
На основу члана 2. Издавачких правила, Издавачки савет Планинарског савеза Србије 

расписује  

К О Н К У Р С 

За необјављена дела планинарске литературе, чије издавање због значаја теме, вредности текста, 

користи планинарству, приступачног изражавања, документарности и занимљивости, Управни одбор 

Планинарског савеза Србије може да помогне учешћем у делу трошкова припреме, издавања, 

штампања и пласмана. 

На Конкурсу могу учествовати чланови и планинарске организације ПСС са радовима из области 

планинарства, односно посебних грана, струка и дисциплина значајних за планинарство, као што су: 

- Планинарски водичи за поједина подручја, планине, врхове, стене и сл; 

- Монографије и фотомонографије о појединим планинама, њиховим деловима и објектима на 

њима; 

- Пригодне монографије поводом годишњице планинарских друштава, за 50 или више година 

рада; 

- Планинарске карте, збирке скица пењачких смерова и спелеолошких објеката и сл; 

- Стручни приручници за разне видове пењања и кретања у планинама, омогућавања боравка у 

њима, спасавања и помоћи у планинама; 

- Радови из стручних области који се односе на живот и кретање у планинама, применљиви у 

планинарству (као што су геологија, спелеологија, метеорологија, картографија, ботаника, 

спортска медицина исл.); 

- Радови теоријског значаја о идејним, филозофским, естстским, социјалним, педагошким и 

другим питањима планинарства; 

- Путописи са планинарским садржајем; 

- Радови о српској планинарској прошлости. 

 

Конкурс је отворен до 20. марта 2021. године. Издавачки савет ће предлоге о учешћу ПСС у 

финансирању прихваћених радова доставити Управном одбору до 20.маја 2021. године. 

Радове  достављати у два штампана примерка и у дигитлном PDF формату  са именима аутора 

фотографија на адресу: 

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

-Издавачки савет- 

Андрићев венац 2, 11000 Београд 

Уз рад је потребно приложити доказ о чланству у ПСС.  

Обавеза учесника Конкурса, чији рад буде прихваћен, је да Планинарском савезу Србије достави 

5% укупног тиража издања, као и да на корицама буде знак ПСС и напомена да је дело издато уз 

финансијску подршку Планинарског савеза Србије. 

 

Рукописи радови приспелих на конкурс се не враћају. 

 

 

Издавачки савет ПСС 


