
VÁLKOVA TRNAVA

Prvý ro ník literárnej sú a e mladých autorovč ť ž

Vyhlasovateľ 
Klub Spoločnosti Ladislava  Novomeského Sladovnícka 29, 917 01Trnava

Odborný garant
Pavol Janík, predseda Spolku slovenských spisovateľov

Organizačne podporujú
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Divadlo Jána Palárika v Trnave
Agentúra regionálneho rozvoja – AZ Trnava

Charakteristika súťaže:
Súťaž mladých začínajúcich autorov píšucich poéziu, prózu a publicistické žánre

Cieľová skupina:
Mladí ľudia do 30 rokov, študenti stredných a vysokých škôl 

Podmienky súťaže:
 Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca nebola doposiaľ publikovaná.
 Súťaž je tematicky voľná a neanonymná.
 Každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 príspevkov v rozsahu maximálne 10 strojom písaných 

strán formátu A4 v troch kópiách v slovenskom jazyku.
 Súťaží sa v literárnych  a publicistických žánroch: poézia, próza (poviedka, reportáž, cestopis...) dramatický útvar, 

úvaha, esej, kritika a pod.
 Súťažná práca musí obsahovať meno, vek autora, bydlisko, u študentov aj navštevovanú školu a ročník, kontakt 

telefonický, resp. adresa  elektronickej pošty.
 Na jednom liste môže byť len jedna súťažná práca.
 Každý list  súťažných prác musí byť čitateľne označený menom autora.

Prosíme o dodržanie týchto propozícii. Práce nespĺňajúce podmienky budú vyradené zo súťaže.

Súťažiaci zašle prácu v troch kópiách v zalepenej obálke na adresu: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
            Rázusova 1, poštový priečinok 29
                  918 20 Trnava

Heslo: VÁLKOVA TRNAVA
Priebeh súťaže: 
Súťaží sa v dvoch  kategóriách:
   I. kategória :    študenti stredných škôl

           a) poézia   b) próza
II. kategória:    študenti vysokých škôl a mladí ľudia do 30 rokov 

           a) poézia    b) próza

 Vyhlásenie súťaže:  marec 2007  Uzávierka súťaže: 15. máj 2007

Vyhodnotenie súťaže:
Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo: pri nedodržaní propozícií práce do súťaže nezaradiť 
a neudeliť niektorú z cien.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 21. júna 2007 počas Konferencie Miroslav Válek v kontexte slovenskej 
literatúry. Na vyhodnotenie budú písomne pozvaní všetci súťažiaci.

Ceny:    Klub Spoločnosti L. Novomeského Trnava ocení v každej kategórii tri najlepšie práce v poézii a v próze
Výstupy zo súťaže:  uverejnenie víťazných príspevkov v zborníku 

  Informácie:        PhDr. Emília Díteová, riaditeľka KJF v Trnave
Tel / fax: 033 / 5511 782  e-mail: editeova@kniznicatrnava.sk

PhDr. Janka Ághová, predsedníčka KSLN Trnava
Mobil: 0904 / 957 259  e-mail: lavi@stonline.sk 

mailto:editeova@kniznicatrnava.sk

