
СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА 

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СБОРНИК НА АВТОРИТЕ ОТ КОЗЛОДУЙСКА ОБЩИНА 

 

Литературен клуб „Нашето слово” към НЧХП „Христо Ботев – 1879” Козлодуй подготвя за 

печат своя първи сборник с творби на автори от община Козлодуй.  

Каним всички, пишещи стихове, разкази, приказки, есета, пътеписи, очерци, фейлетони, 

афоризми, краеведски и други материали - заедно да сътворим нашата обща книга.  

Произведенията може да не са непременно свързани с региона, в който живеем. Темите са 

свободни. Пише́те за всичко, което ви вълнува, което ви тревожи или радва, за любовта и 

тъгата, за децата си или възрастните родители, за хората, с които се разминавате или срещате, 

за природата, за реката, за слънчевите изгреви и огнените залези. Споделете съкровените си 

тайни и покажете това, което е скрито в старите тетрадки и на дъното на шкафа – спомените ще 

се събудят за живот - с благодарност, че сте ги извадили от забравата и ще ви накарат 

удовлетворени да се усмихнете.  

Може сътвореното от вас да е публикувано в пресата, в интернет-пространството, в 

електронна или обикновена книга, но то ще намери място сред страниците и на нашия сборник. 

Няма ограничение за броя, формата и жанра на материалите, с които ще участвате.  

Ако искате да се изявите и да споделите с читателите своите съкровени мечти, чувства или 

мисли, станете съавтори на творците от Литературен клуб „Нашето слово”! 

Произведенията си, заедно с кратка биография и снимка (или само творби), изпращайте на 

e-mail: nasheto_slovo@abv.bg  или предавайте в библиотеката на читалището до края на м. 

февруари.  

И тъй като проектът се самофинансира, участниците заплащат символична такса в размер 

на 10 лв. за стандартна печатна страница А5. Всеки ще получи толкова екземпляра от сборника, 

колкото свои страници има публикувани. Сборникът ще бъде с меки цветни корици и през м. 

май трябва да излезе от печатницата. За въпроси и информация може да се обадите на тел. 0879 

26 92 74 – Литературен клуб „Нашето слово”. 

Колкото повече творци и любители на словото се включат, толкова повече цвят и 

настроение ще има нашата колективната творба! Нека обединим усилията си и докажем, че 

трудностите на ежедневието и бита не пречат на вдъхновението ни и можем да ги използваме за 

добри дела! 

Бъдете смели, вярвайте в себе си и дайте шанс на талантите си!  

Подаваме ви ръка и очакваме вашите произведения! 

 

РОСИ САВОВА 

Председател на ЛК „Нашето слово”, Козлодуй 
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