CENTER ZA MLADE DOMŽALE RAZPISUJE LIKOVNI
IN LITERARNI NATEČAJ

ČLOVEK IZZIVA,
NARAVA ODRIVA
Kakšno življenje nas čaka v prihodnosti? Nas bo
življenjski slog pripeljal do krize ali bomo še pravi
čas poskrbeli za spremembe na bolje? Ob pripravi
del razmislite, kako vplivamo na naravo in kako se
odziva na naša dejanja.

ROK ZA ODDAJO DEL: 17. 4. 2020
ODPRTJE RAZSTAVE: 14. 5. 2020
Dela lahko oddate v različnih likovnih tehnikah in
literarnih žanrih.

SODELOVANJE NA NATEČAJU JE BREZPLAČNO!

Kategorije:
1. LIKOVNA
2. LITERARNA

Starostne skupine:
A: Predšolski otroci
B: Osnovnošolci
C: Dijaki, študenti in odrasli

Vsak udeleženec lahko sodeluje z največ enim delom v vsaki kategoriji (skupaj
največ 2 deli). Prejeta dela bo pregledala strokovna komisija.
MOŽNOST PRIJAVE IN ODDAJE DEL:
· Dela pošljite ali osebno prinesite na naslov: Center za mlade Domžale,
Ljubljanska 58, p.p. 99, 1230 Domžale, s pripisom »Za natečaj«.
· Literarna dela lahko oddate tudi po elektronski pošti (pdf oblika) na foto@czmdomzale.si s pripisom »Za natečaj«.
Vsa dela morajo biti nujno opremljena s prijavnico in prilogo k prijavnici!
OZNAČEVANJE DEL PRED ODDAJO:
LIKOVNA DELA:
· OBVEZNO izpolnite in izrežite prilogo k prijavnici (Ime in priimek avtorja, naslov
dela, šola, kategorija in starostna skupina) ter jo prilepite na hrbtno stran izdelka:
za vsako delo oziroma vsakega avtorja posebej (princip en avtor, ena prijavnica).
LITERARNA DELA:
· Če jih boste oddali osebno ali poslali po pošti: OBVEZNO izpolnite in izrežite
prilogo k prijavnici (Ime in priimek avtorja, naslov izdelka, šola, kategorija in
starostna skupina) ter jo prilepite na hrbtno stran izdelka: za vsako delo oziroma
vsakega avtorja posebej.
· Če jih boste poslali po elektronski pošti: OBVEZNO izpolnite prilogo k prijavnici,
shranite jo v pdf obliki in jo pošljite skupaj z delom kot priponko.
Na samem delu naj ne bo nikakršnih podatkov o avtorju. Le-te vnesite v prijavnico
in prilogo. Prilogo nalepite na hrbtno stran dela.
Izbrana dela bodo razstavljena v prostorih Centra za mlade Domžale, Ljubljanska
c. 58, Domžale (Domžalski dom). Z oddajo prijave avtor soglaša in potrjuje, da
organizator natečaja lahko uporabi njegova dela za promocijske namene natečaja
v vseh tiskanih medijih in elektronskih medijih ter projekciji brez predhodnega
dovoljenja avtorja ali plačila. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe in
izgubo del med pošiljanjem.
Del ob koncu natečaja ne bomo vračali. Osebno jih boste lahko prevzeli v Centru za
mlade Domžale, Ljubljanska c. 58, Domžale, najkasneje do 14. 9. 2020.
Za vsa vprašanja smo vam na voljo na www.czm-domzale.si, foto@czmdomzale.si ali 01/722-66-00, 040/255-568.

ŽIRIJA
Žiranta, ki bosta ocenjevala LITERARNA DELA:

MIOMIRA ŠEGINA, pisateljica
Miomira Šegina piše, riše in fotografira. Napisala je dve drami (Blejski zvon želja,
Lepo je biti riba dokler nisi na trnku), zbirko kratkih zgodb Skozi rdečo in slikanico
Krt Damjan. Po njenih predlogah sta nastali dve radijski igri (Blejski zvon želja,
Boben usode), miniaturka Kapučino in kratki tv film. Napisala je tri filmske scenarije
(Dim v škatlici, Zaščitena vrsta, Nekaj sem v zraku in to ni cigaretni dim – odkupljen
od RTV SLO, 2005). Zdaj piše pravljice za odrasle in otroke. Živi v Domžalah.

LENART ZAJC, pisatelj
Lenart Zajc (1967) je avtor sedmih proznih literarnih del, med njimi romana 5 do
12 (1998), ki je bil uvrščen v ožji izbor za nagrado Slovenskega knjižnega sejma za
najboljši prvenec, in romana Zguba (2001), ki se je uvrstil v ožji izbor za nagrado
kresnik. Njegove kratke zgodbe najdemo v raznih antologijah, napisal pa je tudi več
scenarijev za lutkovne predstave za otroke in mladino. Je tudi idejni oče
projekta Vključujemo in aktiviramo (ViA), ki s podporo evropskih sredstev poteka
pod okriljem Javne agencije za knjigo.
Žiranta, ki bosta ocenjevala LIKOVNA DELA:

KATARINA RUS KRUŠELJ, dipl. umetnostna zgodovinarka in kustosinja
Kot dolgoletna sodelavka v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale deluje na
področju kulturne dediščine in likovne umetnosti in skrbi za Slamnikarski muzej ter
muzejski hiši Menačenkova domačija in Kofutnikova domačija. Je redna dopisovalka
za občinski časopis Slamnik, zanj piše prispevke o kulturnem delovanju v domžalski
občini. Svoje aktivno delo na področju kulture je pričela v Galeriji Domžale od leta
2006 dalje, kjer je sprva kot študentka umetnostne zgodovine in kasneje kot
samostojna kulturna delavka snovala in izvajala likovno-pedagoški program.

JURIJ MIKULETIČ, ilustrator
Jurij Mikuletič (Psycho Art), je ilustrator, ki večinoma ustvarja v digitalni tehniki, rad
pa se posveti tudi svinčniku, tušu, akrilu in akvarelu. Z risbo se ukvarja že od
otroških let, ko ga je tehnike učil njegov oče, ki je prav tako slikar in ilustrator.
Najbolj ga zanimajo področja fantazije, znanstvene fantastike in zgodovine.
Fascinirajo ga mitološka bitja, predvsem pa zmaji.Njegova dela si lahko ogledate
na: https://psycho-art.artstation.com/.

