2. literarni triatlon
Slovenska pisateljska pot
tekmovanje literarnih ustvarjalcev v dveh starostnih skupinah: zadnja triada OŠ ter dijaki SŠ v
-

pisanju poezije (ena pesem),
pisanju proze (do največ tri tipkane strani, do 5.400 znakov s presledki),
pisanju literarnega eseja (do največ šest tipkanih strani, do 10.800 znakov s presledki).

Sodeluje lahko vsak kot samostojni avtor z vsemi tremi oblikami literarnih del ali v skupini avtorjev, ki
oblikujejo tekmovalno trojko, v kateri si razdelijo vse tri literarne oblike.
Tematika pisanja literarnih del naj bo povezana z življenjem in/ali delom in/ali okoljem in/ali obdobjem
velikanov slovenske kulture na Slovenski pisateljski poti ter naj izhaja iz osebne refleksije in intimnega
doživljanja njihovega pomena. Literarni prispevek naj bo rezultat ustvarjanja v novem šolskem letu in še
neobjavljen. Vsak prispevek mora biti lektoriran in označen s šifro, podatke o avtorju/avtorici in
mentorju/mentorici pa napišite na prijavnico.
Rok za prijavo sodelovanja je 23. oktober 2015. Prijavnica bo dostopna na spletni strani Zavoda za turizem in
kulturo Žirovnica (www.zirovnica.eu) od 7. septembra 2015 dalje.
Prijave in dodatne informacije o projektu:
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica
tel: 040 221 929 ali 04 580 91 06, kontaktna oseba: Urška Aljančič
e-mail: info@zirovnica.eu
Rok za oddajo poezije je 23. oktober 2015 na info@zirovnica.eu ali na poštni naslov:
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica.
Rok za oddajo literarnih esejev je 31. januar 2016 na info@trubarjevi-kraji.si ali na poštni naslov:
Javni zavod Trubarjevi kraji, Rašica 69, 1315 Velike Lašče.
Rok za oddajo proze je 1. marec 2016 na turizem@zavod-cankar.si ali na poštni naslov:
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Tržaška cesta 25, 1360 Vrhnika.
Branje in ocenjevanje poezije bo v Žirovnici v soboto, 28. 11. 2015;
literarnih esejev na Trubarjevi domačiji v soboto, 16. 4. 2016;
proze na Vrhniki v soboto, 14. 5. 2018.
Komisijo, ki bo ocenjevala pisne izdelke in interpretacijo, določi Društvo slovenskih pisateljev, vsak od javnih
zavodov, ki je organizator dogodka, pa določi tajnika komisije. Na tekmovanje in obisk Prešernove, Trubarjeve
in Cankarjeve domačije vabimo tudi vaše prijatelje, mentorje in sorodnike.

