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V letu 2008 je na naš literarni razpis prispelo 187 prispevkov, 33 najboljših po izboru 
strokovne komisije pa je izšlo v literarnem zvezku Zgodbe iz knjižnice.  
 
Sekcija za splošne knjižnice Slovenije se je odločila, da vas k pisanju povabi tudi letos. Naš 
natečaj vabi vse generacije k pisanju zgodb na temo KAKO DIŠI MOJA KNJIŽNICA.  
 
Tukaj je nekaj namigov za vašo zgodbo:  
 
Če smo vas lani izzvali, da se zazrete v knjižnico kot prostor, kjer se dogajajo različne 
zgodbe, vas letos vabimo, da se potopite v svoje čutne prostorčke, kjer knjižnico doživite  
zelo osebno. Kako diši TVOJA knjižnica? Po otroških spominih? Po starih knjigah, ki imajo 
prav poseben vonj? Svoj vonj ima tudi nova knjiga, pravkar natisnjena. Diši po njej? Mogoče 
diši po samo eni knjižni zgodbi. Diši po vaši prvi ljubezni? Mogoče diši po znanju, trepetu 
pred izpiti, smehu, solzah? Mogoče po lipah, ki se bohotijo pred stavbo, po cesti, ki vas je 
zapeljala v svet? Prepustite se čutom in – pišite.  
 
Izdelek žanrsko ni omejen. Lahko vsebuje največ 6000 znakov (šteto brez presledkov), napisan 
naj bo v elektronski obliki. Brezplačen dostop do elektronske pošte lahko poiščete tudi v 
knjižnicah. Avtorji odstopate pravice do objave besedil. 
 
Zgodbe bo prebrala strokovna komisija in izbrala najboljše, ki  bodo izšle tudi v knjižni obliki 
- v 2. literarnem zvezku Zgodbe iz knjižnice. Rezultati izbora bodo objavljeni 30. oktobra. 
2009 na spletni strani http://sites.google.com/site/sekcijazasplosneknjiznice ,slovesno pa jih 
bomo razglasili na praznovanju Dneva slovenskih splošnih knjižnic, 20. novembra 2009, ki bo 
letos v Sežani. Tudi o tem vas bomo sproti obveščali na spletni strani.  
 
Zgodbo pošljite na elektronski naslov natecajknjiznic@gmail.com do 15. septembra 2009, do 
24. ure. Besedilo pošljite v priponki in ga podpišite s psevdonimom. Dodatne informacije 
dobite na tel. št. 05 731 00 31 (Nadja Mislej – Božič). 
 
Veliko ustvarjalnega navdiha vam želimo in novih zgodb se veselimo,  
slovenske splošne knjižnice.  
 
Naj zadiši! 
 
 


