LITERARNI NATEČAJ
Po koncu začetek
Pri Založništvu tržaškega tiska smo lačni novih, svežih, drugačnih in navdihujočih
zgodb, zato v sodelovanju s Primorskim dnevnikom ter Narodno in študijsko
knjižnico iz Trsta razpisujemo NATEČAJ ZA KRATKO ZGODBO. Vabimo vse tiste,
ki znajo iz/povedati svoje svetle in temne plati življenje, spregovoriti v jeziku duše,
da nam pošljete zgodbe, v katerih bomo iskali spodbude za nove začetke.
V življenju se vrstijo konci in začetki. Pride prej konec ali prej začetek? Prepričani
smo, da je vsak od vas vsaj enkrat v življenju imel občutek, da je prišel do točke, od
koder ni več poti nazaj. Do nje nas lahko pripeljejo številne poti, ki imajo nešteto
imen, in če se prepustimo njihovi brezglavi smeri se v trenutku znajdemo ravno tam;
na koncu. In, glej čudež, nam svetla misel, topel nasmeh, prijateljski glas ali
razumevanja poln pogled vlije pogum, da koncu obrnemo hrbet in se ponovno
znajdemo na začetku.
Čeprav je začeti težko, predstavlja nov korak upanje, da se bodo pred nami ponovno
odpirale in prepletale vedno drugačne poti, katerim ne bo videti konca. To nenehno
iskanje poti je lahko vznemirljivo ali pa živa mora.
Razkrijte nam vašo zgodbo in skupaj bomo ustvaril zbirko pripovedi z naslovom
Po koncu začetek. Radi bi z njo in skupaj z vami praznovali konec letošnjega leta
in začetek prihodnjega.
POTEK NATEČAJA
Zgodbe naj naj imajo od 7.000 in 10.000 znakov (s presledki). Pošljete jih lahko po
pošti na naslov Založništvo tržaškega tiska, ul. Montecchi 6, 34137 Trst, Italija, s
pripisom ZA NATEČAJ. Zgodbo podpišite s šifro, zraven pa priložite še eno zaprto
kuverto z isto šifro, v kateri nam boste posredovali svoje polno ime, naslov,
elektronski naslov in telefon.
Zgodbo in šifro z osebnimi podatki lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov
info@ztt-est.it, in sicer kot dve ločeni datoteki. Člani komisije, ki bodo pregledovali
prispela besedila, ne bodo imeli dostopa do omenjenega elektronskega naslova.
POGOJI IN ROK
Na razpisu lahko sodelujejo vsi, ki se izražajo v slovenskem jeziku, zgodba mora biti
še neobjavljena.
Zadnji dan za oddajo zgodbe je 15. julij 2013 (velja poštni žig ali datum odposlane
elektronske pošte). Strokovna komisija bo izbrala najboljše zgodbe, ki bodo
objavljene v tiskani in spletni izdaji Primorskega dnevnika (www.primorski.eu), na
spletni strani Založništva tržaškega tiska (www.ztt-est.it) ter Narodne in študijske

knjižnice Trst (www.knjiznica.it). Med temi bodo bralci preko spletnega glasovanja
izbrali 3 najboljše prispevke, ki bodo prejeli nagrado. Roki in načini spletnega
glasovanja bodo objavljeni naknadno. Zmagovalce bomo razkrili oktobra 2013.
Med bralci bomo izžrebali pet srečnežev, ki bodo prejeli knjižno nagrado.

