சிங்கப்பூர் இலக்கியப் பரிசு 2016- விதிமுறைகளும் நிபந்தறைகளும்
1. தகுதி
(அ) பபோட்டியில் பங்பகற்கும் கோலகட்டத்தில் 18 அல்லது அதற்கும்
பேற்பட்ட வயறத அறடந்துள்ள சிங்கப்பூர்க் குடிேக்களும்
நிரந்தரவோசிகளும் இப்பபோட்டியில் பங்பகற்கலோம்.
2. பிரிவு
(அ) ஜைவரி 1, 2014-லிருந்து டிசம்பர் 31, 2015 வறரயிலோை கோலப்
பகுதியில் சிங்கப்பூரிபலோ அல்லது வவளிநோட்டிபலோ வவளியிடப்பட்ட
சிறுகறதகள், நோவல்கள் (புதிைங்கள் ) , கவிறதகள், கற்பறை சோரோத
இலக்கியப் பறடப்புகள் ஆகியறவ இப்பபோட்டிக்கு ஏற்றுக்
வகோள்ளப்படும்.
(ஆ) சேர்ப்பிக்கப்படும் பறடப்புகளின் வபரும்பகுதி உள்ளடக்கமும்
முதன்முறை பிரசுரிக்கப்பட்டதோக இருக்க பவண்டும்.
3. வபோருளும் கருவும்
(அ) சேர்ப்பிக்கப்படும் பறடப்புகள் எந்த ஒரு வபோருறளபயோ,
கருறவபயோ வகோண்டிருக்கலோம்.
(ஆ) உண்றேச் சம்பவங்கள், இலக்கிய விேர்சைம், வோழ்க்றக
வரலோறு, இலக்கிய இதழியல், நிறைவுக் குைிப்புகள், பயணக்
கட்டுறரகள், சறேயல் தகவல்கள் முதலிய வபோருள்களில் எழுதப்பட்ட
, வபோதுேக்கள் அறைவரும் படித்துப் புரிந்து வகோள்ளத் தக்க இலக்கிய
வடிவங்கள் ஏற்றுக் வகோள்ளப்படும். பேற்கல்வி, பட்டப் படிப்பு
வோசிப்றப இலக்கோகக் வகோண்டு எழுதப்பட்டறவ ஏற்றுக் வகோள்ளப்பட
ேோட்டோ.
4. வேோழி
(அ) ஒவ்வவோரு பிரிவிலும் சேர்ப்பிக்கப்படும் பறடப்புகள் ஆங்கிலம்,
சீைம், ேலோய், தேிழ் ஆகியவற்ைில் ஏபதனும் ஓர் அதிகோரப்பூர்வ
வேோழியில் இருக்க பவண்டும்.

5.

மூலம்
(அ)

ஒவ்வவோரு பறடப்பும் பபோட்டியில் பங்பகற்கும் பறடப்போளரின்

வசோந்தப் பறடப்போக இருக்க பவண்டும்.
(ஆ) சேர்ப்பிக்கப்படும் பறடப்பு, பபோட்டியில் பங்பகற்கும்
பறடப்போளருக்கு ேட்டுபே வசோந்தேோைதோக இருத்தல் அவசியம்.
(இ) சேர்ப்பிக்கப்படும் பறடப்பின் ஆசிரியர்கள் இருவருக்கு பேல்
இருத்தல் கூடோது.
(ஈ) பிரசுரேோை பறடப்புகள் ேட்டுபே ஏற்றுக் வகோள்ளப்படும்.
பபோட்டியில் இடம்வபைத் தகுதி வபறுவதற்கு, நூல்கள் வபோது வர்த்தக
முறையில் அச்சிடப் பட்டுப் பிரசுரேோகி இருக்க பவண்டும்.
6. பறடப்புகளின் எண்ணிக்றக
(அ) பபோட்டியில் பங்வகடுப்பவர் ஒன்றுக்கு பேற்பட்ட பறடப்புகறள
அனுப்பலோம். அப்பறடப்புகள் ஒன்று ேற்வைோன்றைப்பபோல்
அறேயோேலும், ஒன்ைின் பவறுபட்ட வடிவேோக இல்லோேலும் இருக்க
பவண்டும்.
(ஆ) ஒரு பறடப்றப ஒபரவயோரு வேோழி சோர்ந்த பிரிவுக்கு ேட்டுபே
அனுப்பி றவக்க பவண்டும்.
(இ) ஒவ்வவோரு பறடப்பபோடும் அதிகோரப்பூர்வ நுறழவுப் படிவமும்
இறணக்கப் பட்டிருக்க பவண்டும். பபோட்டியோளர் தேது ஒவ்வவோரு
பறடபிற்கும் நோன்கு (4) பிரதிகறளச் சேர்ப்பிக்க பவண்டும்.
(ஈ) பறடப்புகறள எழுத்தோளபரோ வவளியீட்டோளபரோ சேர்ப்பிக்கலோம்.
7.பதர்வு
(அ) ஒவ்வவோரு வேோழிப் பிரிவுக்கும் மூன்று (3) நடுவர்கள்
இருப்போர்கள்.
(ஆ) நடுவர்களின் தீர்ப்பப இறுதியோைது. அவர்களின் முடிவு பற்ைி
எத்தறகய கடிதப் பபோக்குவரத்தும் றவத்துக் வகோள்ளப்பட ேோட்டோது.
8. முடிவு நோள்

(அ) பறடப்புகறள அனுப்ப பவண்டிய இறுதி நோள் 8 ஜைவரி, 2016,
ேோறல 5.00 ேணி.
9. சேர்ப்பிக்கப்பட்ட பறடப்புகள்
(அ) வரும் வழியில் வதோறலந்து பபோை அல்லது பசதேறடந்த
பறடப்புகளுக்கு ஏற்போட்டோளர்கள் வபோறுப்பபற்க ேோட்டோர்கள்.
(ஆ) சிங்கப்பூர் இலக்கியப் பரிசுக்குச் சேர்ப்பிக்கப்படும் நூல்கறளச்
சிங்கப்பூர்த் பதசியப் புத்தக பேம்போட்டு ேன்ைம் தன்வசம் றவத்துக்
வகோள்ளும்.
10. விருது
(அ) சிங்கப்பூர் இலக்கியப் பரிறச வவல்லும் ஒவ்வவோரு வேோழிப்
பிரிவின் பறடப்போளரும் $10,000 வதோறகறயயும் சிைப்பு நிறைவுத்
தட்றடயும் வபறுவோர்.
(ஆ) ஒவ்வவோரு வேோழிப் பிரிவுக்கும் ஒபரவயோரு இலக்கியப் பரிறச
ேட்டுபே வழங்க நடுவர்கள் முன்வேோழிவோர்கள். சேர்ப்பிக்கப் பட்ட
பறடப்புகளில் இலக்கியப் பரிசுக்குத் தகுதி வோய்ந்த பறடப்பு
இல்றலவயைில், விருது வழங்கப்பட ேோட்டோது.
(இ) இலக்கியப் பரிசுக்கு ஒருவரும் தகுதி வபைவில்றலவயைில்,
அதற்குப் பதிலோக நடுவர்கள் தகுதிப் பரிசோக S$5,000 அல்லது போரோட்டுப்
பரிசோக S$1,000 வழங்குவோர்கள். ஒவ்வவோரு வேோழிப் பிரிவுக்கும்
வழங்கப்படும் வேோத்தப் பரிசுத் வதோறக S$10,000க்கு உட்பட்டிருக்கும்.
11. பதர்வுப் பட்டியல்
(அ) சிங்கப்பூர் இலக்கியப் பரிசுக்கோகத் பதர்வு வசய்யப்பட்ட
பறடப்புகளின் பட்டியறல ஏற்போட்டுக்குழு, பே 2016ல் அைிவிக்கும்.
12. வவற்ைியோளர்கறள அைிவித்தல்
(அ) வவற்ைி வபற்ைவர்கள் அறைவருக்கும் ஜூறல 2016ல்
நறடவபறும் விழோவில் பரிசுகள் வழங்கப்படும். பவற்ைியோளர்களின்

வபயர்கள் விருது வழங்கும் விழோவில்தோன் அைிவிக்கப்படும். அதற்கு
முன்போக அவர்களுக்கு அதுபற்ைி அைிவிக்கப்பட ேோட்டோது.
பரிசீலறைக்குத் பதர்வு வபற்ை எழுத்தோளர்கள் யோபரனும் விழோவில்
கலந்து வகோள்ள இயலோேற் பபோைோல், அவர்கள் தங்கள் சோர்பில்
ஒருவறர அனுப்பி, தங்கள் பறடப்புக்குப் பரிசு கிறடக்குேோைோல்,
அதறைப் வபற்றுக் வகோள்ள ஏற்போடு வசய்யலோம்.
13. வபோறுப்பு
(அ) பரிசீலறைக்குத் பதர்வு வபற்ைவர்களும், இலக்கியப் பரிசு
வவன்ைவர்களும், வளரும் எழுத்தோளர்களுக்கு இலக்கிய
உறரயோற்றுதல், பயிற்சிப் பட்டறை நடத்துதல், வழிகோட்டி
ஆபலோசறை வழங்குதல் பபோன்ை நடவடிக்றககளில் ஈடுபட அறழக்கப்
படுவோர்கள்.
(ஆ)

பரிசீலறைக்குத் பதர்வு வபற்ை பறடப்போளிகளூம் , வவற்ைி

வபற்ை எழுத்தோளர்களூம் ஊடகங்களுடன் கலந்துறரயோடவும், சிங்கப்பூர்
இலக்கியப் பரிசு வதோடர்பில் சிங்கப்பூர்ப் பதசிய புத்தக பேம்போட்டு
ேன்ைம் எடுக்கும் நடவடிக்றககளுக்கு ஆதரவு தரவும் பவண்டும்.
14. சேர்ப்பித்தல்
(அ) பறடப்புகள் அறைத்றதயும் ( ஒவ்வவோரு பறடப்பிலும் நோன்கு
(4) பிரதிகள் இருக்க பவண்டும் ) பதிவு அஞ்சலிபலோ பநரிபலோ
சிங்கப்பூர் இலக்கியப் பரிசு 2016 “ எை உறையில் குைிப்பிட்டுக்
கீ ழ்க்கோணும் முகவரிக்கு அனுப்ப பவண்டும் :
Singapore Literature Prize (SLP) 2016
National Book Development Council Of Singapore
C/O Geylang East Public Library
50 Geylang East Avenue 1
Singapore 389777

“

(ஆ) சேர்ப்பிக்கப்படும் ஒவ்வவோரு பறடப்புடன் , பூர்த்தி வசய்யப்பட்ட
அதிகோரப்பூர்வ நுறழவுப் படிவமும், பறடப்போளியின் புறகப்படமும்,
வோழ்க்றகச் சுருக்கமும் ( 50 வசோற்களுக்கு ேிகோேல் ) அறடயோள
அட்றடயின் நகலும் இறணக்கப் பட்டிருக்க பவண்டும்.
முக்கியத் பததிகள்:
26 அக்படோபர் 2015…………………………………..சேர்ப்பிக்கும் முதல் நோள்
8 ஜைவரி 2016………………………………………….. சேர்ப்பிக்கும் கறடசி நோள்
பே 2016 …………………………………………………….பரிசீலறைக்குத் பதர்வுவபற்ை
பறடப்புகளின் பட்டியல் அைிவிப்பு .
ஜூறல…………………………………………………………………………. பரிசளிப்பு விழோ
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