MATIČNÁ ESEJ 2017
(Vyhlásenie literárnej súťaže)
!
Pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana
vypisuje Matica slovenská
verejnú literárnu súťaž pre študentov vysokých škôl

Matičná esej na tému Hurbanov odkaz dnešku
Zameranie a cieľ súťaže: Esejistickou formou reflektovať mnohostrannú osobnosť
a nadčasový odkaz Jozefa Miloslava Hurbana, ako aj historické deje a osobnosti z jeho
generačného okruhu, ktoré svojím životom a dielom bezprostredne vplývali a stále vplývajú
na rozvoj národného života Slovákov a významnou mierou tak spoluurčujú smer nastúpenej
historickej cesty, vedúcej až k našej súčasnej štátnej samostatnosti. Pútavým spôsobom sa
pokúsiť nájsť a opísať viaceré paralely v živote Slovákov v priebehu 19. storočia – s dôrazom
na morálne aspekty i praktické činy, ktoré predstavujú piliere každého ľudského pozitívneho
konania. Prípadným odvolaním sa na históriu hľadať ďalšie perspektívy najmä duchovného
a kultúrneho rozvoja človeka i celej spoločnosti, všetko so zreteľom na vyvolanie záujmu o
spomínané aspekty predovšetkým medzi mladými ľuďmi.
Podmienky súťaže: Súťaž je verejná, neanonymná, zúčastniť sa na nej môžu študenti
vysokých škôl doma i v zahraničí s pôvodnými, doteraz nepublikovanými rukopismi
v slovenskom jazyku. Súťažné práce v rozsahu maximálne 3 normovaných rukopisných strán
treba poslať v 3 vyhotoveniach na adresu Matica slovenská – Slovenský literárny ústav,
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin (s označením Matičná esej), alebo elektronicky na adresu
zuzana.bukovenova@matica.sk
V sprievodnom liste treba uviesť meno autora, dátum narodenia, adresu, telefónny kontakt
a názov textu. Literárna súťaž bude vyhlásená na oficiálnej webovej stránke Matice
slovenskej, v týždenníku Slovenské národné noviny a ich prílohe pre mladú literatúru, umenia
a spoločnosť Orol tatranský, mesačníku Slovenské pohľady, magazíne Slovensko i v ďalších
kultúrnych periodikách.
Tri najlepšie texty budú okrem finančného ocenenia publikované v revue Orol tatranský.

Ceny
1. cena: 300 eur
2. cena: 200 eur
3. cena: 100 eur
Uzávierka súťaže je do 15. júla 2017. Slávnostné vyhlásenia výsledkov sa uskutoční 8.
septembra 2017 počas Národných matičných slávností v Trnave.

