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BESEDE POVEZUJEJO 2017, 
območni literarni natečaj za avtorje, ki delujejo na območju občin Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje. 
 

Literarni natečaj JSKD OI Trebnje v sodelovanju s Knjižnico Pavla Golie Trebnje je namenjen vsem avtorjem, starejšim 
od 15 let. 
 

POGOJI NATEČAJA:  
Avtorji lahko sodelujejo s svojimi še neobjavljenimi pesniškim ali proznimi besedili.  
Jezik besedil je slovenščina. Tema: po lastni izbiri.  
Število poslanih prispevkov je omejeno na 10 pesmi ali 10 strani proze.  
Pisava Times New Roman 12, medvrstični razmik 1,5.  
Pod prispevkom naj bodo v dokumentu navedeni naslednji podatki:  
avtorjevo ime, kratka biografija do 7 vrstic (ta naj se nanaša predvsem na ukvarjanje s pisanjem ter z dosedanjimi 
objavami), letnica rojstva, domači in elektronski naslov ter telefonska številka. 
 

Natečaj je odprt od 3. decembra 2016 do 8. februarja 2017. 
 

Prispevke posredujte skupaj s podpisano prijavnico na elektronski naslov: oi.trebnje@jskd.si (Zadeva: Besede 
povezujejo - območno srečanje literatov Mirnske in Temeniške doline). Za vse dodatne informacije smo vam na voljo 
na JSKD OI TREBNJE, Kidričeva 2, 8210 Trebnje, T: 07 348 12 50, M: 031 472 919. 
Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št . 
86/2004 in nasl.; ZVOP-1). 
 

STROKOVNO SPREMLJANJE NATEČAJA:  
Prispela besedila bo prebral strokovni spremljevalec območnega srečanja mentor in urednik IVAN GREGORČIČ.  
Avtorji prispevkov bodo od strokovnega spremljevalca prejeli strokovno mnenje in smernice za nadaljnje delo.  
 

O strokovnem spremljevalcu:  
Ivan (Janez) Gregorčič je profesor slovenskega jezika in književnosti. 25 let je bil literarni urednik pri reviji Rast in tudi 
avtor številnih strokovnih člankov. Večkrat je bil selektor in vodja literarnih delavnic v okviru literarnih gibanj ZKO oz. 
JSKD. Literarni mentor je tudi svojim učencem na OŠ Mirna. Svoje pesmi je objavljal v Samorastniški besedi, Dolenjskih 
razgledih, Književnih listih, Sodobnosti in Rasti. Izdal jih je v dveh pesniških zbirkah: Beg gazel in Si slišal pesem? 
 

REZULTATI NATEČAJA: 
O rezultatih natečaja in o poteku prireditve ob zaključku natečaja boste obveščeni  
do predvidoma 10. marca 2017.  
Izbor prispelih del bo predstavljen na javnem dogodku v sklopu dogodkov Golievi dnevi, aprila 2017.  
Predvidoma bodo prispela besedila izšla tudi v zborniku.  
 

 
Izvedbo natečaja omogočajo občine: Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje. 
 
 
 
 

Vljudno vabljeni k sodelovanju! 
 

Petra Zorn, l.r.                   Mojca Femec, l.r. 
      samostojna strokovna delavka                         koordinatorka izpostave      
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