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SIG Literární tvorba 2016 – říjen

Prázdninová schůzka SIGu Literární tvorba proběhla v pondělí 10.10.2016 v kavárně Friends
Coffee House, Praha 1. Přítomni byli: Jaroslav Menčík a Eliška Anna Kubičková. Dva
pravidelní účastníci se omluvili, dva přihlášení nedorazili. Možná někoho zmátlo, že jsem se
zapomněla zapsat do přihlášek, za což se omlouvám.

Závěry setkání a práce SIGu v říjnu jsou tyto:

 Diskuze nad soutěžními příspěvky: probrali jsme prozaické texty, které
máme nyní i bodově ohodnocené. S malými odchylkami se hodnocení
jednotlivých příspěvků obou účastníků shodovalo.

 Účast známého autora: Jaroslav Menčík zprostředkoval kontakt na
Kateřinu Kováčovou, která projevila ochotu zapojit se do projektu.

 Seminář na Žižkově: Téma by mělo být Louis de Góngora. Zatím se jedná
o termínu tak, aby se to hodilo organizátorům i nám. Platí, že by to bylo
některé úterý večer.

 Na stránkách SIGu jsou přístupné soutěžní texty a podmínky hlasování.
Zatím přišlo 5 hodnocení. Ještě zbývá více než měsíc času, do konce
listopadu. Bylo by vhodné, abychom se snažili rozšířit informaci o
možnosti hlasovat a rozhodnout tak o umístění soutěžních textů mezi další
čtenáře. Proto bych vás všechny ráda požádala o sdílení a přeposílání
informace o hlasování s odkazem na stránku SIGu:

http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/

 Finanční situace: Zatím má SIG k dispozici prostředky, které by měly
stačit na pokrytí nákladů na ceny do soutěže, (některé asi dostaneme opět
zdarma), případně vystoupení hosta na křtu a profesionální korekturu.
Potřebovali bychom sehnat největší položku na tisk sbírky, což by mělo
být max 30 tisíc korun. Vím, že i v Mense je dost lidí, kteří by mohli
přispět sponzorským darem, podnikatelům bychom mohli nabídnout
reklamu v knížce. Opět se, prosím, pokuste mezi svými přáteli a kolegy
tuto informaci rozšířit. V případě, že by se nám podařilo získat
dlouhodobé partnery, mohli bychom realizovat další záměry. V takovém
případě by se rozšířily možnosti našich aktivit – například bychom mohli
vydávat pravidelně tvorbu mensanů, což byl i jeden z cílů při zakládání
SIGu.

 Také je ještě možné přihlásit se jako porotce, pokud máte větší zkušenost
s psaním. V takovém případě by byla vhodná účast na listopadové
schůzce.

Příští setkání SIGu proběhne v pondělí 14.11.2016. Již je možné se přihlašovat.

V Praze 21.10.2016 Eliška Anna Kubičková


