
DRUŠTVO SLOVENCEV KREDARICA NOVI SAD 

VAS VABI K SODELOVANJU NA 

LITERARNEM NATEČAJU 

 

Z NASLOVOM 

»SKODELICA KAVE« 

OB 100-LETNICI SMRTI SLOVENSKEGA 

PISATELJA IVANA CANKARJA. 

 

 

 

Na temo, ki jo Ivan Cankar opisuje v črtici 

»Skodelica kave«, 

napišite  pesem – črtico – zgodbo – esej. 
 

 

 

Novi Sad 20.03.2018 

 

POGOJI RAZPISA 

1.Sodelujejo lahko člani slovenskih društev in učenci DPS v Srbiji. 

2.Zapis mora biti v slovenskem jeziku.  



3.Zapis naj bo na najmanj eni ali največ na dveh tipkanih straneh  

(od 1200 do 2400 znakov s presledki).  

4.Pisava: Times New Roman 12 

5.Naslov zapisa določi avtor sam.  

6.Zapis doslej ne sme biti javno objavljen. Udeležencem natečaja se ne plačajo avtorske 

pravice a zapisi se ne vračajo.  

7.Zapis mora biti označen s šifro, ki jo avtor določi sam.  

Zapis opremljen s šifro in podatki o avtorju:  ime, priimek, kontakt  

pošljite po e-pošti na: pisarna@kredarica.org 
Izjemoma pošljite po redni pošti na naslov: Društvo Slovencev Kredarica, Trg Slobode 

3/II, 21000 Novi Sad. 

Po e-pošti pošljite mail z ločenima priponkama v Wordu: v prvi je zapis podpisan s 

šifro, v drugi pa rešitev šifre.  

Po redni pošti pošljite zapis podpisan s šifro in rešitev šifre v zaprti kuverti, potem pa 

zapis in rešitev šifre v skupni kuverti. 

Rok za oddajo: 30.04.2018 

Prejete zapise bo obravnavala posebna komisija, ki bo izbrala po tri najboljša zapisa glede 

na zvrst literarnega zapisa.  

O rezultatih natečaja bomo vse sodelujoče obvestili po e-pošti ali na vaš naslov.  

 

Objava rezultatov: po 31.05.2018 

 
Avtor zapisa dovoljuje, da besedilo objavimo na spletni strani in v biltenu DS Kredarica. 

Avtorji nagrajenih zapisov bodo prejeli nagrade - v duhu Cankarjeve črtice in obletnice. 

Avtorji nagrajenih zapisov bodo lahko svoja besedila predstavili na kulturnih dogodkih,  

ki jih v skladu s svojo dejavnostjo organizira Društvo Slovencev Kredarica.  

 

Bodite ustvarjalni in pišite!  

Veselimo se vaših besedil in vas prijazno pozdravljamo! 

 

Predsednik DS Kredarica Novi Sad Ivan Zavrtanik, l.r. 


