Izdevniecība “Latvijas Mediji” izsludina bērnu un jauniešu
grāmatu manuskriptu konkursu.
Gaidīsim manuskriptus un/vai ilustrācijas bērnu un jauniešu grāmatām, kas aizrauj un uzrunā.
Vai Tev padomā ir ilustrēts stāsts bērniem? Grāmata pašiem mazākajiem? Jauniešu mīlestības,
spriedzes romāns? Komikss vai grafiskā novele? Piedzīvojums skolēniem? Uzraksti vai ilustrē
to un piedalies jauno darbu konkursā - līdz 2021. gada 31. oktobrim.

KONKURSA NOLIKUMS
Konkursa mērķi


Veicināt augstvērtīgas, mūsdienīgas bērnu un jauniešu literatūras tapšanu, izdot
kvalitatīvas un vizuāli pievilcīgas grāmatas latviešu valodā.



Sekmēt bērnu un jauniešu oriģinālliteratūras konkurētspēju Latvijas tirgū.

Konkursa uzdevumi:


Aicināt autorus un ilustratorus radīt jaunus literāros darbus latviešu valodā par bērniem
un jauniešiem aktuālām, aizraujošām tēmām.



Nodrošināt vienādas iespējas konkursā piedalīties gan pieredzējušiem gan jauniem
autoriem un ilustratoriem, neierobežojot žanru, grāmatu formātu izvēles.



Veicināt Latvijas autoru radošumu, meklējot jaunus veidus, kā uzrunāt jaunākos
lasītājus.



Popularizēt grāmatas kā izziņas un izklaides avotus bērnu un jauniešu vidū.

Noteikumi


Konkursā jāiesniedz iepriekš nepublicēts bērnu vai jauniešu grāmatas manuskripts
un tā īss apraksts vienā no kategorijām:

1. Grāmatas bērniem (3+)
2. Grāmatas skolēniem (9+)
3. Grāmatas jauniešiem (14+)

Ja grāmatas mērķauditorijas vecuma grupa ir cita (piemēram, aktivitāšu grāmata
mazuļiem vai grāmata vecākiem jauniešiem 16+), to norādīt un pamatot grāmatas
aprakstā.



Grāmatas žanrs un formāts netiek ierobežots.



Gatava manuskripta maksimālais apjoms kategorijā “bērniem” ieteicams līdz 0,5
autorloksnei (20 000 rakstzīmes, ieskaitot atstarpes), kategorijā “skolēniem(9+)” –
ieteicams līdz 1,5 autorloksnēm (60 000 rakstzīmes, ieskaitot atstarpes).
Kategorijā “grāmatas jauniešiem (14+)” grāmatas apjoms ne mazāks par piecām
autorloksnēm (200 000 rakstzīmes, ieskaitot atstarpes).



Kategorijā “grāmatas jauniešiem” iespējams iesniegt arī nepabeigtu manuskriptu
vismaz 50% apmērā, pievienojot detalizētu sižeta izklāstu, grāmatas plānoto
apjomu un aktualitātes pamatojumu.



Iespējams iesniegt arī ilustratora ideju bērnu grāmatai, uzrādot shematisku idejas
izklāstu, ilustrāciju paraugus.



Iesniedzot manuskriptu, autors apliecina, ka darbs ir oriģināls. Darbi ar plaģiāta
pazīmēm tiks diskvalificēti.



Viens autors var iesniegt vairākus manuskriptus (kā atsevišķus pieteikumus).



Piedaloties konkursā, autors piekrīt uzvaras vai rekomendācijas grāmatas izdošanai
gadījumā sadarboties ar literāro redaktoru teksta izskatīšanā.

Galvenie vērtēšanas kritēriji:



Tematiskā aktualitāte, atbilstība izvēlētajam žanram un vecuma mērķauditorijai



Autora latviešu valodas lietojums, spēja ar valodu un sižetu aizraut lasītāju



Mākslinieciskums



Teksta iekšējā loģika, atbilstoši žanram



Oriģinalitāte

Darbu iesniegšana



Manuskriptam jābūt anonīmam, ar nosaukumu. Manuskriptam jāpievieno īss darba
apraksts, norādot rakstzīmju skaitu (ieskaitot atstarpes), īsu sižeta kopsavilkumu,
aktualitāti u.c. detaļas pēc autora ieskatiem.



Manuskriptus kopā ar darba aprakstu iesniedz elektroniski, ziņas par autoru un
kontaktinformāciju pievienojot atsevišķā failā. Kopā tiek iesniegti 3 faili: darbs ar
nosaukumu, darba apraksts, ziņas par autoru. Atsevišķi var pievienot arī ilustrāciju
failus, ja tādi ir.



Ja darbam ir vairāki autori, jānorāda informācija par visiem autoriem.



Darba noformējumā jāievēro šādi parametri: rakstzīmju šrifts Times New Roman ar
izmēru 12, rindstarpe 1,5.



Darbam drīkst atsevišķi pievienot vizuālos materiālus (bilžu grāmatām, komiksiem u.c.),
norādot informāciju par ilustratoru kontaktinformācijas failā. Ja autoram ir padomā
konkrēts darba vizuālais noformējums, norādīt to grāmatas aprakstā. Var pievienot
noformējuma skices PDF vai JPG formātā.



Ja darba fragmenti publicēti internetā, iesniedzot darbu konkursā tie jāizņem, vai
pieteikums tiks diskvalificēts kā plaģiāts.



Manuskriptu, grāmatas aprakstu un informāciju par autoru/-iem, ilustratoru/-iem nosūtīt
uz e-pasta adresi izdevnieciba@latvijasmediji.lv ar tēmas norādi “Bērnu un jauniešu
grāmatu konkursam” līdz 2021. gada 31. oktobra 24:00

Vērtēšana un apbalvošana



Konkursa pieteikumus vērtē izdevniecības “Latvijas Mediji” izveidota žūrijas
komisija, kā sastāvā ir profesionāli rakstnieki, redaktori, literatūrkritiķi un
neatkarīgi speciālisti.



Konkursa kopējais honorāru fonds ir 6 000 euro.



Konkursā paredzēts piešķirt pirmo, otro un trešo vietu. Žūrijai ir tiesības kādu no
vietām nepiešķirt vai vairākiem manuskriptiem piešķirt vienu un to pašu
kategoriju.



Konkursa uzvarētāji slēdz izdevniecības līgumu, vienojoties par izdošanas
nosacījumiem. Grāmatā tiek ievietots teksts par autora panākumiem konkursā.



Izdevējs patur tiesības publicēt arī citus konkursā iesniegtos darbus, ja tie atzīti
par literāri vai vizuāli augstvērtīgiem, atsevišķi vienojoties ar autoru par
nepieciešamajiem uzlabojumiem un citām detaļām.



Žūrijas komisijai ir tiesības rekomendēt izdošanai arī citus darbus, pārrunājot
iespējamos labojumus vai izmaiņas.



Izdevniecībai “Latvijas Mediji” ir tiesības nepiešķirt prēmijas un/vai darbus
nepublicēt, ja tie pēc žūrijas komisijas vērtējuma neatbilst konkursa nolikumam
un idejai.

Konkursa posmi




Konkursa pieteikumu iesniegšana notiek no konkursa izsludināšanas brīža
līdz 2021. gada 31. oktobrim plkst. 24:00
Konkursa darbu izvērtēšana notiek no 2021. gada 1. novembra līdz 2021.
gada 22. decembrim
Konkursa uzvarētāji tiek paziņoti ne vēlāk kā 2022. gada 6. janvārī
Izdevniecība konkursā atzinību neguvušos manuskriptus nerecenzē un
žūrijas lēmumu nepamato.

Kontakti:
Izdevniecība “Latvijas Mediji”
Toma iela 4, Rīga, LV-1003, e-pasts: izdevnieciba@latvijasmediji.lv, Tālrunis:
67096637

