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Po sledeh Josipine Turnograjske

UNATEEE; ZA NAJBOUSE UUBEZENSKO PISMO

MED MLADIMI V SLOVENIJI 2020(
Vabimo vas, da se nam pridruiite in sodelujete na ie tradicionalnem 9. natedaju za najboljSe
ljubezensko pismo med mladimi v Republiki Sloveniji, Na slededi nadin se poklonimo prvi
slovenski pisateljici, pravljiiarki, skladateljici in pesnici Josipini Urbandid Turnograjski.
NAVODILA:
Letos smo se odlodili, da bomo za temo izbrali UUBEZEN DO SVOBODE, saj smo bili zaradi
karantene veliko v zaprtih prostorih in smo se na nek naiin dutili, da nismo svobodni, kot smo

bili 5e pred malo dasa. Ob tem se nam je zastavilo vei vpraianj, ki naj vam bodo tudi v pomod
pripisanju: Kaj mi pomeni beseda svoboda? Kaj razumem pod besedno zvezo bitisvoboden?

Ali obstaja popolna svoboda? KakSno obliko svobode si lelim v prihodnosti? Kak5en je na5
odnos do nje v primerjavi z drugimi driavi oziroma drugje po svetu? Je svoboda povsod
enako razumljena? Kak5en bi bil svet, v katerem bi ostali brez svobode? Je Slovenija driava, v

kateri se potutim kot svobodna oseba?

V razpisu, ki je razdeljen na dve loteni kateEoriii (osnovno5olci in srednieSolcil.

lahko

sodelujejo ufenci osnovnih (od 6. do 9. razredal in sredniih,Sol. Ljubezensko pismo je lahko
pisano na razliden format papirja, prav tako so barva papirja in vsi ostali dodatki izbira

avtorja/avtorice pisma.
Ljubezensko pismo svobodi najobsega najmanj 800 in najved 3000 znakov (brez presledka) in

je lahko

napisano s pomodjo radunalnika ali rodno. Vsebina mora biti v jedru vezana na
ljubezen do svobode, odnosa do nje in je Easovno lahko vezana tako na pogled v preteklost,
sodobnost ali prihodnost, pri demer bodo slavni kriteriii pri ocenievaniu: izvirnost besedila,

prvoosebni pripovedovalec. bosastyo besedi5ia, doiivlianie osgbe.
celovitost besedila.
Za najboljia

ki piie. in sama

tri

ljubezenska pisma v kategoriji osnovnoSolci in za najboljia pisma v kategoriji
srednjeSolci so dolodene nagrade, in sicer bodo naeraienci v vsaki katesoriil preieli posebna

priznania. steklene pokale in boeate kniiine naerade.
lzdelke poiljite najkasneje do 27. septembra 2020 (upoltevene bodo potilike oddane tega
dne do oolnoEiJra poiti) na naslov:

Kp

IOSTPTNE TURNOGRAJSKE, MACE

PISMO

- 05( za osnovno5olce
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ali >NAJ UUBEZENSKO PISMO

- 55( za srednjeSolce.

Komisija bo izdelke ocenila na osnovi literarne izvedbe (komisijo sestavljajo Stiri dlanice: prof.
angle5dine in pedagogike, pisateljica, profesorici slovenskega jezika in $tudentka slovenistike
na Filozofski fakulteti v Ljubljani).

lzdelkov, poslanih po 27. seotembru 2020, ial ne bomo uvrstili v ocenievalni del.
Poslana ljubezenska pisma so lahko napisana tudi pod psevdonimom, vendar naj vsak
udeleienec nateEaia obvezno na poseben list pripiSe PROSIMO BERUIVO svoie kontaktne

podatke (ime. priimek. naslov
posredovanje obvestila

o

in telefon), Ti podatki nam bodo sluiili

izkljudno za
prejemu nagrade in za poiiljanje priznanja, ki ga prejmejo vsi

udeleienci.
Ker vsi sodeluiodi. kot ie bilo nav.edeno. preimeio potrdila

o sodelovaniu. prosimo, da

so

podatkio udeleiencu natedaia navedeniv berliivi obliki. V kolikor podatkov ne bo priloienih,
priznanja ne bomo mogli poslati.
Mentorji, ki sodelujejo z udenci, pa prejmejo potrdilo za napredovanje v naziv, zato prosimo,
da pripiSete 5e te podatke.
SveEana prireditev podelitve nagrad in razglasitev najboljSega ljubezenskega pisma v Sloveniji

za leto 2020 se bo odvijala v nedelio, 18. 10. 2020 ob 15. uri v dvorani Kulturnesa doma y

Preddvoru. Dogodek ie odprt za iavnost in vstop ie prost. Obvestilo o prireditvi bo en teden
pred doeodkom obiavlieno tudi na naSi soletni strani wlww.kdit.si.
Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na

voljo na info@kdit.si

Zelimo vam veliko ustvarjalnega duha in se veselimo vaSih ljubezenskih pisem
MaEe, 10.6.2020

ddr. Mira Delavec Touhami,
KD

