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САОПШТЕЊЕ/ПРИОПЋЕЊЕ/Саопштење НАМИЈЕЊЕНО 
ЈАВНОСТИМА 

 
V КОНКУРС 

“Самир Тахировић – ДИОГЕН 2013-2014” 

Од 2011.г. и трећег Конкурса ДИОГЕН про култура магазина за причу, есеј и 
пјесму, наш Конкурс носи назив “Самир Тахировић - ДИОГЕН”. Конкурс 
носи назив по имену пјесника и приповједача Самира Тахировића (1971-
2011) из Босне и Херцеговине (Доњи Вакуф), рано преминулог аутора 
ДИОГЕН про култура магазина и МаxМинус магазина. 
 
Тема овогодишњег Конкурса је  
“Сарајево 1914-2014...Опстојност временске дистанце за потврду 
историје/повијести/хисторије као магистра виате, или...?"” 
 
На језицима јужнославенских простора (босански, српски, хрватски), као и на 
свим писмима можете достављати. Радове у облику есеја, прича и/или 
пјесама можете достављати до 28.4.2014.г. на Е-маил 
адресу: алтернативануова@гмаил.цом. Есеј и прича не смију прелазити три  и 
пол картице (не више од 5000 знакова) новинарског прореда. Радови нису 
анонимни већ се потписују именом и презименом а у одлуци о додјели 
награде улазе у обзир не само квалитет (естетски и етички критерији дјела) 
већ и цјелокупна особна/лична појавност аутора. Другим ријечима, ДИОГЕН 
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про култура магазине у одабиру најбољих узима у разматрање и људскост, 
односно човјечност самог аутора. Објективност?  
Управо то и јесте ДИОГЕН про култура магазине – МИ ОБЈЕДИЊУЈЕМО 
РАЗЛИЧИТОСТИ. 
 
Награде за све категорије ће бити додијељене само за прва мјеста, односно 
одабир најбољег рада јер ДИОГЕН про култура магазине бира аутора који је 
“Самир Тахировић – ДИОГЕН 2013_2014”. 
 
 
 
Награде: 
 
1.     за најбољу причу - диплома и објава књиге у Електронском облику до 
краја 2014.г. од стране Издавачке куће ДХИРА, Куснацхт, Швајцарска 
(припрема, насловница, ДТП, ИСБН број, објава онлине). 
 
2.     За најбољи есеј - диплома и објава књиге у Електронском облику до 
краја 2014.г. од стране Издавачке куће ДХИРА, Куснацхт, Швајцарска 
Швајцарска (припрема, насловница, ДТП, ИСБН број, објава онлине). 
 
3.     За најбољу пјесму - диплома и објава књиге у Електронском до краја 
2014.г. од стране Издавачке куће ДХИРА, Куснацхт, Швајцарска. 
 
Одлука о избору најбољих радова ће бити објављена 28.6.2014.г. - 100 
годишњица атентата на Фрању Фердинанда Аустријско_Езенског у Сарајеву. 
 
Радови 2012: http://diogen.weebly.com/konkurs-samir-tahirovic-diogen-
2011.html 
 
Радови 2013: http://diogen.weebly.com/cetvrti-konkurs-samir-tahirovic-
diogen-2012.html 
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