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На иницијативу Министарства културе и информисања Републике Србије, Завод за
проучавање културног развитка расписује јавни позив за
Књижевни конкурс
„НОВИЦА ТАДИЋ“
за младе песнике
Конкурс се расписује у знак сећања на песника Новицу Тадића, чији је опус обележио српску
поезију на размеђу 20. и 21. века и чији ауторски статус превладава све поетичке и друге
поделе на актуелној књижевној сцени, а у циљу подстицања стваралаштва младих песника на
српском језику. Конкурс је први пут расписан 2018. године.
Право учешћа на конкурсу имају сви песници који у тренутку расписивања конкурса нису
навршили више од 35 година живота и који пишу на српском језику, без обзира у којој
држави живе.
Необјављене рукописе, обима до пет ауторских табака, аутори треба да доставе у једном
штампаном примерку, на адресу: Завод за проучавање културног развитка, Риге од Фере 4,
11 000 Београд (са назнаком: за конкурс „Новица Тадић“), као и у електронском облику, у
PDF формату, на електронску адресу: vladimir.kolaric@zaprokul.org.rs (уз напомену у
предмету писма: за конкурс „Новица Тадић“).
Радови треба да буду потписани пуним именом и презименом аутора. На првој страници
штампаног рукописа и рукописа у PDF формату, поред наслова и имена аутора, треба да буде
наведена његова поштанска адреса, електронска адреса и контакт телефон. Уз електронски
примерак рукописа аутор треба да достави и скенирану копију личне карте. Аутор на
конкурс може послати само један рукопис.
Раније објављивани и награђивани радови, као ни избори из претходно објављиваних збирки
песама неће бити узимани у обзир.
Петочлана комисија ће прегледати све приспеле радове и изабрати највише три рукописа, а
резултати конкурса ће бити објављени најкасније до Светског дана поезије, 21. марта 2019.
године.
Добитници ће бити награђени плакетом са ликом Новице Тадића и објављивањем награђених
рукописа у оквиру едиције „Присуства“, названој по првој песничкој збирци Новице Тадића,
покренутој у оквиру издавачке делатности Завода за проучавање културног развитка.
Рок за слање рукописа је 9. фебруар 2019. године.
Све додатне информације о конкурсу могуће је добити путем електронске адресе
vladimir.kolaric@zaprokul.org.rs или на телефон 011 2637 565.

