PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
10 410 Velika Gorica, Zagrebačka 37
Klasa: 003-05/21-01/04
URBROJ: 238-31-87-05/06-21-1
U Velikoj Gorici, 1. listopada 2021.

Na temelju prijedloga radne skupine za izradu pravila Književne nagrade LUG i temeljem
članka 38. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica dana 1. listopada 2021. godine
donosim sljedeći
Pravilnik o dodjeli Književne nagrade za mlade LUG Biblioteke Albatros
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom Književne nagrade za mlade LUG (literarni uradak godine) (dalje: Pravilnik)
izdavač Pučko otvoreno učilište Velika Gorica (dalje: Izdavač) utvrđuje pravila postupka
odabira najboljeg književnog autorskog djela prema postavljenim stručnim kriterijima.
Pravilnikom se uređuje postupak prijavljivanja književnog djela, rad prosudbenog odbora i
objavljivanja dobitnika Književne nagrade za mlade LUG (dalje: Književna nagrada).
Članak 2.
Književna nagrada utemeljena je s ciljem afirmacije mladih književnika s područja Grada
Velike Gorice, općina Orle, Pokupsko i Kravarsko te u obzir dolaze:
1. Poezija i prozna djela: roman, zbirka kratkih priča
2. Dramska djela
3. Djela dječje književnosti: zbirka priča, zbirka pjesama, slikovnica
4. Djela zavičajne tematike: roman, zbirka kratkih priča, zbirka pjesama
Djelo mora biti napisano na standardnom hrvatskom jeziku i njegovim narječjima.
Nagrada se inicira raspisivanjem Natječaja kojim se propisuju uvjeti sudjelovanja u dodjeli
nagrade / rokovi za dostavu djela, datum objave rezultata, datum tiskanja djela, opis djela /
rukopisa, broj primjeraka te način dostave rukopisa, kao i drugi uvjeti koji vrijede za tu izbornu
godinu.
UVJETI NATJEČAJA
Članak 3.
Na Natječaj se mogu javiti autori između 18 i 30 godina starosti koji imaju prebivalište na
području Grada Velike Gorice i općina Pokupsko, Kravarsko i Orle.

Djela za Književnu nagradu se prijavljuju na temelju objavljenog Natječaja Izdavača u
rokovima koji su propisani Natječajem.
Natječaj se objavljuje u lokalnim tiskanim medijima i na mrežnoj stranici Izdavača
(www.pouvg.hr) najkasnije do 15. listopada tekuće godine, radovi se predaju do 15. siječnja
sljedeće godine, a objava rezultata je do 30. ožujka.
Članak 4.
Književna nagrada sastoji se od neto novčanog iznosa 2.000 kn, tiskanja nagrađenog djela,
promocije, plakete i dvadeset autorskih primjeraka nagrađenog djela, koje financira
POKROVITELJ za tu godinu.
Nagrada se realizira, odnosno odluka o dodjeli Nagrade stupa na snagu odmah po sklapanju
ugovora o izdavanju djela te se financijski dio Nagrade isplaćuje prema rokovima utvrđenim
ugovorom.
Članak 5.
Kandidat podnošenjem prijave jamči:
- da je djelo isključivo njegovo autorsko djelo
- da djelo nije objavljeno kod drugog izdavača.

Kandidat se podnošenjem prijave obvezuje:
- dostaviti tri tiskana primjerka teksta, ispunjeni obrazac prijave kao i tekst u obliku pogodnom
za objavu (CD, USB)
- pristupiti sklapanju ugovora o izdavanju nagrađenog rukopisa/djela u rokovima koje odredi
Izdavač
- sudjelovati na svečanosti proglašenja dobitnika Književne nagrade/promociji i obavi sve
druge potrebne administrativne obveze prema Izdavaču.
Kandidat prilikom prijave djela jamči istinitost podataka navedenih u prijavi.

PROSUDBENI ODBOR
Članak 6.
Odluku o dobitniku Književne nagrade donosi prosudbeni odbor u sastavu od tri člana u skladu
s umjetničkim i stručnim standardima.
Članove prosudbenog odbora bira Izdavač za izbornu godinu iz redova afirmiranih književnih
stručnjaka.

Članovi odbora tekstove dobivaju pod šifrom bez imena autora teksta.
Članovi odbora su odgovorni za sastavljanje liste kandidata, prva tri mjesta, za Književnu
nagradu i odabir dobitnika, uz pismeno obrazloženje svakog od njih za sva tri kandidata.
Članak 7.
Nagrađeni kandidat se obavještava o odabiru te se odluka objavljuje na internetskoj ili
Facebook stranici Izdavača.
Nagrađeni kandidat potpisivanjem ugovara o izdavanju djela autorska prava na tekst prenosi na
Izdavača.
Članak 8.
U slučaju da nagrađeni kandidat postupi protivno odredbama članka 5. ovog Pravilnika,
Nakladnik ima pravo poništiti odluku o Književnoj nagradi o čemu će kandidat biti pisano
obaviješten te će Prosudbeni odbor pristupiti ponovnom izboru nagrađenog djela.
Izabrat će se sljedeći najbolji kandidat prema mišljenju većine glasova Prosudbenog odbora
koji ispunjava uvjete ovih pravila i Natječaja.

PRAVA I OBVEZE IZDAVAČA
Članak 9.
Prava i obveze Izdavača su:
Osigurati i snositi trošak opreme knjige (likovno i grafičko uređenje knjige, recenziju, lekturu,
korekturu, uredništvo, grafičku obradu i tisak).
Nagrađeni autor je suglasan da je likovni i grafički izgled knjige (vizual) pravo odabira
Izdavača.
DODJELA KNJIŽEVNE NAGRADE
Članak 10.
Dodjela Književna nagrade i promocija nagrađene knjige bit će tijekom mjeseca travnja u
sklopu Dana Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica.
Članak 11.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika, kao i njegovo tumačenje, utvrđuje radna skupina za izradu
Pravilnika.
Ravnateljica
Anita Pišković

