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SAOPŠTENJE/PRIOPĆENJE NAMIJENJENO JAVNOSTIMA 

 
KONKURS 

“Samir Tahirović – DIOGEN 2011” 

Od 2011.g. i trećeg Konkursa DIOGEN pro kultura magazina za priču, esej i 
pjesmu, naš Konkurs nosi naziv “Samir Tahirović - DIOGEN”. Konkurs nosi naziv 
po imenu pjesnika i pripovjedača Samira Tahirovića (1971-2011) iz Bosne i 
Hercegovine (Donji Vakuf), rano preminulog autora DIOGEN pro kultura 
magazina i MaxMinus magazina. 

Tema ovogodišnjeg Konkursa je  

“Pjesništvo budućnosti – odsjaj prošlosti ili novum internetskih tražilica” 

Na jezicima južnoslavenskih prostora (bosanski, srpski, hrvatski), kao i na svim 
pismima možete dostavljati. Radove u obliku eseja, priča i/ili pjesama možete 
dostavljati do 31.1.2012.g. na E-mail adresu: alternativanuova@gmail.com . Esej i 
priča ne smiju prelaziti tri  i pol kartice (ne više od 5000 znakova) novinarskog 
proreda. Radovi nisu anonimni već se potpisuju imenom i prezimenom a u odluci o 
dodjeli nagrade ulaze u obzir ne samo kvalitet (estetski i etički kriteriji djela) već i 
cjelokupna osobna/lična pojavnost autora. Drugim riječima, DIOGEN pro kultura 
magazine u odabiru najboljih uzima u razmatranje i ljudskost, odnosno čovječnost 
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samog autora. Objektivnost? Upravo to i jeste DIOGEN pro kultura magazine – MI 
OBJEDINJUJEMO RAZLIČITOSTI. 

Nagrade za sve kategorije će biti dodijeljene samo za prva mjesta, odnosno odabir 
najboljeg rada jer DIOGEN pro kultura magazine bira autora koji je ovogodišnji 
“Samir Tahirović – DIOGEN 2011”. 

Nagrade: 

1. za najbolju priču - diploma i objava knjige u Elektronskom tokom 2012.g. 
od strane Izdavačke kuće DHIRA, Kusnacht, Švajcarska (priprema, 
naslovnica, DTP, ISBN broj, objava online). 

2. Za najbolji esej - diploma i objava knjige u Elektronskom obliku tokom 
2012.g. od strane Izdavačke kuće DHIRA, Kusnacht, Švajcarska Švajcarska 
(priprema, naslovnica, DTP, ISBN broj, objava online). 

3. Za najbolju pjesmu - diploma i objava knjige u Elektronskom obliku tokom 
2012.g. od strane Izdavačke kuće DHIRA, Kusnacht, Švajcarska. 

Odluka o izboru najboljih radova će biti objavljena 21.3.2012.g. na Svjetski dan 
poezije i od ove godine će DIOGEN pro kultura magazine upravo na taj dan 
objavljivati odabrane, najbolje radove. 

U dodatku fotografija Samira Tahirovića u Biblioteci  Donji Vakuf u kojoj je bio zaposlen i 
koja bi trebala nositi ime ovoga autora. 

 

*** 
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САОПШТЕЊЕ НАМИЈЕЊЕНО ЈАВНОСТИМА 

 
КОНКУРС 

“Самир Тахировић – ДИОГЕН 2011” 

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  

“Пјесништво будућности – одсјај прошлости или новум интернетских 
тражилица” 

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 31.1.2012.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 
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 
овогодишњи “Самир Тахировић – ДИОГЕН 2011”. 
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Награде: 

1. за најбољу причу - диплома и објава књиге у Електронском током 
2012.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 током 
2012.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 облику 
током 2012.г. од стране Издавачке куће ДХИРА, Куснацхт, 
Швајцарска. 

Одлука о избору најбољих радова ће бити објављена 21.3.2012.г. на Свјетски 
дан поезије и од ове године ће ДИОГЕН про култура магазине управо на тај 
дан објављивати одабране, најбоље радове. 

У додатку фотографија Самира Тахировића у Библиотеци  Доњи Вакуф у којој је био 
запослен и која би требала носити име овога аутора. 

 
 

Srdacno/ Срдачно 
 

PR 
 

DIOGEN pro kultura 
хttp://diogen.weebly.com 

 
MaxMinus magazin 

хttp://maxminus.weebly.com 
 


