
Svet slovenskih organizacij in Zveza cerkvenih pevskih zborov Trst 
objavljata javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev

NAGRADE PAVLE MERKÙ 2022
za umetniške dosežke na zborovskem področju med pripadniki slovenske narodne skupnosti v Italiji 

                    Nagrada spada v okvir projekta 

1-  Predlagatelji so lahko društva, zveze, neformalne skupine, posamezniki, ki se ukvarjajo s kulturnimi   

 dejavnostmi, kot tudi sami kandidati..

2-  Nominiranci so lahko skladatelji, instrumentalisti, dirigenti, pevci, raziskovalci in kulturni delavci,   

 ki imajo posebne zasluge na zborovskem področju, se ponašajo z vidnimi dosežki v državnem in   

 mednarodnem merilu, so pripomogli k razvoju in širši prepoznavnosti deželne zborovske dediščine.

3-  Nominiranci morajo biti pripadniki slovenske manjšine, ki živijo in delujejo v deželi Furlaniji 

 Julijski krajini.

4-  Komisija, ki jo sestavljajo predstavnik SSO, predstavnik ZCPZ Trst in trije zunanji strokovnjaki  s   

 preverjeno izkušnjo na zborovskem področju, bo obravnavala vse prispele vloge in bo 

 izbrala nagrajenca.

5-  Nagrado lahko prejme izključno posameznik, za izjemne dosežke ustvarjalnega in poustvarjalnega   

 dela, kot tudi pri organizacijskem, raziskovalnem, muzikološkem delu na zborovskem področju.

6-  Kandidirani umetniki morajo biti še dejavni. Starostnih omejitev ni.

7-  Podelitev je bienalna

8-  Nagrada je denarna, v višini 1000 evrov

9-  Vloga za podelitev nagrade mora vsebovati:

 podatke o predlagatelju in o kandidatu (ime, priimek, naslov elektronske pošte, telefon)

 življenjepis kandidata z izpostavljenimi zaslugami na zborovskem področju

 utemeljitev z navedbo razlogov, ki upravičujejo podelitev nagrade (od 2000 do 4000 znakov s   

 presledki)

10- Žirija bo upoštevala le vloge, ki vsebujejo vse navedene podatke.

11-  Predlagatelj lahko pošlje vlogo do najkasneje 28. februarja 2022 po elektronski pošti na naslov odbor@ 

 ssorg.eu ali po priporočeni pošti na naslov Svet slovenskih organizacij/ ul. Coroneo 19/ 34133 Trst.

 Prepozno poslane vloge bodo zavržene (za poštne pošiljke velja žig).

12- O odločitvi komisije, ter kraju in datumu podelitve nagrade bo kandidat/ka obveščen/a najkasneje 20  

 dni pred podelitvijo.
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