Razpisi CLD za 2021

Razpisi Celjskega literarnega društva za 2021
Celjsko literarno društvo ima nekaj stalnih in tematskih razpisov.

Vsesledje
Revija Vsesledje je splošna revija za kulturo in literaturo. Izhaja 1x letno, praviloma oktobra, ko je
predstavitev, ki je ena od osrednjih prireditev Celjskega literarnega društva.
Odgovorni urednik revije je dr. Zoran Pevec.
V reviji objavljamo:
•
•
•
•
•

poezijo (zaželeno je nekaj pesmi, da ima urednik določen izbor)
prozo (kratke zgodbe)
esejistiko
recenzije
dramatiko (kratka dramska besedila)

Pomembno o pripravi besedila za objavo:
•
•
•
•
•
•
•

Besedila morajo biti v elektronski obliki (wordov format) poslana po elektronski pošti kot
priloga.
Tipkanih ali pisanih besedil po pošti ne sprejemamo.
Besedil ne okrašujte, naj bo samo navadno besedilo.
Slike, ki jih želite vključiti v besedilo, pošljite posebej in v besedilu označite, katero sliko kam
vstaviti. Slike, vključene v Wordov dokument so neuporabne za tiskano publikacijo.
Vsako besedilo mora vsebovati tudi ime in priimek avtorja(-ice) in zaželeni so kontaktni
podatki (gl. varovanje zasebnosti).
Prispevki se honorirajo samo izjemoma
Rok za pošiljanje za tekoče leto je 1. junij. Prispevki, ki prispejo kasneje, se objavijo samo po
dogovoru z urednikom.

Poseben del revije je Mlado Vsesledje, kjer objavlja osnovnošolska in srednješolska mladina.
Pošiljanje prispevkov:
•
•

celjsko.literarno@outlook.com (društvo)
zoran.pevec@gmail.com (odgovorni urednik)

Obiščite tudi spletno stran http://cld.si in http://cld.si/Vsesledje.html
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Aktualna delavnica poezije
Do maja poteka delavnica pod vodstvom mentorja Mateja Krajnca, uveljavljenega pesnika, pisatelja,
esejista, kantavtorja, prevajalca ...
Tema delavnice:
•

Od neandertalske grobnice mimo Celjskega stropa po drugačni poti zgodovine gre naprej

Delavnica na spletu:
•

http://cld.si/DelavnicaNeandertalska.html
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Supernova
Revija Supernova je edina slovenska revija za fantazijsko književnost. Izhaja 2x letno in sicer aprila in
septembra.
Glavni urednik Supernove je Bojan Ekselenski.
Objave v Supernovi:
•

•
•
•

Proza – dolžina do 7500 besed (45.000 znakov s presledki - standard za kratko zgodbo). V
primeru, da je prispevek del večjega literarnega dela, je priporočljivo navesti naslov izvirnega
dela.
Esej – obseg do 3500 besed (21.000 znakov s presledki) – vsebina naj bo povezana s
fantazijsko književnostjo.
Recenzija fantazijskega literarnega dela (prednost imajo domači avtorji, lahko je tudi
recenzija prevoda) - obseg do 3500 besed (21.000 znakov s presledki)
Poezija – obseg je omejen na 300 verzov. Priporočamo pošiljanje več pesmi, da ima urednik
izbor in dobi vpogled v avtoričino (avtorjevo) ustvarjanje

Tehnične zahteve:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obvezno v elektronski obliki, brez oblikovanja (doc, docx, txt, odt)
V enem dokumentu je lahko več literarnih del.
Vsak dokument mora biti opremljen z imenom in priimkom avtorja(-ice), zaželeni so še
kontaktni podatki (gl. varovanje zasebnosti)
Dokumenti morajo biti poslani po elektronski pošti
Morebitne slike naj bodo poslane posebej, v dokumenti naj bo navedeno, kam katero sliko
vstaviti.
Besedila, ki presegajo predviden obseg, se objavijo samo po dogovoru z urednikom.
Rok za pošiljanje za spomladansko številko: 1. 2. (tuji) oz. 1. 3. (domači).
Rok za pošiljanje za jesensko številko: 1. 8. (tuji) oz. 15. 8. (domači).
Besedila, ki pridejo po datumu, se shranijo za naslednjo številko.
Besedila, objavljena v Supernovi, so lahko (ali bila) objavljena tudi v drugih revijah ali drugih
publikacijah.
Besedil na papirju ne sprejemamo.

Vsak avtor je upravičen do avtorskega izvoda. V Supernovi objavljene zgodbe gredo v nabor
kandidatov za nagrado supernova.
Honorarjev praviloma ne izplačujemo.
Pošiljanje prispevkov:
•
•

bojan.ekselenski@gmail.com (glavni urednik)
celjsko.literarno@outlook.com (društvo – obvezno pripišete v mail – Za Supernovo, saj
besedila privzeto gredo za Vsesledje).

Spletna stran: http://cld.si posebej Supernova: http://cld.si/supernova.html
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Fanfiction razpis za Supernovo: Ivan Tavčar: 4000 ali Simon Jenko: Mikromega
Ivan Tavčar je napisal roman 4000, ki ga uvrščamo med pripovedi o potovanju po času
(krononavtika). Simon Jenko pa je verjetno privi, ki je pri nas spisal fantazijsko zgodbo, davnega 1851
(leta 2021 bomo obeležili 170-letnico).
Pogoj za sodelovanje:
•
•
•
•
•
•

Poezija ali prozno delo.
Obseg do 3500 besed (21.000 znakov s presledki)
Elektronska oblika (docx, doc, odt, rtf, txt)
Priložite nujno potrebne podatke (avtor, kontaktni naslov, domači naslov, če želite dobiti
izvod tiskovine po pošti)
Pošljite na celjsko.literarno@outlook.com ali bojan.ekselenski@gmail.com
Rok za pošiljanje: 15. 8. 2021

Fanfest
Fanfest, slovenski festival fantazijske književnosti je edini takšen dogodek v Sloveniji in je del
povezave sorodnih festivalov v regiji. Stalni gost festivala je prof. dr. Zoran Živković, eden
najpomembnejših svetovnih pisateljev in priznani esejist, teoretik in pedagog. Tradicionalno vodi
literarno delavnico na Fanfestu.
•
•
•

Praviloma se odvija predzadnji ali zadnji septembrski vikend.
Gostje festivala so praviloma domači in tuji avtorji(-ice), ki so pomembni za razvoj slovenske
fantazije.
Na vsakem festivalu objavimo mednarodni tematski razpis.

Razpis za Fanfest 5: PRIŠLI SO IZ CELJSKEGA PODZEMLJA
Za 5. Slovenski festival fantazijske književnosti vam postavljamo nov izziv. Že naslov teme vse pove.
Izmislite si, kar vam porodi domišljija in to prileze iz celjskega podzemlja. Celje je, kot starodavno
mesto s preko 2000 leti zgodovine, polno podzemnih skrivnosti. Nekaj je znanih, nekaj (še) neznanih
in tam se lahko marsikaj skriva in čaka na svojo priložnost.
Lahko potujete v preteklost, prihodnost ali ostanete v današnjih časih. Pomembno je, da nekaj prileze
izpod tal ...
Pogoji?
•
•
•
•
•
•

Forma: Poezija ali proza v elektronski obliki (docx, doc, rtf, txt, odt).
Dolžina besedila: do 20.000 besed (60.000 znakov s presledki)
Obvezno dopišite: ime, priimek, domači naslov (zaradi pošiljanja tiskovine), e-mail,
Neobvezno: spletno mesto, če ga imate, GSM ipd.
Seveda se zavezujemo, da bomo osebne podatke uporabili zgolj za potrebe razpisa (gl.
varovanje zasebnosti).
Rok za oddajo vaših del: 15. julij 2021. Kasneje prispela dela se uvrstijo v dogovoru z
urednikom.

Celjsko literarno društvo, Gledališki trg 4, 3000 Celje, celjsko.literarno@outlook.com, http://cld.si, Facebook: celjelit

4

Razpisi CLD za 2021
•
•

Besedilo mora biti v elektronski obliki, opremljeno s podatki o avtorju(-ice) - ime, priimek, email, naslov bivališča (zaradi pošiljanja Supernove) in po želji GSM, spletna stran ipd.
Prispevkov v tiskani obliki ne bomo upoštevali. Časi ročnega pretipkavanja so nepreklicno
minili.

Pošiljanje besedil:
•
•
•

fanfest.festival@gmail.com (e-mail festivala)
bojan.ekselenski@gmail.com (organizacijski vodja festivala in urednik festivalske zbirke)
celjsko.literarno@outlook.com (društvo – obvezno pripis – Za fanfest)

Fanfest na spletu:
http://fanfest.si

Varovanje zasebnosti
Celjsko literarno društvo varuje vašo zasebnost. Vse osebne podatke, ki jih pridobimo, uporabimo
izključno za komunikacijo z avtorji oz. avtoricami v zvezi z objavo ali sodelovanja.
Osebnih podatkov ne delimo z nikomur in jih nikomur ne posredujemo, razen v primeru izrecnega
dovoljenja lastnika osebnih podatkov.

Informacije:
celjsko.literarno@outlook.com
http://cld.si
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