Vydavateľstvo Q111
Štatút autorskej súťaže literárnych prác pre deti

1.
K jubilejnému 25. výročiu jestvovania vypisuje týmto Vydavateľstvo Q111
autorskú súťaž pôvodných literárnych prác pre deti.
Nadväzujúc na doterajšiu činnosť Vydavateľstvo Q111 si kladie za cieľ zväčšiť podiel
hodnotných detských kníh našich autorov na knižnom trhu, zvýšiť záujem detí, rodičov aj učiteľov
o tieto knihy a podnietiť ich, aby spolu čítali, recitovali, texty z nich dramatizovali, učili sa vnímať
ilustrácie kvalitných ilustrátorov a mať z nich estetický zážitok.
Hodnotná kniha pritom v nijakom prípade neznamená nudu ani absenciu vtipu, humoru,
nápaditosti, napätia, dobrodružnosti i dobrej zábavy. Naopak. Ale určite musí byť príspevkom
k všestrannému rozvoju dieťaťa.
Vydavateľstvo autorom nezadáva žiadne konkrétne témy. Výber tém, ich spracovanie a
vyznenie by sa však mali niesť v duchu humanizmu, porozumenia, tolerantnosti voči potrebám
iných ľudí, posilňovať vedomie, že naša Zem je našim jediným domovom, že je zraniteľná a že
okrem nás na Zemi žijú aj iné tvory a organizmy, ktorých život závisí od prostredia, kde žijú. A to
ovplyvňuje najmä človek - ako ochranca alebo ako vedomý či nevedomý ničiteľ.
O čomkoľvek budete písať, majte na pamäti, že píšete pre dnešné deti, a tie sú ako produkt
doby celkom iné, ako ste boli v detstve Vy, Vaši rodičia, prarodičia. Ošúchané témy i literárne
postupy a didaktizujúce poučné príbehy dnešné deti nezaujmú. Nie je to tak dávno, keď literatúra
pre deti bola integrálnou, hodnotovo vyzdvihovanou súčasťou národnej literatúry. Nadviažte
na toto vývinové štádium, pravda, s dnešnou skúsenosťou a dnešnými témami.

2.
Súťažné práce majú byť určené deťom prvého a druhého stupňa základných škôl.
Hodnotiť ich bude porota zložená z odborníkov na detskú literatúru z vedeckých a
pedagogických inštitúcií, zaoberajúcich sa detskou literatúrou, a Vydavateľstvom Q111.
Práce budú hodnotené v troch kategóriách:
a.) moderná autorská rozprávka,
b.) príbehy zo súčasného života detí i dospelých,
c.) umelecko-náučná literatúra, literatúra faktu.
Pre najmladších čitateľov, ktorí ešte zavše potrebujú pri čítaní súčinnosť rodičov či učiteľov,
by rozsah nemal prekročiť zhruba 25-30 normostrán.
Pre deti, ktoré už dobre zvládli techniku čítania, čo je veľmi dôležité pre porozumenie textu,
približne 40-50 normostrán.
Pre dievčatá a chlapcov 2. stupňa ZŠ v rozsahu do 120 normostrán.
Na základe ohodnotenia porotou udelí Vydavateľstvo Q111
v každej kategórii jednu cenu vo výške 500 €.
Podľa množstva a kvality zaslaných prác udelí Vydavateľstvo Q 111 v každej kategórii
3 vecné hodnotné ceny.
Vydavateľstvo si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, ak rukopisy nebudú
zodpovedať kritériám hodnotnej tvorby.

3.

Literárne práce posielajte v dvoch exemplároch:
Jeden exempláre poštou a jeden elektronicky v programe Word alebo Open Office.
V žiadnom prípade neposielajte cez úschovňu či v inom nezvyčajnom programe.
Píšte prosím takto:
riadkovanie, čiže vzdialenosť jednotlivých riadkov na šírku 1/2,
veľkosť písma 13 bodov,
ľavé margo cca 30 mm, pravé minimálne 20 mm s tým, že riadky vpravo nebudú zarovnané.
1 normostrana = 60 úderov krát 30 riadkov, čiže 1800 znakov na strane. Pri písaní na
počítači sa na stranu vojde viac textu, treba preto rozsah prerátať.
Termín zaslania rukopisu je najneskoršie do 15. augusta 2015. Porota bude vďačná, ak
budete texty posielať priebežne od vyhlásenia súťaže.
Vyhlásenie výsledkov bude začiatkom novembra 2015.
Obálku aj elektronickú zásielku výrazne označte slovom SÚŤAŽ

