Jana Montorio Doležalová

a
Městská knihovna v Třebíči
vyhlašují
4. ročník studentské překladatelské soutěže

Překládáme s Janou Montorio
Žánr: literatura Young adult

2015: nultý ročník, 31 přihlášek
Kiera Cass: The Selection
______

2016: I. ročník, 21 přihlášek
Sherman Alexie:
The Absolutely True Diary of a PartTime Indian
______

The Poet X

by Elisabeth Acevodo
P ř i h l á š k a

2017: II. ročník, 21 přihlášek
Jesse Andrews:
Me and Earl and Dying Girl
______

2018: III. ročník
„You Will Be Found“
A song from a stage musical
Dear Evan Hansen
______

2019: IV. ročník

Heslo:

Elisabeth Acevodo:
The Poet X

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Škola:
Bydliště:
Telefonní číslo soutěžícího:
E-mail:

Čestné prohlášení a souhlas s podmínkami soutěže
Prohlašuji, že přihlašovaný text je výhradně mým vlastním dílem. Dále prohlašuji, že jsem
se seznámil(a) s vyhlášenými podmínkami soutěže a souhlasím s nimi.
……………………………………………………………
Podpis

Každý autor může do soutěže přihlásit pouze jeden překlad. Práce nebude redakčně ani
gramaticky upravována a opravována. Práce nesplňující podmínky budou ze soutěže
vyloučeny. Rukopisy se nevracejí.
Soutěž je anonymní. Přihláška musí být k soutěžní práci přiložena a musí obsahovat
identifikační heslo, které si stanoví sám soutěžící (slovo, číselný kód nebo jejich
kombinace). Stejné heslo musí být uvedeno na každém listu přihlášené soutěžní práce.
Po stanovení pořadí výherců poslouží toto heslo k identifikaci autora. Ocenění účastníci
budou vyzváni k účasti na předání cen v Městské knihovně v Třebíči v pátek 13. 12. 2019
v 14:00.
Uzávěrka přihlášek
Uzávěrka přihlášek a příjmu soutěžních překladů je 25. 11. 2019.
Rozhodující pro přijetí při osobním doručení je zápis do seznamu přihlášek
do 25. 11. 2019, 18:00 hod. Při doručení poštou je rozhodující datum poštovního razítka
nejpozději 25. 11. 2019. Překlady v elektronické podobě musí mít nejpozdější datum a čas
odeslání 25. 11. 2019, 24:00 hod.

Elisabeth Acevodo je americká
spisovatelka
s dominikánskými
kořeny. Její kniha „The Poet X“
vyhrála řadu cen a do českého
jazyka dosud nebyla přeložena.
„The Poet X“ je novela (a zároveň
poezie) o patnáctileté dívce,
básnířce slam poetry. Poezii miluje.
Úryvek vybraný k soutěžnímu
překladu zachycuje dramatický
okamžik v životě Xiomary, které
matka
právě
spálila
deník
s básněmi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Eliz
abeth_Acevedo
https://en.wikipedia.org/wiki/The
_Poet_X

