
Spoštovani literati in literatinje! 

Posredujemo vam razpis za 
 

SREČANJE BESED, 
OBMOČNO SREČANJE LITERATOV  

VSEH STAROSTI  
 

občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, ki bo potekalo v 
 

petek, 18. oktobra 2019, ob 17. uri 
v prostorih Knjižnice Ivančna Gorica. 

 
Na srečanju ste dobrodošli vsi avtorji, ki boste predstavili svoja kratka prozna dela (dve strani A4), 
poezijo (do tri daljše pesmi ali več krajših), prizor dramskega besedila ali pa krajši literarni esej. 
 
Tematika literarnega ustvarjanja je prosta.  
Pridružite se nam lahko vsi avtorji ali avtorice, ki ustvarjate različna leposlovna ali strokovna besedila.  
 
Srečanje in delavnico bo vodila pesnica in pisateljica Stanka Hrastelj, ki je doslej objavila pesniški 
zbirki Nizki toni (Založba GOGA, 2005) in Gospod, nekaj imamo za vas (Študentska založba, 2009) ter 
romana Igranje (Mladinska knjiga, 2012) in Prva dama (Mladinska knjiga, 2018). Za literarno delo je 
prejela več nagrad, med drugimi modro ptico za najboljši roman (2012), naziv vitezinja poezije (2007), 
nagrado za najboljši prvenec (2005) in naziv najboljša mlada pesnica Slovenije (2001). Poleg pisanja 
se ukvarja z organizacijo in moderiranjem kulturnih dogodkov, literarnim mentorstvom in z 
oblikovanjem keramike.  
 
Strokovna spremljevalka srečanja Stanka Hrastelj se bo pogovorila z vami na podlagi vašega vnaprej 
poslanega gradiva. Na območno srečanje se prijavite s poslanimi besedili na oi.ivancna.gorica@jskd.si 
do 5. oktobra 2019. Besedilom priložite svoje podatke za stik (ime in priimek, naslov, kraj, dosegljivo 
telefonsko številko in e-naslov) ter pripišite nekaj stavkov o svojem literarnem ustvarjanju. Na 
srečanju bo strokovna spremljevalka v dogovoru in po pogovoru z ustvarjalci izbrala avtorja ali 
avtorico, s katero se bo OI Ivančna Gorica v naslednjem letu angažirala za izdajo literarnega prvenca. 
JSKD OI Ivančna Gorica si skupaj s Stanko Hrastelj pridružuje pravico, da za založniški projekt ne 
izbere nobenega sodelujočega. 
 

Pogoji, na podlagi katerih bo izbran založniški projekt, so: 

Objaviti želimo kakovostno izvirno besedilo, napisano v slovenskem jeziku. Prednost bomo dali 
avtorici oziroma avtorju z izdelano, svojsko pisavo, ki je občutno presegla začetniško raven. Zaželeno 
je, da ima avtorica ali avtor jasno vizijo glede knjige (namen, sporočilo) in da je pripravljen/-a z 
urednico in založnikom dejavno sodelovati pri izboljševanju osnutka rokopisa.  
 
Dodatne informacije: tel. št.: 030/703 314, e-naslov: oi.ivancna.gorica@jskd.si. 
 
Lepo pozdravljeni in veliko ustvarjalnega navdiha! 
 
Stanka Hrastelj in Simona Zorko 
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