4. Bienalna Literarna nagrada
„Dolfo Zorzut“ - leto 2015
Občina Krmin, pod pokroviteljstvom Goriške Pokrajine in v sodelovanju s krminskim
združenjem „Amis de Mont Quarine“, Furlanskim filološkim združenjem in z ARLeF – Deželno
agencijo za furlanski jezik, razpisuje natečaj za “LITERARNO NAGRADO DOLFO ZORZUT“ v
spomin na furlanskega pisatelja iz Krmina.
Vsebina prispevkov mora biti naslednja: Od krajev spopadov do krajev miru: vojašnice

in ozemlje med vznemirjenji, spomini in upanjem.
Literarna bienala se členi na tri razdelke:
A. PROZA
Nagrada 250,00 evrov ali nagradni konec tedna za dve osebi v eni od krminskih turističnih
kmetij, in sicer za kratko prozo ali pripoved v italijanščini, furlanščini ali slovenščini
B. POEZIJA
Nagrada 250,00 evrov ali nagradni konec tedna za dve osebi v eni od krminskih turističnih
kmetij za pesmi v italijanščini, furlanščini ali slovenščini
C. DIJAKI
Nagrada 250,00 evrov v kuponih za nakup knjig za prispevke v prozi ali pesmi v italijanščini,
furlanščini ali slovenščini
PRAVILNIK
1. člen – BESEDILA
Besedila vseh razdelkov morajo biti še NEOBJAVLJENA, tiskana in predložena v elektronski
obliki.
Besedila so lahko napisana v italijanščini, furlanščini ali slovenščini.
Za prispevke v prozi se zahtevajo besedila na najmanj 3 in največ na 5 straneh s tridesetimi
vrsticami s šestdesetimi udarci.
Za poezijo se zahteva zbirko z najmanj 3 in največ 5 pesmimi.
2. člen – DOSTAVA
Besedila bo obvezno dostaviti v petih izvodih v zaprti ovojnici, na kateri mora biti
napisano: “4° Premio letterario biennale Dolfo Zorzut” z dodatkom o tekmovalnem
razdelku, na katerega se besedila nanašajo. Besedilo ali besedila v ovojnici morajo biti
anonimna, spremljati pa jih mora zaprta ovojnica z osebnimi podatki pošiljatelja,
naslovom, telefonsko številko in številom dostavljenih besedil. Dijaki morajo poleg tega
navesti razred in šolski zavod, ki ju obiskujejo.
Organizator zagotavlja, da bo uporabil osebne podatke izključno v natečajne namene ob
spoštovanju zakona št. 675/96. Prispevke bo treba dostaviti Občinski knjižnici v
Krminu, Ulica Matteotti št. 77 – 34071 Krmin. Dostavo je mogoče izvesti s priporočenim
pismom ter povratnico ali osebno do 15. aprila 2015 ob 12.00 uri. V primeru, da bo
ovojnica prispela po navedenem datumu, bo veljal datum na žigu poštnega urada.
3. člen – OCENJEVALNA KOMISIJA
Prispevke bo pregledala strokovna komisija, ki jo imenuje prireditelj in jo bodo sestavljali
izvedenci ter šolniki, novinarji in pisatelji.

Proti odločitvam ocenjevalne komisije se ni mogoče pritožiti. Če ne bo niti eno delo v
posameznem razdelku ocenjeno kot vredno nagrade, slednja ne bo dodeljena oziroma - v
primeru enakovredne ocene – bo razdeljena na enake dele za prispevke istega natečajnega
razdelka, ki jih bo komisija ocenila kot posebno vredne.
4. člen – POSEBEJ NAVEDENA DELA
Ocenjevalna komisija si pridržuje pravico, da opozori na druga dela, ki jih bo ocenila posebno
vredna.
5. člen – AVTORSKE PRAVICE
Prireditelj ne bo vračal prispevkov, čeprav ne bodo nagrajeni ali posebno zabeleženi. Ostali
bodo v lasti Občine Krmin, ki si pridržuje pravico, da poskrbi za njihovo morebitno objavo. V
ta namen bodo udeleženci natečaja morali priložiti v zaprto ovojnico, o kateri je govor v 2.
členu, izjavo, da gre za še „neobjavljeno delo“ in da se predhodno dovoljuje objava z izrecno
odpovedjo vsaki avtorski pravici. O neuvrščenih prispevkih prireditelj ne bo sporočil ničesar.
6. člen – OBVESTILO
Udeležba na natečaju predvideva sprejetje v celoti tega razpisa; avtor nadalje pooblašča
občinsko upravo, da obdrži posredovane osebne podatke, saj se razume, da je njihova
uporaba tesno povezana z nagradnim natečajem in z njegovimi postopki; izključena je
vsakršna drugačna in nepredvidena namembnost.
7. člen – NAGRAJEVANJA
Razglasitev zmagovalcev in posebej navedenih avtorjev bo potekala s pisnim obvestilom
zainteresiranim osebam. Nagrajevanje se bo odvijalo v Palači Locatelli med praznikom
„Fieste da Viarte“ v Krminu, 24. maja 2015 ob 19.00 uri.

