KONKURSS ”5 KAUNEIMAT EESTI LASTERAAMATUT”
REGLEMENT

Konkursi korraldamise eesmärk on väärtustada illustreeritud lasteraamatuid kui vaimse
kultuuri nähtust ja tunnustada kirjastajat, kes on leidnud oma raamatule sobiva kunstniku.
Võistlust korraldavad Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Vabagraafikute Ühendus,
Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus ja Eesti Rahvusraamatukogu.
Konkurss toimub samaaegselt “25 kauneima Eesti raamatu” valimisega.
1. Lasteraamatute puhul hinnatakse terviklahendust, pidades primaarseks illustratsioonide
taset.
2. Võistlusele võib esitada võistlusele eelneva kalendriaasta jooksul Eesti kirjastajate välja
antud ning Eesti kunstnike kujundatud ja illustreeritud väljaandeid. Hindamisele ei kuulu
osaliselt või täielikult üle võetud kujundusega raamatud ning diplomi- ja kursusetööd.
3. Raamatuid võivad esitada kunstnikud, kirjastajad, autorid, trükkijad või töö tellijad.
Konkursile esitatavate raamatute arv ei ole piiratud.
4. Osalemiseks tuleb 4. detsembrist 6. jaanuarini tuua igast raamatust 1 eksemplar Eesti
Rahvusraamatukogu infoletti. Iga nimetuse kohta tuleb täita ankeet (soovitavalt
elektrooniline). Täpsem info kodulehel www.rahvusraamatukogu.ee.
Võitnud raamatutest kogub Rahvusraamatukogu juurde 1 eksemplari, et moodustada
2 näitusekomplekti.
5. Zürii
5.1. Raamatuid hindab korraldajate poolt moodustatud žürii.
5.2. Žürii koosseisu kuuluvad:
Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Vabagraafikute Ühendus – 6 esindajat
Eesti Lastekirjanduse Keskus – 1 esindaja
Eesti Rahvusraamatukogu – 1 esindaja
Eesti Kirjastuste Liit – 1 esindaja
5.3. Žürii liikmed valivad enda seast esimehe ja lepivad kokku töö korralduse.
5.4. Žürii tööd assisteerib korraldajate poolt valitud erapooletu sekretär.
5.5. Žürii ei vaidlusta konkursi tulemusi pärast otsuse kinnitamist. Arutelude sisu ei
avalikustata enne kui žürii on kinnitanud ja avalikustanud konkursi tulemused.
5.6. Žürii liikmed roteeruvad. Üks isik ei või žürii töös osaleda rohkem kui kahel
järjestikusel aastal.
6.
Hindamine
6.1. Konkurss toimub ühes voorus.
6.2. Hinnatakse kirjalikult neljaastmesüsteemis. Punktid liidetakse ning võitjateks
osutuvad 5 enim punkte saanud raamatut.
6 – peaks tingimata kuuluma 5 hulka
4 – võiks kuuluda
2 – pigem ei peaks kuuluma
0 – täielikult välistatud
6.3. Kui hindamisele on esitatud žürii liikme raamat, siis selle raamatu hääletamisel žürii
liige ei osale.
6.4. Kui ühe kunstniku mitu teost osutuvad väljavalituks või mitu raamatut saavad võrdse
punktidearvu, toimub arutelu ja uus hääletamine.
6.5. Žürii valib 5 kauneimat raamatut, mida ei panda pingeritta. Nende illustraatorid,
kujundajad, kirjastajad ja trükkalid saavad diplomi.
6.6. Tunnustamisväärilis(t)e ilustratsiooni(de) olemasolul annab žürii välja kuni 3
eripreemiat illustraatorile.
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7. Tulemused tehakse teatavaks veebruari esimesel nädalal Eesti Rahvusraamatukogus
avataval võitnud tööde näitusel. Raamatuid tutvustatakse koos võistluse “25 kauneimat
Eesti raamatut” tulemustega eesti- ja ingliskeelses kataloogis ning rändnäitusel.
8. Valikust välja jäänud raamatud tagastatakse kirjastajale 1. märtsini. Viimata trükised
antakse Eesti Lastekirjanduse Keskusele, hilisemaid pretensioone ei rahuldata..
9. Reglementi muudetakse ainult kõigi osapoolte nõusolekul.

Tallinnas, 20. novembril 2013
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