Reglement voor de jury van de Boekenbon Literatuurprijs
1.
a. De jury bestaat uit zes leden, die worden benoemd door de Stichting
Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-fictie. Deze leden worden
gekozen op grond van hun deskundigheid in het beoordelen van de
literaire kwaliteiten van auteurs en hun werk. De jurysecretaris
ondersteunt de vergaderingen van de jury.
b. De juryleden zijn gekozen voor een termijn van twee jaar, met de
mogelijkheid om daarna nog eens twee jaar als jurylid aan te blijven.
c. Het bestuur van de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en
Non-fictie kan bij uitzondering besluiten om van de bovengestelde
termijnen van het jurylidmaatschap af te wijken.
2.
De jury neemt kennis van en werkt volgens het Deelnamereglement 2022.
Daarbij ziet zij er op toe dat aan de criteria van inzending wordt voldaan.
De jury wordt in het bezit gesteld van de aangemelde boeken, zodat zij
zich een oordeel kan vormen over deze boeken. Indien daartoe aanleiding
bestaat kan de jury tot een interne taakverdeling besluiten. De jury stelt
uit de aangemelde boeken in augustus 2022 een Longlist op van ten
hoogste 15 titels, waaruit door haar op september 2022 ten minste drie
en ten hoogste vijf titels worden gekozen voor de Shortlist. De jury licht
haar keuze toe in een juryrapport.
Een van de genomineerde werken wordt door de jury in een slotzitting
uiteindelijk bekroond met de de Boekenbon Literatuurprijs 2022.
3.
Alle juryleden vormen zich een oordeel over de in deze voorselectie
voorkomende boeken.
4.
De jury vergadert zo vaak als zij dit nodig acht.
5.
De Longlist en de Shortlist zal worden gepubliceerd in alfabetische
volgorde naar de achternamen van de auteurs.
6.
Vóór de prijsuitreiking komt de jury bijeen en bepaalt dan van welke
genomineerde auteur het werk bekroond zal worden met de Boekenbon
Literatuurprijs.
7.
De jury beslist in alle gevallen bij meerderheid van stemmen.
8.
Juryleden bewaren naar buiten toe absoluut stilzwijgen over het werk van
de jury.
Hilversum, 14 november 2021

