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Р  а  с  п  и  с  у  ј  е 
 
ШЕСТИ   МЕЂУНАРОДНИ  КЊИЖЕВНИ   КОНКУРС  ``   
 
Пропозиције: 
 
 
ПЕСНИЧКИ  КОНКУРС 
  
Доставити две песме не дуже од 24 реда у два примерка под шифром, са разрешењем 
шифре у посебној запечаћеној коверти.   (Font 12, Times New Roman, обавезно 
ћириличним писмом) Право учешћа на конкурсу имају ученици  средњих школа 
 
ПРОЗА: 
 
Доставити једну кратку причу- до 16 редова ( Font 12, Times New Roman, format A4, 
обавезно ћириличним писмом)  у два  примерка, под шифром и разрешењем шифре у 
посебној запечаћеној коверти.  
Право учешћа на конкурсу имају ученици средњих школа. 
 
 
ЕСЕЈ   о књизи Моме Димића   ,,Хиландарци“ (фонт 12, Times New Roman, 
максимално 4 стране формата А4, обавезно ћириличним писмом) у два примерка. 
Право учешћа на конкурсу имају  одрасли и средњошколци. 
 
Сваки учесник може учествовати на конкурсу само са једном шифром.  
Такође Вас молимо да уколико достављате  радове у више категорија да их потпишете 
истом шифром. 
 
Све радове доставити на адресу: Књижевни клуб Мала птица 
Николе Доксата 18  11160 Београд 
 (Ученици средњих школа на коверти обавезно пишу  ``средња школа``).  
Истовремено радове послати и мејлом, потписане шифром на адресу: 
bogdanka77@gmail.com. 
 
Конкурс је отворен  од  1.3.2019. до 31.3.2019. 
 
Резултати конкурса за ученике биће објављени 10.9.2019., а радови награђених и 
одабраних биће објављени у Зборнику радова ,,Миријевски Орфеј“ и  јавно 
презентовани на Међународном  песничком фестивалу ,,Миријевски Орфеј`` (од 7-
9.10) који ће се одржати у оквиру манифестације ,,Момини дани 2019.“ Молимо 
све учеснике да обрате пажњу на програм манифестације који је овде објављен 
како би дошли  на манифестацију у одговарајуће време јер нећемо лично позивати 
учеснике.    



 
       
       

ШЕСТА  МЕЂУНАРОДНА 
КЊИЖЕВНА  МАНИФЕСТАЦИЈА    
 ,,МОМИНИ ДАНИ“  од  7-9. октобра   2019. 
 

 
ОРГАНИЗАТОРИ:    КЊИЖЕВНИ КЛУБ  ,,МАЛА ПТИЦА“ 
Библиотека ,,МОМА  ДИМИЋ“ , Месно удружење  пензионера  
Миријево, КУД  ,,Свети Сава“и музичка школа ,,Владимир Ђорђевић“ 
 
 

   ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 

 
Понедељак, 7.10. 2019. 
Свечано отварање манифестације и награђени есеји. Учесници: 
Момини савременици и награђени учесници конкурса 
 
Уторак, 8.10. 2019.   
Песнички фестивал  „Миријевски Орфеј “ -  Учесници: ученици 
гимназија и средњих школа и савремени српски песници за 
децу.  
 
Среда, 9.10.2019.  Песнички маратон и 
свечано  затварање фестивала и манифестације. Учесници: 
Момини савременици, савремени српски песници, бројни гости 
манифестације. 
 
Почетак сваке вечери  је у 17 часова.  
Адреса: Школски трг 2 (код старе цркве Св.Илија) Миријево 
За више информација:  
mail>     bogdanka77@gmail.com 
 


