
 
JAVNO POVABILO K PREDLOŽITVI PESMI  
ZA OBJAVO V ZBIRKI »POD VODO VAS, NAD VODO GLAS« 
 
Društvo REVIVAS Škale namerava do konca junija 2014 izdati zbirko pesmi »Pod vodo vas, nad vodo glas«. 
V njej bo zajeta že objavljena poezija nekaterih avtorjev (Rezman, Lipnik, Tanšek, Pustatičnik idr.), kakor 
tudi pesmi znanih in neznanih avtorjev, ki objave še niso doživele. Društvo želi zbrati pesmi, ki so tematsko 
vezane na Šaleško dolino in spreminjanje njene podobe zaradi izkopavanja premoga, s poudarkom na 
dogajanju v prejšnjem stoletju.  
 

Društvo vabi vse, ki imajo pesmi s takšno tematiko in bi želeli, da se te vključijo v zbirko, da najkasneje do 
15. 5. 2014 dostavijo svoja dela skupaj z zahtevanimi informacijami na naslov društva.  
 
NAVODILA USTVARJALCEM ZA SODELOVANJE IN KRITERIJI ZA IZBOR PESMI: 
 

Kakšna naj bo              
vsebina pesmi: 
 

Pesem se mora tematsko vezati na Šaleško dolino in spreminjanje njene 
podobe zaradi izkopavanja premoga, s poudarkom na dogajanju v prejšnjem 
stoletju (pogrezanje površja, nastajanje jezer, spreminjanje krajine, izguba 
kulturne dediščine, doživljanje izgube doma, današnje občutenje in spomini na 
nekdanjo podobo doline ipd.). 

Kdo lahko pošlje pesmi: 
 

Ni omejitev glede starosti, spola, državljanstva in kraja bivanja avtorja pesmi. V 
kolikor pošiljatelj ni avtor, mora pridobiti njegovo soglasje. Če avtor ni več živ ali 
je neznan, naj pošiljatelj zagotovi vsaj osnovne podatke  (leto nastanka pesmi, 
podatki o avtorju) . 

Kam naj pošlje pesmi:  
 

Na naslov društva:   DRUŠTVO REVIVAS ŠKALE  
                                    ŠKALE 85 b  
                                    3320  VELENJE 
Elektronski naslov:  info@revivas-skale.si  

Do kdaj morajo prispeti 
pesmi: 

Pesmi morajo prispeti na gornji naslov do 15. 5. 2014.  

Kako je treba opremiti 
pesmi in kaj je treba 
priložiti:  

Vsaka pesem naj  ima naslov in podatek o letu nastanka. Napisana naj bo čitljivo 
in razumljivo. Zaželen je zapis v elektronski obliki.  
K pesmim naj pošiljatelj obvezno priloži svoje kontaktne podatke (naslov, 
telefonsko številko in/ali elektronski naslov) ter podatke o avtorju (najmanj ime 
in priimek, leto rojstva, naslov  in kratko predstavitev s poudarkom na 
pesniškem ustvarjanju).  

KRITERIJI ZA IZBOR:  

   -vsebinska ustreznost  
 

Komisija bo iz nadaljnje obravnave izločila pesmi, ki ne obravnavajo  predpisane 
tematike (glej: kakšna naj bo vsebina pesmi).  

   -kakovost Komisija bo pri izboru pesmi za objavo upoštevala tudi standarde poezije.  

   -jezik Slovenščina, lahko tudi narečje.  

   -dolžina prispevka Najmanj 3 vrstice (haiku), za ostale pesmi najmanj 4 vrstice. 

   -število prispevkov  Avtor lahko predloži do 10 pesmi.  

Dodatne informacije: Pokličite na 041 394 660 ali pišite na vera.pogacar@siol.net . 

 
Komisija bo avtorje, ki jih bo uvrstila v ožji izbor, pozvala k  podpisu dogovora z društvom REVIVAS Škale in 
uskladitvi podatkov za objavo. Od avtorjev se pričakuje neplačan odstop avtorskih pravic za namene objave 
v zbirki pesmi »Pod vodo vas, nad vodo glas«.  
V primeru, da bi število pesmi, ki bi jih komisija uvrstila v izbor za objavo, presegalo predviden obseg 
zbirke, si društvo pridržuje pravico, da omeji število objav pesmi posameznega avtorja.  
Neizbrane pesmi bodo vrnjene avtorjem oziroma pošiljateljem najkasneje do 23. 6. 2014.  
 
 
Škale, 21. 3. 2014                                                             Verica Pogačar, predsednica društva REVIVAS Škale, l. r. 


