Inbjudan att nominera till 2021 års pris
Juryn utser årligen organisationer och institutioner från hela världen som får föreslå
kandidater till litteraturpriset. Dessa nomineringsinstanser ska ha en djup och bred
kunskap om författare, illustratörer, berättare och/eller läsfrämjande verksamhet i sina
respektive länder eller regioner.
Nomineringarna utgör grunden för juryns arbete med att utse pristagare som i Astrid
Lindgrens anda bäst främjar läsning för barn och unga. Med ert deltagande bygger vi
upp en bred kunskapsbank av internationell barn- och ungdomslitteratur.
Sista datum att lämna in nomineringar är den 15 maj 2020. Ifyllt
nomineringsformulär ska skickas in på ett av följande sätt: via online-formulär på
litteraturprisets webbplats www.alma.se, med e-post eller post.
Välkomna att delta i nomineringsprocessen för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens
minne 2021.

Stockholm i januari 2020

Suzi Ersahin
Kanslichef
Litteraturpriset till
Astrid Lindgrens minne

Boel Westin
Juryns ordförande
Litteraturpriset till
Astrid Lindgrens minne

LITTERATURPRISET TILL ASTRID LINDGRENS MINNE
Statens kulturrådBox 27215102 53 StockholmBesöksadress Borgvägen 1-5, Stockholm
Tel 08-519 264 00E-post litteraturpris@alma.sewww.alma.se

1. INFORMATION OM PRISET, NOMINERINGSINSTANSER OCH PRISTAGARE
1.1 Om priset
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne är ett internationellt barn- och
ungdomslitteraturpris, instiftat av Sveriges regering 2002 för att stärka intresset för
barn- och ungdomslitteratur i världen och främja barns rätt till kultur.
Priset delas ut årligen till en eller flera mottagare oavsett språk eller nationalitet och kan
tilldelas nu levande författare, illustratörer, berättare och/eller personer, projekt eller
organisationer som gjort värdefulla insatser inom läsfrämjande arbete. Med prissumman
fem miljoner svenska kronor är det världens största barn- och ungdomslitteraturpris och
det näst största litterära priset i världen.
Astrid Lindgren föddes 1907 och avled 2002, 94 år gammal. Hon är Sveriges mest
översatta författare och hennes böcker finns att läsa på 100 språk. Astrid Lindgren har
berättat att hon hela tiden har skrivit för barnet inom sig själv, och under hela livet
värnade hon om barns rättigheter. I stadgarna för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens
minne står att pristagarnas verk ska hålla högsta konstnärliga kvalitet och präglas av den
djupt humanistiska anda som förknippas med Astrid Lindgren. Hela konstnärskap
belönas, inte enskilda verk.
Pristagarna utses av en jury som tar emot nomineringar från utsedda instanser i hela
världen. Juryn har rätt att föreslå egna kandidater. Priset kan inte sökas. Litteraturpriset
till Astrid Lindgrens minne administreras av Statens kulturråd, och mer information om
priset finns på www.alma.se
1.2 Om nomineringsinstanserna
Juryn utser årligen nomineringsinstanser från hela världen som får föreslå kandidater till
priset. Dessa organisationer och institutioner ska ha en djup och bred kunskap om
författare, illustratörer, berättare och/eller läsfrämjande verksamhet i sina respektive
länder eller regioner. Syftet är att få en världsomspännande överblick över barn- och
ungdomslitteratur av högsta konstnärliga kvalitet.
Listan över nomineringsinstanserna revideras årligen av juryn. Förteckningen över
instanser som inbjuds att nominera inför 2021 års pris finns på www.alma.se.
1.3 Pristagare
2021 års pristagare kommer att offentliggöras i mars 2021. Listan över nominerade
kandidater till 2020 års pris finns på webbplatsen och pristagaren tillkännages 31 mars.
Tidigare pristagare:
2019: Bart Moeyaert, Belgien
2018: Jacqueline Woodson, USA
2017: Wolf Erlbruch, Tyskland
2016: Meg Rosoff, Storbritannien/USA
2015: PRAESA, Sydafrika
2014: Barbro Lindgren, Sverige
2013: Isol, Argentina
2012: Guus Kuijer, Nederländerna
2011: Shaun Tan, Australien

2010: Kitty Crowther, Belgien
2009: Tamerinstitutet, Palestina
2008: Sonya Hartnett, Australien
2007: Banco del Libro, Venezuela
2006: Katherine Paterson, USA
2005: Ryôji Arai, Japan och Philip
Pullman, Storbritannien
2004: Lygia Bojunga, Brasilien
2003: Christine Nöstlinger, Österrike
och Maurice Sendak, USA

2. NOMINERINGSREGLER
2.1 Vem får nominera?
• Utsedda nomineringsinstanser, tidigare pristagare och juryn har rätt att nominera
kandidater.
• En nomineringsinstans får varken nominera sig själv, ett eget projekt eller ett
projekt i vilket instansen är medarrangör. En instans får inte heller nominera
personer som ingår i den egna organisationens ledning.
2.2 Vilka får nomineras?
• Nomineringsinstanserna får föreslå författare/illustratörer/berättare, vilkas verk
för barn och unga är av allra högsta konstnärliga värde och präglas av den djupt
humanistiska anda som Astrid Lindgren förknippas med. Hela konstnärskap ska
beaktas vid nominering, inte enskilda verk.
• Nomineringsinstanserna får också föreslå personer, organisationer, projekt eller
liknande som utfört ett synnerligen värdefullt arbete för att främja barns och
ungas läsande.
• Endast nu levande personer kan tilldelas priset.
2.3 Hur många kandidater får en instans föreslå?
• Varje nomineringsinstans har rätt att nominera totalt högst fyra kandidater i
kategorierna författare, illustratör, berättare och läsfrämjande verksamhet. Det är
möjligt för en kandidat att nomineras i mer än en kategori.
• Högst två kandidater kan vara från nomineringsinstansens hemland.
• Högst två kandidater kan vara från annat land.
2.4 Hur ska en giltig nominering vara utformad?
• Obligatoriska fält i nomineringsformuläret ska vara ifyllda. Vilka handlingar
som ska skickas med en giltig nominering framgår av nomineringsformuläret.
• Vid en åternominering räcker det att skicka in nomineringsformulärets första
sida, samt enbart sådana handlingar som innehåller relevant ny information om
kandidaten.
2.5 Hur länge är en nominering giltig?
• En nominering är giltig endast för ett år åt gången. Därefter kan
nomineringsinstansen åternominera kandidaten, se 2.4.
2.6 Bedömning av kandidater
• Alla kandidater har samma möjlighet, oavsett vilken nomineringsinstans som
har nominerat. Möjligheterna ökar inte om flera nomineringsinstanser föreslår
samma kandidat.
2.7 Nomineringsformat
• Nomineringsmaterialet ska fyllas i digitalt via litteraturprisets webbplats
www.alma.se eller inkomma skriftligen med e-post eller brev.
2.8 Språk
• Inbjudan och nomineringsregler finns tillgängliga på svenska och engelska.
Nomineringsformuläret måste vara ifyllt på något av dessa två språk.

2.9 Sista datum för nominering
• Nomineringen ska vara kansliet för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
tillhanda senast den 15 maj 2020.
• Juryn har rätt att inte godkänna nomineringar av följande anledningar: för sent
inkomna nomineringar, ofullständiga nomineringar, nomineringar från icke
godkända nomineringsinstanser och nomineringar som på annat sätt inte följer
nomineringsreglerna.
2.10 Kontaktuppgifter
Nomineringsformulär och övrigt kompletterande material adresseras till:
Statens kulturråd
Kansliet för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Att: Nomination
Box 27215
Besöksadress: Borgvägen 1–5
102 53 Stockholm
E-post: nomination@alma.se
2.11 Offentliga handlingar
• Nomineringarna som skickas in till Statens kulturråd är offentliga handlingar.
Listan över nominerade kandidater kommer att publiceras på www.alma.se
under hösten 2020.
2.12 Tidplan för nomineringsprocessen
• December: Juryn beslutar om nya nomineringsinstanser
• Januari: Nomineringsinbjudan skickas ut till nomineringsinstanserna
• Maj: Sista datum att lämna in nomineringar är den 15 maj, och bekräftelsebrev
på mottagna nomineringar skickas ut löpande till deltagande
nomineringsinstanser
• Oktober: Listan över nominerade kandidater publiceras, och bekräftelsebrev på
godkänd nominering skickas till nominerade kandidater och
nomineringsinstanser
• Mars: Tillkännagivande av pristagare
• Maj: Prisutdelning
2.13 Kontaktpersoner för mer information
Suzi Ersahin, kanslichef
Tel: 08 519 264 00/44
E-post: suzi.ersahin@alma.se

Lisa Haglund, handläggare för nomineringar
Tel: 08 519 264 00/53
E-post: lisa.haglund@alma.se

