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31. ROŠEVI DNEVI 2018 – RAZPIS in SPLETNA PRIJAVA 
 

Roševe dneve, literarno srečanje najboljših mladih ustvarjalcev, že enaintridesetič prirejamo v spomin na znanega celjskega 
literarnega ustvarjalca Frana Roša. Srečanje je namenjeno vsem mladim ustvarjalcem, ki pišejo v slovenščini.  

 

POGOJI ZA SODELOVANJE 
Na natečaju lahko sodelujejo učenci 8. in 9. razredov osnovnih šol iz Slovenije in zamejstva.   
Vsaka šola lahko sodeluje z enim ali dvema avtorjema. Prijavi ju njun mentor oz. mentorja v eni prijavnici. 
Tematiki sta dve: a) prosta tematika  

   b) mladim ustvarjalcem je ponujen literarni izziv z naslovom Vsak človek je unikat (širina  
naše različnosti je širina naše humanosti, ali kot pravi Fran Roš v pesmi Stare ulice: »Pogum in moč k dejanju smo 
iskali, ki bi osrečili človeštvo z njim«). 
 
KOMISIJA 
Članici strokovne komisije sta: mag. Suzana Tratnik, pisateljica, prevajalka in publicistka, avtorica mladinskega 

romana Ime mi je Damjan, ter dr. Valerija Bužan, specialistka klinične psihologije in direktorica Centra za 
usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, avtorica spremne besede Kot riba v vodi k nagrajenemu 
mladinskemu romanu Kit na plaži, Vinka Möderndorferja. Komisija bo izmed vseh poslanih prispevkov izbrala 
dvajset najboljših.  
 
ZAKLJUČNA PRIREDITEV  
Izbrani mladi avtorji bodo sodelovali na enodnevni literarni delavnici, ki jo bomo pripravili v sredo, 21. marca 
2018 (na svetovni dan poezije, lutk in Downovega sindroma) v Celju, vodila pa jo bo dr. Suzana Tratnik. Na 
srečanje bomo povabili tudi mentorje izbranih avtorjev in zanje v istem času pripravili posebno izobraževalno 
delavnico-pogovor, ki jo bo vodila dr. Valerija Bužan. Vse stroške s prehrano in strokovnim delom za izbrane 
avtorje in njihove mentorje plačajo organizatorji. Mentorske delavnice se lahko udeležijo tudi drugi mentorji 
literarnih krožkov in skupin, vendar jim organizator ne krije stroškov prehrane. Izbrane prispevke bomo objavili v 
posebnem literarnem zborniku, ki bo izšel ob srečanju.  
 
PRIJAVE IN POŠILJANJE PRISPEVKA 
Literarni prispevek naj bo še neobjavljen. Lektorirano literarno besedilo pod šifro (brez imena avtorja) je treba 
poslati na e-naslov: mentor@jskd.si, zadeva: Roševi dnevi 2018 in naziv šole (npr. RD 2018 - OŠ Slovenija). Zadnji 
rok za oddajo besedil in spletno prijavo je petek, 12. januarja 2018. 
 
Dolžina prispevka je omejena:  - proza in dramatika do največ tri tipkane strani (do 5400 znakov s presledki), 

- poezija do največ dve pesmi. 
Vsak prispevek mora biti v slovenskem jeziku, lektoriran in označen s šifro; podatke o avtorju, mentorju in šoli pa 
je treba vpisati v spletno prijavnico, ki je dodana razpisu. Prispevek naj bo zapisan v wordu, pisava times new 
roman, velikost 12, enojen razmik, brez posebnih grafičnih in drugih oblikovanj, dodatkov in fotografij. 

 
E-PRIJAVA: http://www.jskd.si/literatura/natecaji_literatura/rosevi_dnevi/2018/natecaj_rosevi_18.htm 

 

Za natečaj: UO Roševi dnevi –  

Mojca Kolin, Ljudmila Conradi, Lucija Hajnšek, Živko Beškovnik, Sebastijan Volavc, Barbara Rigler 
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