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PROGRAM
LITERARNE DELAVNICE 2016
z
ZBORNIKOM LITERARNIH DEL »OBLJUBLJENA DEŽELA«

Delavnica z zbornikom literarnih del pod nazivom »OBLJUBLJENA DEŽELA« temelji na
petih delih, ki skupaj sestavljajo celoto z nadgradnjo – izdajo zbornika literarnih del
mladih ustvarjalcev.
1. del – mladi doma ustvarijo dela- prozo in pesmi, s katero se prijavijo razredniku,slavistu ali
mentorju v šoli. Komisija na MDPM izbere udeležence, ki sodelujejo v delavnici.
2. del – izobraževanje z mentorjem, srečanje s pisatelji in ustvarjanje del,
3. del - predstavitev svojih del javnosti, staršem in medijem na literarni čajanki,
4. del – izdaja zbornika literarnih del »OBLJUBLJENA DEŽELA« in razstava .

5. del – sodelovanje s projektom na SOBOTNICAH v centru mesta (branje pesmi, proze,
razstava,…
Ob tem pa se izvaja še veliko drugih sočasnih dejavnosti, kot so :
- razstava zbornikov iz prejšnjih let (od leta 1999),
- razstava del ustvarjalca, ki mu je posvečena delavnica, tokrat je to FRANCE BEVK,
- stiki z mediji po zaključku delavnice in predstavitev na TV Celje,
- distribucija zbornika »OBLJUBLJENA DEŽELA« na slovenske šole, sponzorjem, knjižnicam
(tudi po spletu).

LITERARNA DELAVNICA 2016
Z ZBORNIKOM LITERARNIH DEL »OBLJUBLJENA DEŽELA«

Delavnice se udeležijo učenci 5. – 7.razreda, ki bodo na šoli svojemu mentorju ali direktno na
MDPM Celje predložili svoje literarno delo (krajše prozno delo (spis, zgodba, novela, povest,
potopis, ipd.) ali svojo poezijo – pesem ali zbirko) na disketi ali CD ali poslali po elektronski
pošti na mzpm11@gmail.com. Komisija bo prispela dela pregledala (1. del).
Potek del :
V četrtek, 2.6.2016 , 2. del : ob 10.00 uri na Starem gradu
-

Ogled razstave del Franceta Bevka.

-

Ogled Starega gradu.

-

Trenutki, posvečeni ustvarjalcu Francetu Bevku,
Izobraževanje z mentorico in ustvarjanje.
Napisati zgodbo,
Pisanje zgodbe,
Odmor in okrepčilo,
Napisati pesem, haiku,
Pisanje pesmi ali haikujev,
Odmor,
Skupno ocenjevanje.









Med 6. In 10. junijem bomo predstavitev njihova dela javnosti, staršem in medijem v zborniku
»OBLJUBLJENA DEŽELA«, ki ga bomo poslali po elektronski pošti in razstavili zbornike od leta 1999
v prostorih MDPM Celje.
SOBOTNICE : V programu »sobotnice« se bodo izvajala- brala dela po dogovoru in terminu JSKD v
okviru »OŽIVITVE STAREGA MESTNEGA JEDRA«

Iz vsake šole vabimo po 2-3 učence, ki imajo smisel za literarno ustvarjanje.
Za celjske osnovne šole je delavnica brezplačna, za udeležence ostalih šol pa je cena delavnice
15,00 eurov.
Delavnico bo vodila mentorica ga. Ljudmila Conradi.

