Josip Tomić, rođen u Zagrebu 1994. godine. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu
(danas Fakultet hrvatskih studija) diplomirao je kroatologiju, nastavnički smjer, na temu
"Odnos prema baštini u pjesničkom opusu Ivana Slamniga". Kao student neko je vrijeme
radio na porti Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež. U sklopu projekta "Kanonski korpus
hrvatske književnosti, kulturne povijesti, filozofije i znanosti" priredio je monografiju
"Duvno u hrvatskoj književnosti: tekstovi, ljudi, sudbine". Kao vanjski suradnik – asistent
surađuje s Fakultetom hrvatskih studija, ali mu, po svemu sudeći, akademska karijera nije
suđena, stoga traži školu koja će ga za stalniji period uposliti kao nastavnika. Povremeno
lektorira po narudžbi, piše kada ga uhvati ćeif. Prije osvojene prve nagrade za priču "Očaj
putujućeg čovjeka" na Natječaju za kratku priču za mlade do 30 godina "Tipka", koji je
provela Knjižnica za mlade iz Karlovca, osvojio je tek jednu nagradu, Margan Tadeon, za
najbolji studentski rad (poezija), koju studenti kroatologije dodjeljuju među sobom. Živi
u Zagrebu.
Ulomak iz prvonagrađene priče "Očaj putujućeg čovjeka":
"... Odgledali smo vijesti iz sporta u tišini. Voditelj vremenske prognoze je najavio da će
vrijeme biti pretežno vedro diljem zemlje i poželio nam ugodan ostatak dana. Protegnuo
sam se i otišao u kupaonicu. Nakon pišanja sam oprao ruke, a zatim sam stajao pred
ogledalom, zagledan u svoj blijedi odraz. Približio sam lice staklenoj površini i fokusirao
se na zjenicu desnog oka. Zjenica je odražavala moje približeno lice, motrila je sebe i
okolinu oko sebe, motrio sam sliku u slici, lice u zjenici, zjenicu u licu i tako u nedogled.
Hladno oko fotoaparata, želatinasto meso impregnirano električnim impulsima, crna rupa
koja se širi i sužava i usisava svijet. Zjenica me promatrala, i više nisam znao s koje strane
ogledala se nalazim. Učinilo mi se da se počela širiti izvan vlastitih granica, da se savršena
kružnica crnog bazena pod utjecajem plime propinje i prelijeva, nadire u područje
šarenice i naplavljuje ga. Odmaknuo sam lice od ogledala i izašao iz kupaonice. Potražio
sam svoje stvari i presvukao se. Gabrielu sam pružio novčanicu od sto kuna i rekao mu da
naruči taksi..."
Knjiznica za mlade, dislocirani odjel Gradske knjiznice "Ivan Goran Kovacic" Karlovac, u
2020. godini pokrenula je Natječaj za kratku priču za mlade do 30 godina "Tipka".
Na natjecaju su s pricom (prethodno neobjavljenom) mogli sudjelovati autorice i autori iz
Republike Hrvatske, a tema je bila slobodna. Natjecaj je trajao od 22. rujna do 18. listopada
2020. godine.
Pristigle su 22 odlicne price, a ocijenila ih je prosudbena komisija u sastavu: Darko Lisac,
novinar; Bojana Meandzija, spisateljica; Marija Skocibusic, pjesnikinja. Rezultati natjecaja
objavljeni su u medijima i na sluzbenim stranicama knjiznice 28. listopada 2020. godine.
Prvo mjesto osvojila je priča "Očaj putujućeg čovjeka", autora Josipa Tomića iz
Zagreba, drugonagrađena je mlada Karlovčanka Barbara Bosanac s pričom "Smrt u
tramvaju", dok je treće mjesto osvojila priča "Zov", autorice Maje Bregović iz
Ivanca.
Priče će biti objavljene na mrežnima stranicama i društvenim profilima Gradske knjižnice
"Ivan Goran Kovačić" i Knjižnice za mlade.

