V šolskem letu 2020/2021 smo se povezali z večimi akterji na področju knjige. Ponosni smo,
da smo letos razpis pripravili skupaj z Mestno knjižnico v Ljubljani. V ospredju našega natečaja
bodo letos slovenski avtorji in avtorice, ki so prispevali izhodiščne odlomke. Natečaj Bodi
pisatelj/pisateljica v slovenskem jeziku ostaja združen s tistim v tujih jezikih, posledično
objavljamo en, skupen razpis. Tako vse osnovnošolce in srednješolce vabimo, da se znova
stopijo v svet pisane besede in sodelujejo s svojim literarnim prispevkom v slovenščini,
angleščini, nemščini, francoščini, španščini ali italijanščini.
Naj nas v teh čudnih časih povezuje ustvarjalnost.
Nika Kovač, vodja natečaja

POGOJI SODELOVANJA
▪ KOMU JE NAMENJEN:
Literarni natečaj je namenjen:
- osnovnošolcem in osnovnošolkam 2. in 3. triade ter
- srednješolcem in srednješolkam slovenskih šol.
▪ ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV in POŠILJANJE:
Prispevke sprejemamo do ponedeljka, 1. marca 2021 IZKLJUČNO v elektronski obliki na
naslov: literarninatecaj@pionirski-dom.si.
POMEMBNO: v okence Zadeva zapišite: Literarni natečaj in jezik (npr. Literarni natečaj
francoščina).
▪ TEHNIČNE ZAHTEVE:
Avtorji lahko sodelujete s svojimi še neobjavljenimi proznimi besedili. Obseg literarnega dela
je lahko največ 8.000 znakov (s presledki). Besedilo mora vsebovati podano iztočnico.
Izpolnjena naslovnica in literarno delo morata biti združena v ENEM dokumentu.
Dokument poimenujte z imenom in priimkom sodelujočega (primer: Jan Novak
Slovenščina / Manca Košir Angleščina).
▪ KRITERIJI IZBORA:
Vsebinska izvirnost, jezikovna raba, besedišče, vezljivost in zgradbeni učinki, inovativnost v
slogu.
▪ RAZGLASITEV REZULTATOV in ZAKLJUČNA PRIREDITEV:
Zaključna prireditev z razglasitvijo zmagovalcev bo potekala v četrtek, 22. aprila 2021 v
Festivalni dvorani v Ljubljani oziroma v razmeram prilagojeni obliki.

▪

OBJAVA NAJBOLJŠIH:

Strokovna komisija bo izbrala najboljša dela iz OŠ in SŠ vsakega jezika in kategorije. Število
nagrajenih del je odvisno od števila vseh prejetih del.
Zmagovalci bodo objavljeni v posebni publikaciji, predstavljeni na zaključni prireditvi,
obrazložitve in krajši odlomki pa bodo objavljeni na spletni strani Pionirskega doma.

LITERARNI NATEČAJ BODI PISATELJ/PISATELJICA V SLOVENSKEM JEZIKU
Sodelujejo lahko:
- osnovnošolke in osnovnošolci 2. in 3. triade osnovnih šol,
- dijaki in dijakinje srednjih šol v naslednjih kategorijah:
A dijaki in dijakinje gimnazijskih oddelkov in srednjih strokovnih šol
B dijaki in dijakinje nižjih in srednjih poklicnih šol

LITERARNI NATEČAJ BODI PISATELJ/PISATELJICA V TUJIH JEZIKIH
Sodelujejo lahko:
- osnovnošolke in osnovnošolci 3. triade (s prispevki v angleškem in nemškem jeziku);
- dijaki in dijakinje srednjih šol (s prispevki v nemščini, angleščini, francoščini in
italijanščini in španščini), in sicer v naslednjih kategorijah (glede na predznanje
tujega jezika):
A dijaki in dijakinje srednjih šol, ki se učijo angleščino/nemščino kot prvi tuji jezik in
obiskujejo katerokoli gimnazijo, ki se zaključi s splošno maturo, ter evropski oddelki
B dijaki in dijakinje srednjih šol, ki se učijo angleščino/nemščino kot prvi tuji jezik in
obiskujejo katerokoli 4-letno strokovno šolo, ki se zaključi s poklicno maturo ter dijaki
in dijakinje triletnih poklicnih šol
C dijaki in dijakinje srednjih šol, ki so več kot eno leto bivali na angleško/nemško
govorečem področju in tisti, ki so v oddelkih mednarodne mature
D dijaki in dijakinje srednjih šol, ki se učijo angleščino/nemščino kot drugi tuji jezik in
obiskujejo katerokoli gimnazijo, ki se zaključi s splošno maturo oz. 4-letno strokovno
šolo, ki se zaključi s poklicno maturo.

IZTOČNICE
SLOVENSKI JEZIK
Osnovna šola, II. triada
Odsev lučk, voda se je leno valila, že dolgo ni bilo dežja. Ljudje so se sprehajali gor in dol po
nabrežju. Pomenkovanje, tu in tam kak glasen smeh, vrisk, krohot. Čez reko so ljudje sedeli
pred lokali, slišal se je vrvež, če je napeto poslušal, je lahko izluščil tudi kako besedo.
(Simona Semenič: Skrivno društvo KRVZ)
Osnovna šola, III. triada
Otok poln hotelov, pa urejenih in čistih ljudi. Takšnih, ki se čez dan kopamo na hotelskih
bazenih, zvečer pa ga v fensi cunjah pičimo na žur v mesto. Bili so drugačni od nas.
(Žiga X Gombač: NK Svoboda)
Srednja šola
Na Neubergerjevi pred blokom stoji nek tip. Tudi na videz bi mu dal dvaintrideset. V rokah drži
manjšo potovalko, sicer pa ni na njem nič, kar bi bilo vredno opisa.
(Ana Svetel: Dobra družba)
ANGLEŠKI JEZIK
Osnovna šola, III. triada
"Hello Crow, I said. Good to finally meet you.
And he was gone.
For the first time in days I slept. I dreamt of afternoons in the forest."
(Max Porter: Grief is the Thing with Feathers)
Srednja šola
I love houses, all the things they tell me, so that’s one reason I don’t mind working as a
cleaning woman. It’s just like reading a book.
(Lucia Berlin: A Manual for Cleaning Women)
NEMŠKI JEZIK
Osnovna šola, III. triada in srednja šola
... Sie umgaben mich wie ein schützender Mantel und verbargen mich so vor den Kleinen
Leuten, vor der Welt da draußen. Deshalb liebte ich die Bibliothek. Für mich war sie die Mitte
der Welt."
(Andreas Steinhöfel: Die Mitte der Welt)

ITALIJANSKI JEZIK
Srednja šola
La terza è rubare. Ciò che è tuo ti appartiene, ciò che non è tuo no. I soldi che ti servono li
guadagnerai lavorando, anche se il lavoro sarà faticoso.
(Fabio Geda: Nel mare ci sono i coccodrilli : storia vera di Enaiatollah Akbari)
FRANCOSKI JEZIK
Srednja šola
Par exemple, elle se souvient sûrement de forêts, de prés et de petits jardins, et maintenant
ce doit être un entassement d’immeubles, de parkings et de supermarchés. Adrienne semble
partager son opinion : « Je n’ai jamais eu envie d’y retourner. »
(Clémentine Beauvais: Les petites reines)
ŠPANSKI JEZIK
Srednja šola
La tarde equivocada
se vistió de frío.
(Federico García Lorca: Paisaje)

