA SODELOVANJE NA NATEČAJU
Literarni natečaj poteka v treh skupinah:
1. skupina: osnovnošolci od 7. do 9. razreda
2. skupina: srednješolci
3. skupina: odrasli
Na natečaju lahko sodelujete z naslednjimi prispevki:
a) največ tri pesmi v poljubni pesniški obliki (skupni obseg največ 50 verzov);
b) kratka zgodba (do 6000 znakov s presledki);
•
•
•

•

Vsak prispevek naj bo lektoriran.
Prispevke označite s skupino in šifro ter jih pošljite na elektronski naslov Slavističnega društva
Dolenjske in Bele krajine: sddbk20@gmail.com, zadeva: Literarni natečaj_2021.
V ločenem sporočilu pošljite naslednje podatke:
a) osnovnošolci in srednješolci: šifra, podatki o avtorju (ime, priimek, šola,
razred), ime in priimek ter elektronski naslov mentorja/mentorice;
b) odrasli: šifra, ime in priimek avtorja, letnica rojstva, naslov bivanja.
Rok za oddajo prispevkov je 7. april 2021.

IZBOR
Strokovne komisije bodo ocenjevale šifrirana besedila. Njihovo vodilo pri izboru nagrajenih del bosta
predvsem kvaliteta in vsebinska navezava na razpisano temo. O odločitvi žirije bodo avtorji obveščeni
po e-pošti. Zaključna prireditev s podelitvijo simboličnih nagrad in priznanj bo predvidoma 10. junija
2021 v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu. Ob tej priložnosti bodo vsi udeleženci natečaja prejeli
zbornik literarnega natečaja.
Udeleženci natečaja z oddajo literarnih besedil zagotavljajo, da so sami avtorji prispevkov, da jih
niso še nikjer objavili in da soglašajo z objavo v zborniku.
Dodatne informacije: dr. Jožica Jožef Beg, predsednica Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine
(T: 040 519 046; e-naslov: jozica.beg@guest.arnes.si, sddbk17@gmail.com).

