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Convidem tots els escriptors
i escriptores a participar en el

26 Premi Edebé de
Literatura Infantil i Juvenil,

un esdeveniment anual que
reuneix les obres de major qualitat
literària per a nens i joves.
Contes fantàstics, narracions
enginyoses, històries excitants
o relats apassionants que poden
fer somiar els lectors més joves.
Participa-hi amb la teva obra.
Tots duem un premi a dins.

S’estableixen dues modalitats de premi: modalitat infantil, per a
obres de narrativa adreçades a lectors de 7 a 12 anys, dotada
amb 25.000 euros, i modalitat juvenil, per a obres adreçades a
lectors de més de 13 anys, dotada amb 30.000 euros. El fet de
participar en una modalitat exclou la possibilitat de fer-ho en
l’altra.
La concessió del Premi en les seves dues modalitats comporta
que l'autor cedeix en exclusiva a edebé tots els drets d'explotació
sobre l'obra, per tota la vigència de la propietat intel·lectual, en
qualsevol llengua, format i canal de distribució, ja sigui de
manera directa o mitjançant tercers, per a tot el món; cessió que
l'autor s'obliga a formalitzar mitjançant la signatura del contracte
d'edició estàndard que en aquell moment tingui en vigor
l'editorial. La dotació del Premi es computarà com a bestreta a
compte dels drets d'autor obtinguts mitjançant les explotacions
esmentades.
L’editorial edebé tindrà una opció preferent per a l’adquisició
dels drets, en totes les llengües de l’Estat espanyol, de les obres
que el Jurat consideri d’interès de publicar i que no hagin
obtingut el Premi en cap modalitat.
Les obres hauran de ser originals totalment inèdits, de tema
lliure i escrits en qualsevol de les llengües de l’Estat. El gènere
literari ha de ser novel·la. Se’n remetran dues còpies a aquesta
adreça: Premi Edebé de Literatura Infantil i Juvenil. Editorial
edebé, Passeig Sant Joan Bosco, 62. 08017 Barcelona. S’haurà
d’especificar clarament a quina modalitat del Premi s’opta.
L’extensió de les obres serà d’un mínim de 20 pàgines i d’un
màxim de 80 per a la modalitat infantil, i de 80 a 200 per a la
juvenil. Els treballs es presentaran mecanografiats a doble espai
i escrits per una sola cara en fulls de paper de mida DIN A4.
S’han d’acompanyar de còpia en suport informàtic.

Els originals s’enviaran sota plica. Les pliques hauran de
contenir el nom, l’adreça, el correu electrònic i el telèfon de
l’autor. El Jurat procedirà a l’obertura de les pliques un cop
decidit el Premi en les seves dues modalitats.
Cada concursant podrà enviar tots els originals de la seva pròpia
autoria que desitgi per a una sola modalitat. El fet de participar
implica el compromís de no optar a altres premis amb les obres
presentades a concurs, així com l’absència de compromisos
editorials previs o simultanis per a aquestes obres.
El termini d’admissió d’originals s’acabarà el 15 de setembre de
2017. No es podran presentar al concurs el personal del grup
Edebé ni els guanyadors de l’edició anterior.
El Jurat serà nomenat per edebé i estarà format per especialistes
en literatura i educació. La seva composició es donarà a conèixer
en el moment de fer pública la resolució del Premi. El Jurat
emetrà un veredicte inapel·lable. El veredicte del Jurat es farà
públic a finals de gener de 2018 en el transcurs d’un acte que es
convocarà amb aquesta finalitat.
Els originals no premiats seran destruïts dins dels quatre mesos
següents a l’adjudicació del Premi. L’editorial no respon, en cap
cas, de la pèrdua d’algun original.
La participació en el Premi edebé de Literatura Infantil i Juvenil
implica la plena conformitat i acceptació d’aquestes bases.

