Na 6. natječaju za hrvatski književni putopis časopisa Kaj nagrađeni Tomislav Marijan Bilosnić,
Božica Jelušić, Zdenka Maltar i Jozo Vrkić

Bilosniću, Jelušićki, Maltar i Vrkiću nagrada je dodijeljena 13. listopada 2012. godine na putopisnoj manifestaciji u
sklopu 6. Dana Franje Horvata Kiša u Društvenom domu u Loboru. Nagrađene putopise čitao je poznati dramski
umjetnik Dubravko Sidor.

Ocjenjivačko povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Joža Skok, predsjednik, dr. sc. Ivo Kalinski, dr. sc. Božica Pažur
i Darko Raškaj, dipl. iur., između 30 autora koji su sudjelovali na natječaju za hrvatski književni putopis, odlučilo
se za Bilosnićev putopis Pravokutni trokut Chelsea i Jelušićkin putopis Sjeverna strana: nebo, zemlja i more, kao
za najbolje putopise među pristiglima. U ocjeni povjerenstva za Bilosnićev putopis stoji:

«Tomislav Marijan Bilosnić, uz prošlogodišnju putopisnu hodnju po Francuskoj i Španjolskoj ove se godine otputio
u London, Chelsea i Wales. Njegov nagrađeni Pravokutni trokut Chelsea pravi je iscizelirani ogled putopisne

forme, vrlo informativan, s obiljem strukturnih varijacija koji nam osim stvarne napučenosti obiljem podataka nudi i
onu simboličnu povezanost među njima. Osim gole faktografije njegov se tekst može podičiti i onim specifičnim
humornim interpolacijama koje mu daju poseban šarm».

Božicu Jelušić povjerenstvo je ocijenilo na način:

«Putopis Sjeverna strana: nebo, zemlja i more Božice Jelušić, tematski vezan za Nizozemsku, također kreativno
izbjegava onu formalnu putopisnu šablonu, prije svega upravo začudnom umješnosti izbjegavanja mogućih
konotacija osobnoga i zbiljskoga. Dakako, treba također istaknuti Jelušićkine lucidne tekstovne transformacije
koje tematsku putopisnu predmetnost između neba, zemlje i mora, kako autorica kaže, čvrsto drži na okupu».

Povjerenstvo je visoko ocijenilo i dva drugonagrađena putopisa, za Zdenku Maltar ističući «neobično poetiziranu
putopisnu priču o zavičaju», a u putopisu Joze Vrkića «još jednu autorovu potvrdu virtuoznosti» u pisanju
putopisa, ovog inače istinskog hodača po krajevima Lijepe naše.
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