19. Mednarodna obmejna srečanja Forum Tomizza razpisujejo:
13. Mednarodni literarni natečaj Lapis Histriae
za kratko prozo na temo

AZIL
Kdo sliši, razume, prevaja življenske zgodbe azilantov?
In na drugi strani: umetniki in intelektualci zaznavajo, kako se jim potihoma ali na glas oža prostor
javnega delovanja in se zato odločajo za notranji eksil. Kje danes najti zatočišče, azil?
Pišite nam o tem!
MERILA IN POGOJI:
1. besedilo mora biti izvirno in neobjavljeno
2. besedilo ne sme biti daljše od 27.000 znakov in ne krajše od 5000 znakov, vključno z razmaki
3. napisano je lahko v vseh jezikih (slovenski, italijanski, hrvaški, srbski, bosanski in črnogorski) širše
regije
4. avtorji lahko konkurirajo le z enim delom
5. zmagovalno besedilo bo nagrajeno z umetniško skulpturo LAPIS HISTRIAE in denarno nagrado v
višini 1000,00 EUR (donacija SIPRO d.o.o., Umag)
6. strokovno žirijo sestavljajo trije člani
7. žirija si pridržuje pravico ne podeliti nagrado
8. rok oddaje del je 31. 3. 2018
9. dela pošljite pod šifro
10. legendo šifre z osebnimi podatki avtorja (ime, priimek, leto rojstva, naslov, št. telefona,
elektronski naslov in kratek življenjepis) priložite besedilu
11. delo, odtisnjeno v 4 izvodih je treba po pošti poslati na enega naslednjih naslovov:
• Gradska knjižnica Umag, Trgovačka 6, 52470 Umag, Hrvaška
• Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Trg Brolo 1, 6000 Koper, Slovenija
• Biblioteca Civica Attilio Hortis, via Madonna del Mare 13, 34124 Trieste, Italija
z oznako „LAPIS HISTRIAE“, obvezno pa tudi na elektronski naslov: lapis@gku-bcu.hr
12. dela, ki ne bodo prispela na naslov ene od knjižnic in na elektronski naslov ne bodo upoštevana
13. prispela besedila sortirajo in arhivirajo knjižničarji Mestne knjižnice Umag, ki imajo tudi edini
vpogled v podatke o avtorjih; člani žirije zvedo za imena avtorjev po opravljenem izboru
14. najboljša besedila po presoji žirije bodo objavljena v Zborniku Lapis Histriae 2017 konec leta
2018
15. nagrada bo avtorju zmagovalnega dela slovesno podeljena na 19. Forumu Tomizza v Umagu, 18.
5. 2018
Dodatne informacije: Gradska knjižnica Umag ( lapis@gku-bcu.hr, +385 52 721 561)

