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M Ge rjl ospu

Spomini na šolske dni

Vabimo vas, da nam pošljete kratko, resnično zgodbo, povezano s spomini na šolske dni 
v vašem kraju ali drugod po Sloveniji. Morda je to vaša osebna zgodba ali pa je vašo pozornost

 vzbudila zanimiva pripoved, stare fotografije, zapiski. Zaželeno je, da priložite tudi kakšno 
fotografijo povezano z zgodbo, ni pa pogoj za sodelovanje.

Najboljših 10 zgodb bomo nagradili.

Preostalih sedem nagrajencev bo prejelo paket naravne kozmetike, ki ga podarja Odgovorna trgovina Natura.

foto: www.kamra.si
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PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA NA DOMOZNANSKEM NATEČAJU

1. Natečaj traja od 1. aprila do 1. septembra 2021. Rok za oddajo zgodbe je 1. september 2021.
2. Na natečaju lahko sodelujete vsi, ki ste dopolnili 60 let.
3. Poslana kratka zgodba mora vsebovati elemente lokalne zgodovine, spomine na življenje nekoč. 

Temeljiti mora na resničnih dogodkih.
4. Sodelujete lahko le z eno zgodbo, ki naj bo napisana v slovenskem jeziku in naj ne presega 

1.600 besed. 
5. Zgodbe pošljite po pošti na naslov Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2, 1000 Ljublja-

na, s pripisom »za natečaj Zgodbe mojega kraja« ali po elektronski pošti na mojkraj@
mklj.si, ter posredujte ime in priimek avtorja zgodbe, leto rojstva, stalni naslov, morebitni 
e-naslov in telefonsko številko. 

6. Zgodbe morajo ustrezati pogojem razpisa, da bodo uvrščene v izbirni postopek.
7. Zgodbe bo ocenjevala žirija in izbrala deset najboljših, ki bodo nagrajene ter objavljene na www.

mklj.si in www.kamra.si (portalu digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin).
8. Nagrajenci s sodelovanjem soglašajo, da se njihova zgodba ter ime in priimek javno objavijo na 

spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana ter na portalu Kamra.
9. Organizator se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke uporabil le v namen natečaja – 

javno objavo nagrajene zgodbe ter objavo imena in priimka.
10. Zgodb, ki bodo poslane na natečaj, v času trajanja natečaja in vse do razglasitve nagrajencev,  

ki bo 1. oktobra 2021, ni dovoljeno objaviti drugje.  
11. Organizator se zavezuje, da nenagrajenih izdelkov ne bo uporabil za nikakršne druge namene.

Nagrajence bomo naknadno zaprosili za davčno številko ter morebitne fotografije, povezane  
z zgodbami. Posredovanje fotografij ni pogoj za objavo zgodbe. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na 01 308 51 75 in na e-naslovu mojkraj@mklj.si.

Organizator natečaja je Mestna knjižnica Ljubljana v sodelovanju s knjižnicami Osrednjeslovenske 
regije. 

Celotno besedilo dokumenta Pravila in pogoji sodelovanja na domoznanskem natečaju je dostopno  
na www.mklj.si.


