Literarni natečaj
KAJ DELA MOJA MAMICA?
ob osrednji železarski razstavi v letu 2015: Delavke železarne
Razpisni pogoji
Organizator
Gornjesavski muzej Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 45, 4270 Jesenice.
Tema in oblika prispevka – Kaj dela moja mamica?
Letošnji osrednji železarski projekt Gornjesavskega muzeja Jesenice nosi skupni
naslov Delavke železarne. V okviru projekta v muzeju pripravljamo več aktivnosti:
razstavo Delavke železarne, predstavitev knjige, predavanja, projekcijo fotografij in
priložnostni razstavi.
Ob pregledovanju arhivskih virov o delavkah Železarne Jesenice smo naleteli tudi na
spise otrok, objavljenih v časopisu Železar, ki je izhajal od leta 1952 do 1990/1991.
Zato je vzklila ideja o literarnem natečaju. Otroci govorijo resnico. Žal so pogosto
preslišani kot avtonomen vir informacij, pa ne bi smeli biti.
Iz spisov bi radi razbrali, kaj otroci sploh smatrajo kot delo – je to zgolj tisto, kar
mame opravljajo v službi ali tudi vsakdanje stvari, ki jih dnevno rutinirano opravljajo
doma. Kako/ če sploh/ je v zgodbo materinega dela vpet oče? Se je materino delo
skozi čas spremenilo oziroma kaj je za otroka pomenilo delo mame nekoč in kaj
danes?
Zato je za nas še posebej pomembno, da so spisi res avtorsko delo otrok in da
morebitni mentorji ne opravljajo predhodnega izbora prispevkov.
Literarna zvrst
Spis.
Trajanje
Literarni natečaj se začne 6. oktobra 2015 in zaključi 6. januarja 2016.
Sodelovanje na natečaju
Na natečaju lahko sodelujejo osnovnošolci prve triade, od 1. do 3. razreda in
osnovnošolci druge triade, od 4. do 6. razreda.
Natečaj bo potekal v dveh starostnih skupinah, in sicer:
1. starostna skupina: otroci, ki obiskujete 1., 2. in 3. razred
Prispevki naj bodo delo posameznice/ka. Dolžina prispevka naj ne bo daljša kot dve
(2) pisani strani v malem zvezku oziroma polovica (1/2) tipkane strani.
2. starostna skupina: otroci, ki obiskujete 4., 5. in 6. razred
Prispevki naj bodo delo posameznice/ka. Dolžina prispevka naj ne bo daljša kot štiri
(4) pisane strani v malem zvezku oziroma ena (1) tipkana stran.
Na natečaju ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo razpisnih pogojev natečaja.
Udeleženka/ec sprejme razpisne pogoje s tem, ko odda svoje besedilo, skupaj z
izpolnjeno prijavnico, kjer naj ne manjka podpis staršev ali zakonitih zastopnikov.

Prispevke pošljite do vključno 6. januarja 2016 na naslov Gornjesavski muzej
Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 45, 4270 Jesenice, s pripisom Za literarni
natečaj – Kaj dela moja mamica ali po elektronski pošti na naslov info@gmj.si.
Naslov e-sporočila:

Za literarni natečaj
1. del = besedilo e-sporočila

Podatki avtorja: ime, priimek, letnica rojstva, elektronski naslov ali telefonska številka,
šifra
2. del = priloga e-sporočila

prispevek – spis, podpisan s šifro
Osnovni kriteriji ocenjevanja:
- vsebinska izvirnost prispevka
- osebna doživetja ali doživetja znancev
- enovit preplet besedila
Nagrade:
Najboljši prispevki po mnenju natečajne komisije bodo objavljeni na spletni strani
Gornjesavskega muzeja Jesenice, na Facebook strani Gornjesavskega muzeja
Jesenice, ter na razstavi, ki jo bomo odprli v Kolpernu ob Slovenskem kulturnem
prazniku, kjer bomo z zaključno prireditvijo popestrili občasno muzejsko razstavo
Delavke železarne.
Oba/e zmagovalki/ca iz posamezne starostne skupine čaka nagrada – brezplačna
izvedba delavnice Gornjesavskega muzeja Jesenice zanjo / zanj in 9 njenih /
njegovih prijateljev.

