SIG Literární tvorba 2016 – 3. schůzka
Březnová schůzka SIGu Literární tvorba proběhla 7.3.2016 v kavárně Friends Coffee House,
Praha 1, za účasti čtyř členů, kterými byli: Martina Míčková, Petra Holubová, Jaroslav
Menčík a Eliška Anna Kubičková.
Toto setkání bylo věnované zejména přípravě soutěže pro tento rok.
Podařilo se nám nakonec dojít ke shodě, z níž vyplynuly hlavní podmínky. Kromě
organizačních záležitostí jsme věnovali hodně prostoru výběru tématu. V minulém souhrnu
schůzky byl uveden seznam témat, z nichž jsme vybírali, případně jsme se je snažili vhodně
zkombinovat. Nakonec se nám podařilo eliminovat všechny nevhodné návrhy (například už
dříve použité, příliš specifické z hlediska lokality děje, a podobně). Z nejužšího okruhu témat
nám nakonec vykrystalizovalo takové, které splňovalo hlavní podmínky, jež jsme si pro téma
stanovili, a to aby bylo:
 Dostatečně široké a zůstalo hodně prostoru pro tvůrčí fantazii autorů
 Pokud možno nové, (na které dosud nebyly vytvořeny desítky děl)
 Srozumitelné pro autory i čtenáře
 Aby to nebylo klišé
K čemu jsme nakonec dospěli, bude známo při vyhlášení soutěže, k čemuž dojde v nejbližších
dnech.
Pokud jde o organizační záležitosti, které jsme řešili, je v tuto chvíli problém s tím, aby měla
soutěž vlastní webové stránky, jak jsme se na schůzce domlouvali. Pokud bych je měla
navázat na svoje vlastní stránky, mohla bych je vytvořit buď jako doménu 3. třetího řádu, což
má tu nevýhodu, že bych musela znovu zprovoznit svoje stránky, k čemuž se dostanu nejdříve
v létě. Druhá možnost je, že bych přikoupila novou doménu, což mi ale připadá pro účely
jednoho ročníku soutěže zbytečné. (A na to, abych založila a spravovala stránky SIGu teď
nemám prostor).
Závěr tedy je, že vypíšu soutěž opět na stránkách SIGu pod Mensou. (Pokud byste někdo měl
možnost a zájem založit a spravovat stránky naší soutěže, dejte, prosím, vědět.)
Další otázka, kterou jsme probírali, byla také organizační. Šlo o vybrání termínu autorského
čtení. Zde byli ve výhodě přítomní účastníci, takže jsme termín vybrali tak, abychom všichni
mohli. (Podmínka byla, že to musí být čtvrtek, který má vyhrazený pro tyto akce provozovatel
zařízení, kde bude čtení probíhat).

Děkuji všem účastníkům a těším se na další setkání.

V Praze 27.3.2016

Eliška Anna Kubičková
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