
   

Ivan Cankar: karikatura Hinka Smrekarja. 
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 Ormož, 22. 3. 2018  

   

                                                                                    Slovenski dnevi knjige 2018 
Vabilo na Likovni natečaj Portret Ivana Cankarja in Fotografski natečaj Cankar danes 

Spoštovani! 

Slovenski dnevi knjige so vseslovenski literarni festival Društva 

slovenskih pisateljev, ki poteka v Ljubljani in številnih partnerskih 

mestih od 18. do 23. aprila in se mu pridružujemo tudi v Ormožu. 

Ker letos obeležujemo Cankarjevo leto, sto let smrti Ivana 

Cankarja, smo ga postavili v ospredje. Knjižnica Franca Ksavra 

Meška Ormož je ob tej priložnosti pripravila Likovni in 

fotografski natečaj na temo življenja in dela Ivana Cankarja.  

 

Z Likovnim natečajem PORTRET IVANA CANKARJA v poljubni tehniki vas spodbujamo k 
izvirnemu, domiselnemu, sodobnemu, nenavadnemu likovnemu pristopu portretiranja 
podobe Ivana Cankarja. Izdelke opremite s podatki: ime in priimek avtorja, starost, šola in 
razred, opis tehnike ter kontaktni naslov avtorja ali mentorja. Portrete  pošljite ali prinesite 
do ponedeljka, 16. 4. 2018, na naslov Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Žigrova ulica 
6b, 2270 Ormož. 

Fotografski natečaj razpisujemo na temo CANKAR DANES. Pustite domišljiji prosto pot, 
fotografirajte po navdihu in dopustite, da vas prevzameta duh Ivana Cankarja in vpliv 
njegovih literarnih del. Na natečaju lahko z avtorsko fotografijo sodelujejo ljubiteljski in 
poklicni fotografi. Vsak lahko na natečaju sodeluje z eno fotografijo. Fotografija naj bo v 
formatu TIFF, RAW ali JPG ter ločljivosti najmanj 1600x2300 pixlov oziroma 300dpi.  
Fotografijo pošljite do nedelje, 15. aprila na e-naslov: knjiznicaorm@orm.sik.si. Poslano 
opremite s podatki: naziv fotografije in kratko obrazložitev povezave s Cankarjem, ime in 
priimek avtorja, starost, e-naslov. Po potrebi navedite šolo in razred/letnik, ki ga obiskujete 
ter ime in kontakt mentorja.  

Vse prispevke bomo predstavili na razstavi v prostorih ormoške knjižnice, ki bo na ogled od 
srede, 19. aprila 2018. V ponedeljek, 23. aprila, praznujemo Noč knjige. Ob 19. uri bomo 
predstavili odziv na likovni in fotografski natečaj. Nadaljevanje programa Noči knjige bo 
posvečeno Vladimirju Vauhniku, avtorju knjig Pod krinko in Nevidna fronta. O njem, njegovi 
zanimivi poklicni in manj znani življenjski poti bo spregovoril polkovnik Miran Fišer.  

Vabljeni k ustvarjalnemu sodelovanju! 
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