PROGRAM
LITERARNE DELAVNICE 2011
z
ZBORNIKOM LITERARNIH DEL »MURIJEVE IDEJE«

Delavnica z zbornikom literarnih del pod nazivom »MURIJEVE IDEJE« temelji na štirih
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 mentorju v šoli ali
direktno na MDPM. Komisija na MDPM izbere udeležence, ki lahko sodelujejo v
delavnici.
2. del – izobraževanje z mentorjem, pisateljem in ustvarjanje del,
3. del - predstavitev svojih del javnosti, staršem in medijem na literarni čajanki
4. del – izdaja zbornika literarni del, srečanje s pisatelji in razstava.
Ob tem pa se izvaja še veliko drugih sočasnih dejavnosti, kot so :
- razstava zbornikov iz prejšnjih let (od leta 1992),
- razstava del pisatelja Kajetana Koviča
- srečanje s pisatelji,
- stiki z mediji po zaključku delavnice in predstavitev v javnosti,

Delavnice se udeležijo učenci 4., 5., in 6. razredov, ki bodo na šoli svojemu mentorju ali
direktno na MDPM Celje do najkasneje petka, 6.5.2011, 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. Posebna komisija bo prispela dela pregledala (1. del)

Potek del :
v četrtek, 11.5.2011, 2. del : ob 9.30 uri v prostorih MDPM, oz. Mestne četrti Gaberje,
Kidričeva 3, I. nadstropje-levo:
– Ogled razstave del pisatelja Kajetana Koviča
 Trenutki, posvečeni PISATELJU
 Napisati zgodbo
 Pisanje zgodbe
 Odmor in okrepčilo
 Napisati pesem, haiku
 Pisanje pesmi ali haikujev
 Odmor
 Skupno ocenjevanje
 Priprava na 3. del
V četrtek, 12.5.2011, 3.del
ob 13.00 uri –ZAKLJUČNA PRIREDITEV s starši, gosti, mentorji
 Literarna čajanka
 Podelitev priznanj in knjižnih daril mladim literatom
 Predstavitev del
 Stik z mediji
 predstavitev biltena,
 srečanje s pisateljico,
 razstava zbornikov iz prejšnjih let (od leta 1992),

Cilji programa :
spodbujanje literarne dejavnosti najmlajših piscev in njihovo izobraževanje.
spodbujanje k branju,
razvijanje ljubezni in spoštovanje do slovenskega jezika,
medsebojno spoznavanje,
razvijanje in poglabljanje literarne nadarjenosti,
doseganje ustvarjalnosti (kreativnosti) ter motivacije,
možnosti za povezovanje idej in stvari na izviren način.
razvijanje izvirnosti, domišljije,
predstavitev literarnih del v zborniku,
predstaviti domači in slovenski javnosti mesto Celje skozi poezijo in prozo naših
najmlajših ustvarjalcev

