
RAZPIS 1
ZA SODELOVANJE

V 32. REDNEM ZBORNIKU
LIKUS-ovih PISCEV

Maribor, 22.12.2020
RAZPIS 1 – REDNI ZBORNIK

Udeležba v zborniku vam omogoča: 
● da ste aktivni del največjega literarnega kluba v Sloveniji,
● da se obseg vaših objavljenih literarnih del nenehno povečuje,
● da se vaše ime in literarni dosežki pojavljajo na kulturni sceni Slovenije,
● da se vaše delo in literarno izražanje ohranijo.

Vabimo vas k sodelovanju:
● prijave sprejemamo do 28.02.2021, (prijavnica spodaj, telefon ali e-mail).
● dokumentacijo sprejemamo od 1.1.2021 do 15.06.2021

(gradivo, živlenjepis, fotografijo),
● priporočljiv obseg gradiva 4 strani zbornika.
● CENA: 5 EUR/stran, 10 EUR/knjiga (samo avtorji)
● Izid 32. rednega zbornika bo predvidoma v mesecu oktobru 2021.
● OBJAVA ZA STAREJŠE OD 90 LET IN MLADOLETNE JE BREZPLAČNA.
● Dodatne inf. GSM: 041 634 736 - Dejan Čegovnik.

Vljudno vas prosimo, da razpis pokažete in navdušite čim več ljudi okoli sebe.
Za vsakega novega pisca boste prejeli praktično nagrado.

INFORMATIVNA PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE V 32. ZBORNIKU LIKUS-A
Poslati na el. naslov likus@likus.si ali po navadni pošti, do 28. februarja 2021

prijavljam se na (označite):    REDNI ZBORNIK      RAZPIS 2: ODNOS DO

Ime in priimek:
E- mail:
Telefon:
Željeno število izvodov knjige (obkrožite): 2 3 4 5 ali več ____izvodov
S PRIJAVO NA RAZPIS SE STRINJAM Z ZAŠČITO AVTORSKIH PRAVIC
Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav (CC BY-NC-ND)

----------------------------------------- ----------------------------------------
Datum Podpis



RAZPIS 2
ZA SODELOVANJE

V 32. REDNEM ZBORNIKU
LIKUS-ovih PISCEV

Maribor, 22.12.2020

TEMA RAZPISA je: ODNOS DO
narave, hrane, ljudi, virusa, živali, česarkoli

- Razpis je namenjen članom in nečlanom LIKUS-a,

- PISANJE JE BREZPLAČNO ZA VSE,

- nečlani se morajo vpisati v brezplačno bazo avtorjev SLPS, ki jo vodi LIKUS,
- piše se lahko proza, pesmi do največ 3 strani,
- gradivo se lahko pošlje med 1.1. in 31.3.2021,
- vsa prispela gradiva bodo pregledana in objavljena na spletu
  (pogoj brezplačni vpis avtorja v bazo).
- najboljša tri dela bodo brezplačno objavljena tudi v LIKUS-ovem zborniku.
- nagrajeni avtorji so vabljeni na državno srečanje.
- vsi avtorji pridobijo pravico do cenejšega izvoda knjige.

INFORMATIVNA PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE V 32. ZBORNIKU LIKUS-A
Poslati na el. naslov likus@likus.si ali po navadni pošti, do 28. februarja 2021

prijavljam se na (označite):    REDNI ZBORNIK      RAZPIS 2: ODNOS DO

Ime in priimek:
E- mail:
Telefon:
Željeno število izvodov knjige (obkrožite): 2 3 4 5 ali več ____izvodov
S PRIJAVO NA RAZPIS SE STRINJAM Z ZAŠČITO AVTORSKIH PRAVIC
Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav (CC BY-NC-ND)

----------------------------------------- ----------------------------------------
Datum Podpis


