
natecajPesniski

Letos smo v Knjižnici Lenart pripravili nekoliko drugačen literarni natečaj 
in ga posvetili našemu praznovanju.

Leto 2022 je naše leto!

Zato Vas ponovno vabimo k pisanju...
 K skladanju verzov, rim, iščemo pesmi, h katerim lahko dodate tudi melodijo.

Pesem naj obsega najmanj 3 verze. Vse ostalo prepuščamo piscem.

Ker letos praznuje naša in vaša knjižnica, 
pa v svoje pesmi OBVEZNO vključite ali le omenite nekaj, 

kar je s knjižnico, knjižnim, branjem ipd. povezano.

Natečaj bo potekal od 1. marca do 14. maja 2022. Pesmi lahko oddate najkasneje do 20. maja 2022 pri 
izposojevalnem pultu Knjižnice Lenart ali preko e-pošte na aleksandra.papez@knjiznica-lenart.si.

K svoji pesmi dodajte izpolnjeno izjavo, s katero dovoljujete javno objavo svojega zapisa. 
Posameznik lahko sodeluje samo z eno pesmijo! Starostne omejitve ni!
Pesmi bo pregledala in ocenila strokovna komisija v sestavi: Breda Slavinec (pesnica in vodja JSKD, OI Lenart), 
Petra Kranvogel Korošec, Aleksandra Papež in Zdenka Krautič (Knjižnica Lenart).
Najboljšo izbrano pesem bomo predstavili na osrednjem dogodku ob našem praznovanju!

GLAVNA NAGRADA: 
DARILNI BON ZA 60 EVROV ZA SLADKE DOBROTE PODJETJA DŽEZVA

Vse ostale sodelujoče bomo prav tako nagradili s sladko pozornostjo in njihove pesmi shranili v trajen 
arhiv na naši spletni strani.

Pesniški natečaj
Knjižnice Lenart

ob 60. obletnici ustanovitve

Naj naše praznovanje poveže, kar je nujnega za naš obstoj: 
besede in kulinarika!

Posladkajmo sez verzi
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I java o avtorstvu

Spodaj podpisani/a

____________________________________________________________

 izjavljam, da je pesem z naslovom 

      _____________________________________________________________________________,

s katero sodelujem na pesniškem natečaju Posladkajmo se z verzi Knjižnice Lenart, 
moje avtorsko delo.

Strinjam se s pogoji razpisanega literarnega natečaja. 

S podpisom dovoljujem, da se za potrebe natečaja moji podatki obdelujejo in hranijo v skladu z zakonodajo. 

Strinjam se, da se v zvezi z natečajem pripravljajo javne objave in objavljajo fotograje, na katerih sem tudi jaz.

S sodelovanjem v natečaju dovoljujem javno objavo svojega dela v tiskanih in elektronskih medijih.

Izjavo naj za nepolnoletne osebe podpišejo še njihovi starši ali skrbniki, ki s podpisom potrjujejo, da se s 
sodelovanjem in pogoji natečaja strinjajo.

_______________________________                                        _______________________________
 (podpis avtorja/avtorice)                                                     (podpis starša ali skrbnika)

_________________________________
 (kraj in datum) 


