6. natečaj za nagrado
n
Veeleposlaniištva Špan
nije v Sloveeniji
za najbo
oljši prevo
od esAsi
POGOJI:
Prvič: nagradaa Veleposla
aništva Šp
panije v Slo
oveniji za najboljši
n
p
prevod esA
Asi za
leto 2018 se po
odeli za najjboljši prev
vod literarrnega dela iz španskeega v sloveenski
jezik
k, izdanegaa med letii 2015 in 2018 v Slo
oveniji. Vrrednost naagrade je 3.000
evro
ov. Nagrad
da je nedeljiva in morra biti podeeljena.
Zmaagovalec natečaja
n
see obvezujee predsedovati žiriji za nagrrado za mlade
m
prev
vajalce, ki bo razpisana v letu
u 2019, in
n pripraviti izbor krratke zgod
dbe v
špan
nskem jeziku, ki jo bodo
b
moraali kandida
ati omenje
enega nateečaja preveesti v
sloveenski jezik
k.
Drug
gič: kateraakoli fizičn
na ali prav
vna oseba lahko pre
edlaga prev
vode eneg
ga ali
večih
h literarnih
h del iz šp
panskega v slovensk
ki jezik, ki so bili izd
dani v Slov
veniji
med
d 1. januarjjem 2015 in
n 31. avgu
ustom 2018
8 ter izpoln
njujejo vse pravne po
ogoje
za naatis.
Za n
nagrado se ne morejo
o potegovaati v prejšnj
njih letih že
e nagrajenaa literarna dela.
Isti prevajalecc je lahk
ko večkraat nagrajen za raz
zlična della, vendarr ne
oredoma.
zapo
Trettjič: prevaajalci ali institucije,, ki bodo
o sodelov
vali v nattečaju, morajo
najkasneje do 17. septe
embra 20118 predlož
žiti 2 izvo
oda preved
denega deela v
sloveenskem jeeziku, en izvod v španskem
m jeziku in
n, v kolikkor je mogoče,
sloveenski prev
vod tudi v elektro
onski oblik
ki, s krattko pisno predstavitvijo
pred
dloga in uteemeljitvijo
o, na naslov
v:
Veeleposlanišštvo Španiije v Sloven
niji
Naagrada esA
Asi
Trrnovski priistan 24, 10
000 Ljublja
ana
Veleeposlaništv
vo ne bo vrračalo prejeete dokum
mentacije.
ni žirije laahko med srečanji p
predlagajo svoje kan
ndidate. V tem prim
meru
Član
moraajo zagotov
viti vsaj en
n izvod preedlaganega
a preveden
nega dela.
Četrrtič: o dobitniku nagrrade odločaa žirija, ki jo sestavlja
ajo:







p
predsednik
k žirije: slov
venski pisaatelj
u
ugledna osebnost z zeelo dobrim
m znanjem španskega
a jezika
p
predstavnik
k medijev
p
predstavnik
k Društva slovenskih
h književniih prevajallcev
p
predstavnik
k Filozofsk
ke fakultetee v Ljublja
ani

dsednik vo
odi delo žirrije in ima v primeru
u nedoločen
nega izidaa odločilen glas.
Pred
Tajn
nik je pred
dstavnik Veleposlani štva Španiije v Slove
eniji, ki niima pravicce do
glaso
ovanja. Od
dločitev žirrije je doko
ončna. Dob
bitnik nagrrade mora biti izglasovan
do k
konca leta 2018.
2
Petičč: nagradaa se bo pod
delila na jaavni slovessnosti, ki bo potekalaa v začetku
u leta
20199.
vanje na natečaju
n
prredpostavllja soglaša
anje z vsebbino priču
ujočih
Šesttič: sodelov
pogo
ojev. V prrimeru krššitve se po
odeljena nagrada
n
raz
zveljavi. V
Veleposlan
ništvo
Špan
nije v Slov
veniji si v primeru
p
neejasnosti ali nestrinja
anja pridržžuje pravicco do
obraazložitve pričujočih pogojev.
p
Za v
več informaacij pišite na
n to velep
poslaništvo
o: emb.liub
bliana.ofc@
@maec.es.

