Пријава за учешће на САЈМУ КЊИГА И ИЗДАВАШТВА РАСИНСКОГ ОКРУГА 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ

Установа у култури, Културни центар Крушевац, у оквиру програмске делатности,
приредиће у октобру 2018. године, у сарадњи са Народном библиотеком Крушевац и
Историјским архивом Крушевац, а под покровитељством Града Крушевца, културну
манифестацију САЈАМ КЊИГА И ИЗДАВАШТВА РАСИНСКОГ ОКРУГА.
Сајам књига и издаваштва одржаће се у периоду од 16. до 18. октобра 2018. године, у
простору Клуба Културног центра Крушевац, Топличина 2.
Позивамо Вас, да учествујете у организацији ове значајне културне манифестације, тако
што ћете своја издања благовремено пријавити за Сајам. Сматрамо да све књиге, сва
издања белетристике, научног стваралаштва, новине, часописи, публикације и сличан
штампани материјал који сте објавили у последње три године треба изложити на овом
Сајму.
Право учешћа на Сајму имају поред институција, установа, НВО, приватних предузећа,
удружења и појединци, аутори.
Учешће издавача на Сајму је бесплатно. Улаз на Сајам је бесплатан.
Рок пријављивања за учешће на Сајму је до 12. октобра 2018. године. Књиге које се
излажу треба донети до 15. октобра.
Организатор Сајма, предвидео је награде којима се традиционално награђују најбољи
подухвати у идаваштву. Награда под називом Расински цвет доделиће се аутору и
издавачу на основу предлога петочланог жирија.
У наставку Вам дајемо формулар пријаве.

ПРИЈАВА

За учешће на САЈМУ КЊИГА И ИЗДАВАШТВА РАСИНСКОГ ОКРУГА 2018.
Име издавача
Адреса, e-mail, телефон
издавача и име контакт
особе
Списак наслова који се
излажу

Потребна квадратура
прстора
Заинтересовани смо да
самостално опремимо
свој штанд

У Крушевцу,
___________2018. године

Подносилац пријаве

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ
РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА КЊИГУ ГОДИНЕ И ИЗДАВАЧА ГОДИНЕ

Установа у култури, Културни центар Крушевац, у оквиру програмске делатности,
приредиће у октобру 2018. године, у сарадњи са Народном библиотеком Крушевац и
Историјским архивом Крушевац, а под покровитељством Града Крушевца, културну
манифестацију САЈАМ КЊИГА И ИЗДАВАШТВА РАСИНСКОГ ОКРУГА.
Сајам књига и издаваштва одржаће се у периоду од 16. до 18. октобра 2018. године, у
простору Клуба Културног центра Крушевац, Топличина 2.
Организатори Сајма, предвидели су и награде којима се традиционално награђују
најбољи подухвати у издаваштву. Награда под називом Расински цвет доделиће се за
књигу године и издавача године. Награда Расински цвет за књигу додељује се из области
науке, прозе, поезије, периодике.
Сви издавачи који учествују на Сајму са књигама објављеним у периоду од октобра
2017. до октобра 2018. године учествују и у конкуренцији за издавача године.
Позивамо све заинтересоване издаваче и појединце да пријаве сопствене или књиге
других издавача за књигу године. Уз пријаву потребно је приложити и образложење.
Пријаве за КЊИГУ ГОДИНЕ можете доставити лично или поштом на адресу:
Културни центар Крушевац, Топличина 2, 37 000 Крушевац (ЗА КЊИГУ ГОДИНЕ)
или на мејл: kck@kck.org.rs односно на факс: 037 423 025.
Петочлани жири узеће у разматрање све пријаве које стигну у Културни центар
Крушевац најкасније до 10. 10. 2018. године до 15:00 часова.
Награде ће бити уручене 18. 10. 2018.

Резултати ће бити објављени на сајту Културног центра Крушевац, www.kck.org.rs

В. д. директор Културног центра Крушевац
Виолета Капларевић

