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V sodelovanju s Koroško zvezo pisateljic in pi-
sateljev se je letos Mohorjeva odločila, da na-
meni nagrado v višini 1.000 evrov za najbolj-
ši slovenski tekst, ki bo pravočasno vložen v 
okviru posebnega razpisa. Podrobne informa-
cije razpisa so objavljene na teh straneh. 

Še posebej želim poudariti, da lahko sodelujejo le avtori-
ce in avtorji, ki so na Koroškem rojeni oziroma tukaj živijo 
ter predložijo tekst v slovenskem jeziku. S tem želimo kre-
piti slovensko literarno ustvarjanje na Koroškem ter do-
mače avtorje. Najboljši teksti bodo tudi objavljeni v poseb-
ni knjigi. 

Poleg podpiranja domačega literarnega ustvarjanja pa smo 
se vključili v podeljevanje literarnih nagrad Koroške zveze 
pisateljic in pisateljev tudi zato, da bi bila upoštevana tudi 
slovenščina. Zato spodbujam vse avtorice in avtorje, da se 
odzovejo temu povabilu in pravočasno (do 15. julija 2018) 
vložijo čim boljše tekste. Veliko uspeha!   

Karl Hren

n o v a  k n j i g a

Nova knjiga o Karantaniji
V dvorani Koroškega deželnega arhiva, ki je 
pokala iz vseh šivov, je potekala predstavi-
tev nove knjige KARANTANIEN – SLAWI-
SCHES FÜRSTENTUM UND BAIRISCHE 
GRAFSCHAFT (Karantanija – slovanska 

vojvodina in bavarska 
grofija) zgodovinarja za 
prazgodovino in zgodnjo 
zgodovino Paula Gleir-
scherja. 

Knjiga, ki je izšla pri Mo-
horjevi Celovec, podaja 
nekaj brizantnih novih in-
terpretacij o zgodnjesred

njeveški zgodovini območja Koroške (Ka-
rantanije). Gleirscher postavlja pod vprašaj nekaj 
doslejšnjih raziskovalnih mnenj mdr. o cesarju Ar-
nulfu, o Krnskem gradu in njegovi vlogi, o geograf-
skem obsegu Karantanije in tudi o karantanskem 
ustoličevanju vojvod. V knjigi se pojavljajo na šte-
vilnih mestih tudi območje Slovenije ter tamkajš
nje najdbe, ki jih avtor uporablja za svoje teze. 

Direktor deželnega arhiva Wilhelm Wadl je med 
številnimi gosti pozdravil tudi koroškega deželne-
ga glavarja Petra Kaiserja. Direktor Mohorjeve Ce-
lovec Karl Hren je v pozdravnih besedah zagotovil, 
da bo knjiga doprinesla k nadaljnjim debatam in 
dis kurzom v zgodovinopisju.

Mohorjeva nagrada za prozo v slovenščini

Pogled na Mohorjevo hišo s Slomškovim domom v Celovcu. Prej ta pogled ni bil mogoč. Prejšnje poslopje je podrto, nastaja novo. 

1. Nagrada Koroške zveze 
pisateljic in pisateljev (KZP) 
2018 za novo literaturo (pro-
za), in prvič dve novi literar-
ni nagradi:
2. Nagrada mesta Celovec 
za prozo Newcomer in
3. Nagrada Mohorjeve za 
slovensko prozo

Od leta 2002 razpisuje Ko-
roška zveza pisateljic in pi-
sateljev vsako drugo leto 
nagrado za novo literatu-
ro iz Koroške. V letu 2018 je 
tako to že 9. razpis. Tokrat 
je novo to, da je za posamez
ne prispevke določena kot 
vodilna tema NEPOSLUŠ
NOST.

Dotacija za literarno nagra-
do KZP znaša 2.000 evrov.
Dotacija za nagrado New-
comer mesta Celovec znaša 
1.500 evrov.
Dotacija za nagrado Mohor-
jeve znaša 1.000 evrov.

Predvideno je skupno bra-
nje treh nagrajencev oz. na-
grajenk v okviru podelitve 
nagrad v petek, 12. oktobra 
2018, (honorar za branje je 
vključen v nagrado, potni 
stroški in stroški prenočeva-
nja se ne bodo povrnili).

Žirijo sestavljajo odborni-
ki in člani KZP prof. Engel-
bert Obernosterer (predse-
duje žiriji), mag. Gabriele 
RusswurmBiró (predsedni-
ca KZP), mag. Betty Quast 
(podpredsednica KZP), Ger-
not Ragger (založnik), za 
slovenske prispevke: dipl. 
inž. Franc Kattnig (nekdanji 
vodja Mohorjeve založbe) in 
slovenska pisateljica Jerne-
ja Jezernik.

☙ Sodelujejo lahko avto-
rice in avtorji nemškega in 
slovenskega jezika, ki so se 
na Koroškem rodili ali pa tu 
živijo; za nagrado Mohorje-

Na sliki z leve: glavni urednik Mohorjeve Celovec Hanzi 
Filipič, direktor Mohorjeve Celovec Karl Hren, avtor in 
zgodovinar Paul Gleirscher, direktor Deželnega muzeja 
Igor Pucker in direktor Deželnega arhiva Wilhelm Wadl
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ve se morajo besedila vloži-
ti v slovenskem jeziku.

☙ Prispevki morajo 
biti doslej še neobjavljena 
proz na dela. 
Ne pošiljajte nobenih ori-
ginalov in rokopisov! Pri-
spevke je treba v štirih 
izvodih v papirni obliki po-
slati na spodaj navedeni 
naslov generalne sekretar-
ke. Rokopisov ne bomo vr-
nili. Besedil ne pošiljajte po 
epošti.
☙ Obseg: največ 15.000 
znakov vključno s presled-
ki (prekoračitve ne bomo 
sprejeli)
☙ Tema: Neposlušnost
☙ Za anonimizacijo pri-
spevka je treba priložiti:
☙ List (enojen, posebno): 
ime, kontaktni naslov, e-
naslov,
telefonska številka avtorice 
oz. avtorja,
kratek življenjepis z biblio

grafijo, naslov vloženega 
besedila.
Zgoraj desno na straneh 
besedila je treba napisa-
ti petmestno številko (npr. 
13572), ki se najde tudi na 
vseh besedilih zgoraj des
no, (brez omenjanja priim-
ka in imena)!
Dovoljenje za objavo je tre-
ba pisno posebej priložiti.
Besedila, ki ne bodo zago-
tavljala anonimizacije, se 
ne bodo upoštevala.

☙ Publikacija KZP: Av-
torice in avtorji, ki so na-
grajenci oz. pisci najbolj-
ših 15 prispevkov, dovolijo 
objavo svojih del v publika-
ciji »Feinheiten II« Koro-
ške zveze pisateljic in pisa-
teljev. Avtorice in avtorji, 
katerih prispevki bodo ob-
javljeni v antologiji, prej-
mejo en izvod publikaci-
je in omogočeno jim bo eno 
branje.

☙ Antologija bo predvi-
doma decembra 2018 pred-
stavljena v celovški Musi-
lovi hiši.

☙ Prispevke je treba po-
slati na naslov: KÄRNT
NER SCHRIFTSTEL-
LERINNENVERBAND / 
KOROŠKA ZVEZA PISA-
TELJIC IN PISATELJEV, 
v. r. generalne sekretarke 
KZP mag. Katharine Sprin-
ger, SirKarlPopperStr. 4, 
9020 Klagenfurt/Celovec

☙ Na ovojnici naj bo za-
pisano geslo »KSVLitera-
turpreis 2018«, za nagrado 
Mesta Celovec 2018 še do-
datno geslo »Newcomer«, 
za nagrado Mohorjeve pa 
dodatno geslo »HERMA-
GORAS 2018«.

☙ Oddajni rok: 
15. julij 2018

☙ Podelitev nagrad se 
opravi na osnovi anonimi-
ziranih besedil na predlog 
zgoraj omenjene žirije, ki 
bo zasedala konec septem-
bra. Zoper odločitve ni mo-
goča pritožba. Vsaka lav-
dacija bo predstavljena na 
podelitvi nagrad in bo ob-
javljena v antologiji »Fein-
heiten II«.

☙ Na osebo je dovoljena 
samo ena prijava.
Večkratne prijave bodo iz-
ključene.

☙ Dosedanje nagrajen-
ke oz. dosedanji nagrajenci 
se lahko po 5 letih ponovno 
prijavijo za nagrado ZPS.

☙ Za dodatna vprašanja 
se obrnite na:
mag. Katharina Springer
office@kaerntner–schrift-
steller.at
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