Z vami že
več kot

Informacijska točka Europe Direct Koroška razpisuje

NAGRADNI LITERARNI NATEČAJ O PRIHODNOSTI EVROPE
Najboljša besedila po izboru komisije bodo prejela finančne nagrade, in sicer:
•
•
•

1. mesto: 100 €,
2. mesto: 70 €,
3. mesto: 50 €.

VSEBINA NATEČAJA
Lani smo s sodelovanjem na volitvah v Evropski parlament odločali o smeri, v kateri bo naslednjih pet
let delovala evropska politika na različnih področjih, kot so mednarodna trgovina, varnost, zaščita
potrošnikov, boj proti podnebnim spremembam in gospodarstvo. Evropski poslanci so podprli novo
Evropsko komisijo pod vodstvom Ursule von der Leyen, ki je začrtala šest prednostnih nalog za
ambicioznejšo Evropo. Vsebina prispevka na natečaju naj se dotika enega ali več strateških ciljev
Evropske komisije v obdobju 2019–2024. Ti so:1
•
•
•
•
•
•

evropski zeleni dogovor – postati prva podnebno nevtralna celina,
gospodarstvo za ljudi – prizadevanje za socialno pravičnost in blaginjo,
Evropa, pripravljena na digitalno dobo – opolnomočenje državljanov z novo generacijo
tehnologij,
spodbujanje našega evropskega načina življenja – zaščita naših državljanov in naših vrednot,
močnejša Evropa v svetu – krepitev naše odgovorne vodilne vloge na svetovni ravni,
nova spodbuda za evropsko demokracijo – spodbujanje, varovanje in krepitev naše
demokracije.

Namig: Razmišljajte o temah, ki vas zanimajo, npr. podnebne spremembe, begunska problematika,
starajoča se Evropa, diskriminacija, pametno zdravje, digitalna varnost, sodobno kmetijstvo, medijska
(ne)pismenost …

POGOJI ZA SODELOVANJE
-

Naslov bivališča na Koroškem ali avstrijskem Koroškem.
Posamezni avtor lahko sodeluje z enim prispevkom, in sicer lahko izbira med kategorijami: esej,
pravljica, kratka zgodba.
Prispevek mora biti izvirno, še neobjavljeno avtorsko delo.
Sodelujoči oddajo svoj prispevek, ki naj ima od 3500 do 10.000 znakov brez presledkov, v
elektronski obliki (Word).

ODDAJA PRISPEVKOV
-

1

Avtorji oddajo svoje prispevke skupaj s privolitvijo za obdelavo osebnih podatkov v
elektronski obliki do vključno 30. 9. 2020 na e-naslov: alenka.miler@alppeca.si.

Spletišče Evropske komisije: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_sl.
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Prispevki naj bodo opremljeni z avtorjevim imenom in priimkom ter krajem bivanja.

STROKOVNA KOMISIJA IN NAGRADE
Prispevke bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo sestavljajo:
1. Barbara Žvirc (vodja projekta Pesniška olimpijada, predsednica Kulturnega društva literatov
Mežiške doline, pesnica, prostovoljka),
2. Primož Suhodolčan (otroški in mladinski pisatelj, podjetnik),
3. Romana Lesjak (županja Občine Črna na Koroškem, magistrica upravnih znanosti, pravnica,
prostovoljka, pesnica),
4. Martina Kanzian (vodja projekta pri Mohorjevi družbi v Celovcu),
5. dr. Dejan Meh Savić (doktor filozofije, okoljevarstvenik, zaposlen v Greenpeace Srednja in
Vzhodna Evropa).
Strokovna komisija bo literarne prispevke dobila v ocenjevanje brez osebnih podatkov avtorjev.
-

Prispevki bodo objavljeni v e-knjigi, ki bo dostopna na spletnih straneh www.alppeca.si in
www.europedirect.si.
Zmagovalci bodo razglašeni 13. 11. 2020 na okrogli mizi o prihodnosti Evrope, ki bo
organizirana v sodelovanju s Kulturnim društvom Mohorjan v okviru Sušnikovih dni na
Prevaljah. Zmagovalno delo bo na prireditvi javno prebrano.

TRAJANJE NATEČAJA
Natečaj traja od 19. 2. 2020 do 30. 9. 2020. Več informacij: alenka.miler@alppeca.si.
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