Domoznanski projekt

LITIJA - MOJE MESTO
Zgodbe in spomini o življenju v Litiji v 2. polovici 20. stoletja

Zgodbe (lahko tudi pesmi) in spomine zbiramo v obliki
literarnega natečaja,
ki poteka od 10. 1. 2022 – 20.3. 2022.

Če radi pišete in ste povezani z Litijo, ki 12.4.2022 praznuje 70 let
razglasitve mesta, Vas vabimo k sodelovanju.

Najboljše tri zgodbe bomo nagradili, izbrano vsebino pa bomo objavili v
literarni reviji Regrat (Revija Gradi Atmosfero).
Projekt izvajamo v sodelovanju z JSKD OI Litija.

LITIJA - MOJE MESTO
LITERARNI NATEČAJ OB 70-LETNICI RAZGLASITVE MESTA
Zgodbe o ljudeh, zgodovini, naravni, kulturni, tehniški dediščini…

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA NA LITERARNEM NATEČAJU
1.

Natečaj traja od 10. januarja do 20. marca 2022.

2.

Rok za oddajo zgodbe je 20. marec 2022.

3.

Poslana krajša vsebine (zgodba, spomin, pesem) mora vsebovati

elemente lokalne zgodovine oz. osebne izkušnje povezane z mestom Litija;
temeljiti mora na resničnih dogodkih oz. okliščinah.
4.

Sodelujete lahko z le eno zgodbo, ki naj bo napisana v slovenskem

jeziku in naj ne presega 1.600 besed; če je le mogoče, jo oddajte po
elektronski pošti na naslov: info@knjiznica-litija.si (s pripisom: Natečaj
Litija – moje mesto). Če nimate možnosti oddaje po e-pošti, jo pošljite na
naslov: Knjižnica Litija, Parmova ulica 9, 1270 Litija, s pripisom »Natečaj
Litija – moje mesto«.
5.

Avtorji odposlanih zgodb soglašajo z objavo v literarni reviji Regrat

(brez nadomestil avtorstva) ter dovoljujejo uporabo vsebin
Domoznanskemu oddelku Knjižnice Litija.
6.

K zgodbi obvezno pripišite ime in priimek avtorja zgodbe, leto rojstva,

stalni naslov, morebitni e-naslov in telefonsko številko.
7.

Posredovanje fotografij ni pogoj za objavo zgodbe. Lahko jo dodate

zgodbi in poleg navedete opis dogodka, oseb, avtorja fotografije in leto, kraj
nastanka.
8.

Zgodbe morajo ustrezati pogojem razpisa, da bodo uvrščene v izbirni

postopek.

9.

Komisijo (3 člani), ki bo izbirala najboljše zgodbe, bo s sklepom

imenovala direktorica Knjižnice Litija. Komisija, ki bo izbirala zgodbe, ne bo
imela dostopa do osebnih podatkov avtorjev.
10.

Vse zgodbe, ki bodo vsebinsko ustrezne, bomo objavili na spletnih

straneh, najustreznejše med njimi tudi v tiskani reviji Regrat. Tri najboljše
bodo nagrajene:
1. nagrada (40 EUR) + knjižna nagrada,
2. nagrada (30 EUR) + knjižna nagrada,
3. nagrada (20 EUR) + knjižna nagrada.
11.

Sodelujoči in nagrajenci soglašajo, da se njihova zgodba ter ime in
priimek javno objavijo na spletni strani Knjižnice Litija in v tiskani
reviji Regrat.

12.

Organizator se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke uporabil

le v namen natečaja – javno objavo nagrajene zgodbe ter objavo imena in
priimka.
13.

Zgodb, ki bodo poslane na natečaj, v času trajanja natečaja in vse do

razglasitve natečaja, ki bo v mesecu aprilu 2022 (ob praznovanju obletnice
mesta Litija), ni dovoljeno objaviti drugje.

Natečaj posvečamo obletnici razglasitve Litije kot mesto
(uradna razglasitev je bila 12. 4. 1952).

Organizator natečaja je Knjižnica Litija v sodelovanju z JSKD OI Litija.

