
                                             

               

 

LITERARNI NATEČAJ 

GLAS ŽENSKE 
 

za leto 2016 
 

na temo 
 

SOCIALNA OMREŽJA 

POVEZUJEJO ALI LOČUJEJO LJUDI? 
 

do 2. maja 2016 

 

 

TEMA NATEČAJA 

SOCIALNA OMREŽJA 

POVEZUJEJO ALI LOČUJEJO LJUDI? 

(do 2. maja 2016) 

 

Vsak dan obiščem Facebook, Twitter ali kakšno drugo »socialno« 
omrežje in kot večina drugih tudi sama čutim potrebo po razkritju 

svojih čustev. Povem, če sem žalostna ali vesela,  
kaj/kdo mi je všeč in kaj/kdo ne, ter kaj si mislim o aktualnem 
dogajanju. Odkrito povem, če me je kdo s svojo izjavo užalil.  

Poročam o podrobnostih iz svojega življenja, počutim se  
kot mala »zvezda« lastne življenjske drame  

in tako kot prave »zvezde« tudi sama tvegam,  
da bom postala egocentrična in pretirano občutljiva. 

Zlasti pa imam možnost izbirati in komunicirati 
samo s tistimi, ki so podobnega mnenja kot jaz, s tistimi, 

s katerimi »delim« določeno mišljenje in ki so me prepričali, 
da je tako mišljenje ključno, kadar moraš reagirati na karkoli. 

Tako naposled pristanem v zaprti skupnosti,  
znotraj katere se srečujem samo s sebi podobnimi,  

s tistimi, ki razmišljajo enako kot jaz.  
A če »socialno omrežje« pomeni mreža za družabne stike,  

ali ne bi torej moralo to omrežje spodbujati svobodne  
in odprte komunikacije med komerkoli?  

Ali me ne bi moralo povezovati z drugimi,  
tudi oziroma predvsem s tistimi, ki so drugačni od mene? 

 

________________________________________________________ 
 

Literarni natečaj je objavljen na spletni strani  

Mestne občine Nova Gorica: 

http: www.nova-gorica.si v rubriki »JAVNI RAZPISI« 

in tudi na spletni strani Pokrajine Gorica: 
www.provincia.gorizia.it  

 
Prosimo, da prispevek ni daljši od štirih tipkanih strani. 

 

http://www.nova-gorica.si/
http://www.provincia.gorizia.it/


 

 
P R A V I L N I K 

 

 

1. člen 

Pokrajina Gorica razpisuje v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica 

literarni natečaj »Glas ženske« na temo 

 

SOCIALNA OMREŽJA 

POVEZUJEJO ALI LOČUJEJO LJUDI? 

 

Natečaj določa dve sekciji: 

- sekcijo A – namenjeno srednješolkam, 

- sekcijo B – namenjeno ženskam, starejšim od 30 let. 

 

2. člen 

Na natečaju lahko v okviru sekcije A sodelujejo dijakinje srednjih šol goriške 

pokrajine v Italiji in Severne Primorske v Sloveniji ali dijakinje s stalnim 

bivališčem na navedenem območju, v okviru sekcije B pa ženske, starejše od 

30 let, s stalnim bivališčem na istem območju. Sodelovanje na natečaju je 

brezplačno. 

 

3. člen 

Prispevki v prozi (povesti, pisma, dnevniki, scenografije, gledališka dela itd.), 

ki še niso bili objavljeni ali v tisku, morajo biti pisani na stroj ali računalnik, 

obsegati pa smejo največ 4 strani (30 vrstic vsaka stran). Prispevke pošljite v 

treh (3) izvodih na naslov: Oddelek za družbene dejavnosti, Trg E. 

Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, do 2. maja 2016 do 12. ure ali na Ufficio 

protocollo della Provincia di Gorizia, Corso Italia 55 - 34170 Gorizia. 

 

4. člen 

Prispevke je potrebno poslati ali izročiti v zaprti ovojnici, na kateri je 

navedeno: »Vsebuje prispevek za natečaj Glas ženske« - »Sekcija A« za 

srednješolke oz. »Sekcija B« za ostale sodelujoče. Prispevki morajo biti 

anonimni, poleg tega pa jim mora biti priložena zaprta kuverta, v kateri so 

osebni podatki: naslov, davčna številka, telefonska oz. gsm številka in 

elektronska pošta avtorice, pri sekciji A pa tudi naziv šole. Pokrajina Gorica 

jamči, da bo zahtevane osebne podatke uporabila izključno za namen natečaja 

ob spoštovanju zakona 675/96. 

 

5. člen 

Poslana dela se ne vračajo in ostajajo last Pokrajine Gorica, ki si pridržuje 

pravico do morebitne objave. 

V ta namen morajo udeleženke v priloženi zaprti kuverti z osebnimi 

podatki iz 4. člena predložiti izjavo, v kateri potrjujejo, da gre za še 

neobjavljeno delo, da vnaprej dovoljujejo objavo in da se izrecno 

odpovedujejo avtorskim pravicam. 

 

 

 

 

 

6. člen 

Nagrade za sekcijo A »Srednja šola« so naslednje: 

 Prva nagrada za najboljši prispevek v slovenskem in italijanskem jeziku – 

vsaka po 500 EUR. 

 Nagrada za najboljši prispevek v slovenskem in italijanskem jeziku za vsako 

sodelujočo šolo – 100 EUR. 

 Komisija lahko podeli posebno nagrado – 300 EUR. 

 

Nagrade za sekcijo B »Over 30« so naslednje: 

 prva nagrada za najboljši prispevek v slovenskem in italijanskem jeziku – 

vsaka po 400 EUR. 

 poleg tega lahko komisija podeli dve priznanji (eno za slovenski prispevek 

in eno za italijanski) v vrednosti 100 EUR vsaka. 

 

7. člen 

Komisija je sestavljena iz predstavnic italijanskega in slovenskega kulturnega 

življenja. Predsednik/predsednica komisije je odbornik/ica za enake možnosti 

pri Pokrajini Gorica. 

 

8. člen 

Odločitve so nepreklicne. Komisija lahko podeli eno ali več nagrad, lahko pa 

tudi več enakovrednih nagrad. V tem primeru se vsota razdeli med zmagovalke. 

 

9. člen 

Zmagovalke morajo nagrade prevzeti osebno na posebni slovesnosti. Kraj, 

datum in uro bomo naknadno sporočili. 

 

10. člen 

Pogoj za sodelovanje na natečaju je spoštovanje vseh določil tega pravilnika, 

posledica neupoštevanja pravilnika je izključitev kandidatke. 

 

 

Koordinacija in organizacija: 

 

MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

Oddelek za družbene dejavnosti 

Trg. E. Kardelja 1 - 5000 NOVA GORICA 

tel. 05 3350165 ali 05 3350161 

http://www.nova-gorica.si v rubriki »Javni razpisi« 

 

POKRAJINA GORICA 

Služba za enake možnosti 

Corso Italia 55 – 34170 GORICA 

tel. / faks 0039 0481 385262 - 300 

e-pošta: pariopportunita@provincia.gorizia.it 

 

 

 

 

http://www.nova-gorica.si/
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