BODI PISATELJ/PISATELJICA – literarni natečaj 2017 za osnovnošolce 2. in 3. triade
POVABILO OSNOVNOŠOLCEM
Dragi ljubitelji in ustvarjalci pisane besede! Vabimo vas, da se tudi letos preizkusite v pisanju
kratke zgodbe.
Razpisana tema naj se nadaljuje ali vključuje eno od sledečih besedil, avtorice Marjetke
Krapež:
1.
Zdelo se mu/ji je, da je na krovu majhnega parnika ostal/-a sam. Kako čudno, skoraj
neverjetno, bil/-a je nekako srečen/-na. Sonce je pripekalo. Ostal/-a bo na palubi, se je
odločil/-a. Prevzelo ga/jo je šumenje vode, razumel/-a ga je: svojo prvo veliko odločitev bo
moral/-a sprejeti daleč od ljudi.
2.
Poletje se začne z najdaljšim dnem in najkrajšo nočjo. To je kresna noč, noč velikega ognja,
ki ima poseben čar in posebno moč. Najdeš lahko zaklad, lahko si neviden, še dedek lahko
postane otrok … Povedal/-a vam bom, kaj se je zgodilo letos …
3.
Videli smo, da je pomočnik odšel k deklici, se sklonil in vprašal: »Zakaj ti to toliko pomeni?«
Deklica je hotela povedati, da si ni želela prepira, verjela je, da se zaupanje in nezaupanje
širita kot roj kobilic, hotela je zaupanju pripraviti prostor.
ZGODBA JE LAHKO NAPISANA TUDI V NAREČJU.

POGOJI SODELOVANJA
KOMU JE NAMENJEN:
Literarni natečaj je namenjen osnovnošolcem druge in tretje triade.
ZADNJI ROK ZA ODDAJO DEL:
16. februar 2017 na e-naslov: literarninatecaj@pionirski-dom.si. Dela lahko pošljete tudi po
pošti v TREH izvodih na naslov Pionirski dom - Center za kulturo mladih, Vilharjeva cesta
11, 1000 Ljubljana, s pripisom "za Literarni natečaj 2017 - Bodi pisatelj/pisateljica.

KDAJ IN KJE BO POTEKAL:
Zaključna prireditev bo potekala 20. aprila 2017 v Festivalni dvorani v Ljubljani.
TEHNIČNE ZAHTEVE:
Na naslovnico izdelka zapišite podatke avtorja/avtorice (za podrobnosti, kaj mora biti
navedeno, glejte prijavnico). Izdelku morate prav tako priložiti izpolnjeno prijavnico. Obseg
literarnega dela naj bo največ 8.000 znakov (s presledki). Avtorji lahko sodelujete s svojimi še
neobjavljenimi proznimi besedili.
KRITERIJI IZBORA:
Skladnost vsebine z razpisano temo, povezanost začetka, razpleta in konca zgodbe, izvirnost
in nivo izraznosti, inovativnost v slogu.
OBJAVA NAJBOLJŠIH:
Strokovna komisija bo izbrala tri najboljša literarna dela iz vsake triade, zmagovalci pa bodo
objavljeni v posebni publikaciji in predstavljeni na zaključni prireditvi, ki bo meseca aprila
2017. Za svoj dosežek bodo prejeli tudi simbolno nagrado. Dobitnike nagrade bomo o
uvrstitvi obvestili na zaključni prireditvi.

