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Literarni ustvarjalci občine Brežice[Vnesite citat iz dokumenta ali povzetek zanimivega dela
citata.]

ČE BESEDA BI DOMA OSTALA, …
23. OBMOČNO SREČANJE LITERARNIH USTVARJALCEV
LITERARNA DELAVNICA, sreda, 25. 11. 2020, ob 16. uri – v živo ali virtualno
LITERARNI VEČER, torek, 1. 12. 2020, ob 18. uri – v živo ali virtualno

Spoštovani.
Pred nami je že 23. območno srečanje literarnih ustvarjalcev Če beseda bi doma ostala, …, ki
v organizaciji JSKD Območne izpostave Brežice vse od začetkov združuje in izobražuje
ljubitelje literarnega snovanja.
K sodelovanju želimo povabiti mlade (od 15. leta) in starejše avtorje, ki se ljubiteljsko
ukvarjajo s pisanjem različnih literarnih zvrsti, delujejo v občini Brežice ali so z njo povezani
na kakršen koli drug način.
Prav letošnje posebno vzdušje omogoča, da se napajamo tako z branjem kot ustvarjanjem
literarnih del in krepimo stik z umetniško besedo. Ta je odlično izrazno sredstvo in osvobaja.
V tem prepričanju vas vabimo, da ustvarite ali le izberete besedila, ki so nastala v zadnjem
obdobju oziroma so še v ustvarjalnem procesu in z njimi sodelujete na našem srečanju.
Srečanje bo potekalo v dveh delih:
LITERARNA DELAVNICA
Sreda, 25. 11. 2020, ob 16. uri.
Avtorji bodo s strokovno spremljevalko razpravljali o prispelih delih in njihovih literarnih
sporočilih.
LITERARNI VEČER
Torek, 1. 12. 2020, ob 18. uri.
Literarni večer s predstavitvijo literarne zbirke izbranih del letošnjega srečanja.

Ostali pogoji za sodelovanje:
-

avtorji lahko sodelujejo s pesniškimi deli (do 10 pesmi), proznimi, dramskimi in esejističnimi
deli (največ 3 dela do 10 strani), ki še niso bila predstavljena na območnih srečanjih;
prispevki naj bodo označeni s šifro in urejeni v eni mapi;
elektronske prijave sprejemamo na povezavi (klikni) PRIJAVA, dela pa v wordovi datoteki po
elektronski pošti na oi.brezice@jskd.si
rok za prijavo in oddajo del je ponedeljek, 16. 11. 2020;

STROKOVNO SPREMLJANJE
Strokovna spremljevalka srečanja bo Barbara Korun (1963), pesnica, kritičarka, esejistka, ki jo
odlikujejo bogate izkušnje pri mentorstvu literarnih delavnic za mlade in odrasle avtorje. Za izjemne
dosežke na področju literarnega ustvarjanja in premišljevanja o literaturi in kulturi je letos prejela
nagrado mira, ki jo podeljuje ženski odbor Slovenskega centra PEN.
Barbara Korun je izdala šest samostojnih pesniških zbirk ter trinajst v prevodih, za zbirko Pridem takoj (2011) je
prejela zlato ptico in Veronikino nagrado. Njene pesmi so izšle v številnih antologijah po svetu in doma v več kot
dvajsetih jezikih. Prejela je tudi dve mednarodni nagradi v Italiji: za intimistično poezijo in za kombinacijo
umetniškega dela in socialnega angažmaja. Več let vodi projekt Pesnice o pesnicah, mesečna srečanja s poezijo,
ki jo pišejo ženske, s katerim želijo opozoriti na angažiranost samih pesnic za družbeno uveljavitev.

Prijavljene avtorje bomo s podrobnostmi o poteku srečanja obvestili po zaključku prijav, za
vse informacije pa smo dosegljivi na elektronskem naslovu oi.brezice@jskd.si in tel. št. 07
499 06 50/51 ter 031 473 224.
Veselimo se vašega sodelovanja.

S prijaznimi pozdravi
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