
 

30. ROŠEVI DNEVI 2017 - NAPOVED 
Srečanje osnovnošolskih literarnih ustvarjalcev 8. in 9. razredov in razpis za najboljša literarna 
glasila s prispevki osnovnošolskih otrok ter srednješolskih in gimnazijskih avtorjev. 
 
Spoštovani ravnatelj, spoštovana ravnateljica,  
mentor in mentorica literarne dejavnosti, urednik in urednica literarnega glasila! 
 
Že tridesetič razpisujemo literarni natečaj za Roševe dneve. Prepoznavno srečanje z dolgoletno 
tradicijo je namenjeno osnovnošolskim literarnim ustvarjalcem 8. in 9. razredov, ki ga strokovno 
pripravlja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti z Območno izpostavo Celje v sodelovanju z gostiteljico 
Osnovno šolo Frana Roša, Celje. 
 
Posebnosti literarnega natečaja: 
- namenjen je mladim literarnim ustvarjalcem; 
- prvi izbor naredijo mentorji literarnih krožkov in/ali slavisti na šolah; 
- strokovna žirija izbere dvajset besedil mladih avtorjev, med njimi pet finalistov;  
- dvajset izbranih avtorjev povabimo marca v Celje na literarno delavnico, ki jo vodijo uveljavljeni 

slovenski književni ustvarjalci; 
- na srečanje so povabljeni tudi mentorji nagrajenih učencev, za katere organizator pripravi 

posebno izobraževalno delavnico; 
- izbrana besedila so predstavljena na osrednji prireditvi srečanja s podelitvijo knjižnih nagrad; 
- besedila vseh dvajsetih avtorjev so objavljena v posebnem literarnem zborniku, ki  bo v letu 2017 

zaradi jubileja še posebej bogat in obsežen;  
- najboljša besedila 5 finalistov bodo objavljena v reviji Mentor (maj 2017). 

 
Naj poudarimo, da gre za skrbno in strokovno pripravljen natečaj z izobraževalnimi delavnicami za 
mlade avtorje in mentorje! Veseli bomo, če se boste odzvali našemu povabilu in bo tudi vaša šola na 
natečaj poslala izbrano literarno besedilo. Razstavo vseh šolskih publikacij, ki bodo prispela do roka 
na naš naslov, bomo pripravili v okviru srečanja, in sicer od 22. marca do 22. aprila 2017. Za 
uredništva nagrajenih glasil bomo pripravili strokovno izobraževanje na OŠ Frana Roša v 
dopoldanskem času. Otvoritev razstave: sreda, 22. marca 2017, ob 16. uri.  
 
Razpisa bosta objavljena tudi na spletnih straneh JSKD ter OŠ Frana Roša (za literarno srečanje).  Za 
sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo. 
 
  Mojca Kolin, ravnateljica OŠ Frana Roša 

 
Barbara Rigler, samostojna strokovna svetovalka za 
literaturo in odgovorna urednica revije Mentor 

 
Prilogi: razpisa Roševi dnevi 2017 in Literarna glasila 2016-2017 (izdana do konca 27. januarja 2017) 

 
Osnovna šola Frana Roša 
Cesta na Dobrovo 114 
3000 Celje 
T: +386 3 425 06 00 
www.os-frana-rosa.si 
 
Ljubljana, 9. november 2016 
Štev.: 6117-9/28 

 
JSKD RS in Revija Mentor 
Štefanova 5, 1000 Ljubljana  
T: +386 1 2410 500, 2410 516 
www.jskd.si, mentor@jskd.si 
 

Območna izpostava JSKD Celje 
Vodnikova 11, p. p. 104, 3001 Celje 
T: +386 3 426 06 30  
oi.celje@jskd.si 
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