
 
 

Милана Будимира140, 70260 Мркоњић-Град, Република Српска, Босна и Херцеговина 

Teл: 050/ 221 171, Факс: 050 221 171, Контакт особа: 065 927 459 

e-mail: klubum@teol.net 

Број: 20/16 

Дана: 9.12.2016. 

Пјесницима који додирују љубав 

 

Поводом Дана заљубљених, Клуб умјетничких душа расписује јавни XVI Међународни књижевни 

конкурс љубавне поезије ''Пјесма над пјесмама'' на тему: ''Носталгија љубави''. 

Пјесме слати искључиво интернетом до 10. фебруара 2017. 

Афирмисани, млади и свици поезије биће награђени у следећим поетским категоријама: 

 

Пјесма над пјесмама – по позиву. 

 

Путем јавног конкурса: 

За зреле пјеснике љубавног пјесништва 

 Спектар књижевних награда за изабране пјесме. 

 

За младе наде љубавног пјесништва 

 Пјесма у цвату (пјесма над пјесмама за младе) 

 Спектар књижевних награда за изабране пјесме. 

 

За младе свице љубавне поезије 

 Свици љубави (пјесма над пјесмама за најмлађе) 

 Спектар књижевних награда за пјесме. 

 

Промоција приспјелих радова предвиђена је уочи Дана заљубљених, 13.02.2017. год. у 

скупштинској сали општине Мркоњић Град са почетком у 18:00 часова. 

За све учеснике конкурса обезбијеђене су пригодне награде. 

 

Пропозиције конкурса: 

 Радове слати под шифром ( у затвореној коверти са подацима о аутору) на адресу: 

Клуб умјетничких душа, Милана Будимира 140, 70260 Mркоњић Град, Република Српска, 

Босна и Херцеговина. 

 Радове који се шаљу интернетом на e-mail: klubum@teol.net обавезно означити са шифром, 

а на другом листу рјешење шифре: име и презиме, пуна адреса, e-mail, краћу биографију. 

 Радове слати у Wordu, фонт Times New Roman, величина слова 12, ћирилично и латинично 

писмо; Максимални број пјесма је пет. 

 Учесници добијају Диплому и Зборник у електронској форми. 

 Контакт телефон: 065 927 459  

 

Напомена: 

Пјесме које аутор пошаље на конкурс не подлијежу заштити ауторских права тј. аутор не може 

тражити новчану накнаду за њихово публиковање, тако да се могу објавити у Зборнику пјесама које 

Клуб умјетничких душа објављује на крају конкурса. 

 

С поштовањем!        Предсједник КУД-а:  

Слободан Ћоћкало 

Предсједник Жирија:  

Радмило В. Радовановић 
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