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BizkaIdatz VI. Literatura Saria (2013-2014)

Deialdiko Oinarriak

“JARRAITZEKO PREST? ORAIN ZURE TXANDA DA”

Bizkaiko Foru Aldundiako Kultur Sailak, Bizkaiko Foru Liburutegiaren bitar-

tez, Bizkaidatz literatura-sariaren, “Jarraitzeko prest? Orain zure txanda da” 

lelopean, helburu nagusitzat du bizkaitarren sormen literarioa bultzatzea eta 

nazioarteko bi egun esanguratsu ospatzea: Liburuaren Nazioarteko Eguna (api-

rilak 23) eta Liburutegien Nazioarteko Eguna (urriak 24).

Parte hartzaileak

1) Hamasei urtetik gorako pertsona fisiko orok eman dezakete izena sarian. 

Horretarako, jatorrizko lanak aurkeztu behar dira, hau da, aurretiaz argitaratu 

gabeak: ez zati bat, ez osorik. Lehiaketan parte hartzeak esan nahi du oinarriak 

guztiz onartzen direla.

2) Gaztelaniazko atalean parte hartzen duten egile pertsonek gutxienez bal-

dintza hauetako bat bete beharko dute:

Bizkaian jaioak izatea edo, bestela, auzotasun administratiboa bertan iza-

tea  deialdiko oinarriak bildutako foru dekretu argitaratzen denean Bizkaiko  

Aldizkari Ofizialean edo deialdiko oinarriak argitaratu aurretik urtebetez gutxie-

nez Bizkaian izatea auzotasun administratiboa.

3) Ezin dute Bizkaidatz honen deialdian parte hartu deialdi honen aurre-

aurreko bi edizioetatik edozeinetan lehen sariaren edo bigarren sariaren irabaz-

leak izan zirenak;
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Hori gorabehera, pertsona irabazle horiek aukera dute Bizkaidatzen parte 

hartzeko saria jaso ez zuten modalitatean (euskaraz edo gaztelaniaz). 

Obren betebeharrak

1) Sari honetan parte hartu nahi dutenek kontaketa literario bat idatzi behar 

dute, egungo bi idazlek —batak euskaraz eta besteak gaztelaniaz— proposatu-

tako bi hasieretatik abiatuta. Parte-hartzaile bakoitzak nahi duen beste lan aur-

kez dezake, betiere, idazleek idatzitako kontakizunaren hasierara, pertsonaietara 

eta bertan planteatzen diren egoeretara egokitzen badira.

2) Parte hartzen duten egile pertsonek euskarazko edo gaztelaniazko narra-

zioak aurkez ditzakete, eta, epaimahaiak horrela erabakitzen badu, atal bietan 

izan daitezke irabazle.

3) Narrazioek, gutxienez, 16 orrialdeko luzera izan beharko dute, eta, 

gehienez, 20 orrialdekoa. “Times” edo “Arial” letra erabili beharko da, alde 

bakarrean eta A4 tamainako orrietan idatzita. Eta honako ezaugarri hauek gorde 

behar dituzte: gorputza, 12; espazioa, bikoitza; gutxienez 25 lerro eta gehienez 

32 lerro orrialde bakoitzean, eta lerro bakoitzean, gutxienez, 70 karaktere, salbu 

eta ortografiazko zeinu jakin batzuen aplikazioaren emaitzako salbuespenak.

4) Lehiaketa honetara aurkeztuko diren kontaketek derrigorrez bete behar 

dute otsailaren 18ko 4/2005 Euskal Legeak eta indarrean dauden gainerako le-

gezko xedapenek  ezarritakoaren araberako  emakumeen eta gizonen berdinta-

sun printzipioa.

Aurkezteko epea, lekua eta modua.

1) 2014ko otsailaren 20an bukatuko da lanak jasotzeko epea.

2) Parte-hartzaile bakoitzak eskabide-orria bete beharko du (www.bizkaia.

net web-orrian eta Bizkaiko Foru Liburutegiaren bulegoetan eskura daiteke).
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Beste gutun-azal batean, honako hauek gehitu behar dira: 

• Nortasun agiri nazionalaren fotokopia eta (Bizkaitik kanpo jaioak iza-

nik gaztelaniazko modalitatean aurkezten direnek bakarrik) erroldatze-

agiriaren fotokopia.

• Obraren hiru (3) ale. Ale horiek ez dira sinatu behar, orriak zenbakiturik 

izan behar dituzte, kontakizunaren izenburua izango dute eta, nahi izanez 

gero, egilearen izenordea. 

• Parte-hartzailearen ohar bibliografiko txiki bat, nahi izanez gero.

3) Bizkaiko Foru Liburutegian aurkeztu behar dira obrak: Diputazio kalea, 

7, 48008 - Bilbo. Hala ere, lanak aurkezteko, berdin baliatu daiteke 1992ko 

azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluak ezartzen dituen modueta-

riko edozein (Herri Administrazioen eta Prozedura Adminstratibo Erkideraen 

Araubide Juridikoari buruzko Legea).

Epaimahaia

1) Epaimahaia literaturaren eta kulturaren munduko pertsona famatuek osa-

tuko dute, eta haiek emango dituzte sariak, sarira aurkezturiko lanak aztertu 

ondoren eta honako irizpide hauen arabera: proposaturiko kontakizunarekiko 

jarraipena eta batasuna (5 puntu gehienez), kalitate literarioa (3 puntu gehie-

nez) eta istorioa garatzen izaniko sormena (2 puntu gehienez). Horren arabera,  

irabazle suertatu diren kontakizunen ebazpen-proposamena egingo dute.

Kultura Sailaren ebazpen baten bitartez izendatuko da epaimahaia, eta  

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

Saria

1) Irabazleei sari hauek banatuko zaizkie, bai euskeraz aurkezturiko lanetan 
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bai erderaz aurkezturikoetan: Lehenengo saria: 1.500 euro eta diploma. Biga-

rren saria: 500 euro eta diploma. Finalista: diploma. Aurreko atalean agertzen 

diren sari ekonomikoei atxikipen fiskalak egingo zaizkie, legeak ezartzen due-

narekin bat. 

2) Saritutako lanak osorik argitaratuko dira 2014ko apiliraren 23an, Li-

buruaren Eguna ospatzeko.

3) Epaimahaiko kideen iritziz lehiaketara aurkeztutako lan guztien artean 

batek ere ez baditu beharrezko baldintzak betetzen, saria eman gabe geratu  

ahalko da.

4) Kultura Sailean eskumena duen organoak sarituen berri jasotzen duen 

ebazpena emango du, epaimahaiaren proposamenaren arabera. Ebazpen hori 

posta arrunt ziurtatu bidez jakinaraziko zaie parte-hartzaile guztiei, eta Bizkaiko 

Aldizkari Ofizialean ere argitaratuko da.

Saritutako egilearen betebeharrak

1) Saridunek eurek joan behar dute sariak banatzeko ekitaldira,  eta ezin-

go balute joan, berriz, ordezkari bat bidali beharko lukete. Ekitaldia 2014ko 

apirilaren 23an egingo da, Bizkaiko Foru Liburutegiak Liburuaren Nazioarteko 

Eguna ospatzen duela baliatuz. Gainera, saria jaso duen kontakizuna euskarri 

informatikoan eman behar dute.

2) Saria ordaintzen denetik aurrera, hurrengo bost urteetan Bizkaiko Foru 

Aldundiak bakarrik izango ditu saritutako lanak erreproduzitu, banatu eta  

saltzeko eskubideak, eta sariaz aparte ez du beste ordainketarik egin beharko, 

saria baita ordainsari osoa eta bakarra.

3) Editatutako material guztietan eta diru-laguntza jaso ondoren egindako 

jendaurreko agerpen guztietan Bizkaiko Foru Aldundiaren  babesa agerraraztea. 
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Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiaren erakunde-irudiak ezarritako elemen-

tuak baliatuko dira nahitaez, eta logotipoaren aldamenean esaldi hau agertuko 

da hitzez hitz: 

“Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du» 

edo

“Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako ekintza/Actividad subvencionada 

por la Diputación Foral de Bizkaia».

Bestelakoak

Saririk jasotzen ez duten lanak Foru Liburutegian jaso ahal izango dira 

(Diputazio kalea, 7, 48008 Bilbo), 2014ko uztailaren 24ra arte. Epe horren 

barruan jasotzen ez badira, ulertuko da egileek ez dituztela berreskuratu nahi; 

beraz, Bizkaiko Foru Aldundiak ez du inolako erantzukizunik izango lan horien 

gainean.

Oinarri hauek jasotzen dituen foru dekretua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

eta www.bizkaia.net web-orrian argitaratuko da.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA/ DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
KULTURA SAILA 

BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA 

foru_liburutegia@bizkaia.net
www.bizkaia.net/foruliburutegia


