
 
 
 

14-cü Yaponiya Beynəlxalq Manqa Müsabiqəsinə 
müraciətlərin başlanması haqqında 

 
Sənəd qəbulu üçün son tarix uzadılmışdır!  
Son tarix: 10 iyul, 2020-ci il 

 

14-cü Yaponiya Beynəlxalq Manqa Müsabiqəsini açıq elan edirik!  
 

Müsabiqəyə müraciət tarixi: 6 aprel～10 iyul, 2020-ci il  

 
“Ən yüksək mükafat” və ya “Xüsusi fərqlənmə mükafatı” 
qazanacaq şəxslər təxmini 10 günlük müddət ərzində Yaponiyaya 
səfərə dəvət olunacaqlar. Müraciət edəcəyiniz əsər istənilən dildə 
ola bilər. Daha ətraflı məlumat üçün növbəti səhifədəki “Müraciət 
qaydalarına” nəzər sala bilərsiniz. Azəbaycandan olan manqa 
sənətkarlarının müsabiqədə iştirakını gözləyirik!  
 

  

July 10th  



 
14-cü Yaponiya Beynəlxalq Manqa Müsabiqəsi 

－Müraciət qaydaları － 

 
1. Məqsəd 

  Xarici ölkələrdə manqa mədəniyyətinin yayılması, manqa vasitəsilə beynəlxalq mədəni mübadilə 

 

2. Mükafat  

（１）Müraciət olunacaq əsərlər içərisində ən yaxşı 1 əsər “Yaponiya Beynəlxalq Manqa Müsabiqəsi Ən 

Yüksək Mükafat”, bundan əlavə 3 ən uğurlu əsər “Yaponiya Beynəlxalq Manqa Müsabiqəsi Xüsusi 

Fərqlənmə Mükafatı” ilə təltif olunacaqdır.  

（２）Əlavə mükafat olaraq, mükafatlandırma mərasimində iştirak üçün “Ən yüksək mükafat” və “Xüsusi 

Fərqlənmə Mükafatı” qalibləri təxmini 10 günlük Yaponiya səfərinə dəvət olunacaqlar.   

（digər mükafat qazanmış əsərlərin sahibləri bu qrupa daxil deyildir）. 

 

3. Əsərlərin müraciəti 

（１） 16 səhifədən artıq olan manqa əsərləri olmalıdır. Lakin, əvvəlki Yaponiya Beynəlxalq Manqa 

Müsabiqələrində istifadə olunmuş əsərlərlə (mükafat qazanmış əsərlər daxil olmaqla) müraciət etmək 

olmaz.  

  Qeyd：Kitabın ölçüsü, üz qabığı (qalın və ya nazik üz qabığı) , nəşr formatı (kitab və ya jurnal formatı), stili (əhvalat şəklində 

olan manqa, illustrasiyalar şəklində olan manqa, komiks və ya qrafik formada olan hekayə- graphic novel) kimi elementlərlə 

bağlı xüsusi qaydalar təyin olunmamışdır. Əsər istənilən dildə ola bilər （müraciət formasında yalnız ingilis və ya yapon dilindən 

istifadə mümkündür） 

（２）Əsərlərin artıq yayımlanması və ya yayımlanmamasının fərqi olmasa da, son 3 il (2017-2020-ci illər) 

ərzində hazırlanmış əsər olmalıdır.  

（３）Bir qayda olaraq, müraciət olunacaq əsərləri çap olunmuş formada (kağız) göndərmək gərəkdir. (bəzi 

hallarda müraciətdən sonra əsərin elektron formatda göndərilməsi də tələb oluna bilər) 

（４）Yaponiyada olmayan (xaricdə olan) nəşriyyatlar manqa müəllifinin müsabiqədə iştirak niyyətini 

təsdiqlədikdən sonra müsabiqəyə qoşula bilərlər. 

（５）Müəllif və ya orijinal (ilkin) müəllif xarici ölkə vətəndaşı olmalıdır. Mükafat qazanmış şəxslərin hər biri 

(“Ən yüksək mükafat” və “Xüsusi Fərqlənmə Mükafatı”) yalnız xarici vətəndaşlığı olan şəxslər olacaqdır.  

（６）1 nəfər yalnız 1 dəfə müraciət edə bilər. Eyni zamanda, 1 nəfər yalnız 1 əsərlə müraciət edə bilər.  

（Qeyd 1）Sisilə və ya digər əsərin davamı şəklində olan əsər olarsa, yalnız 1 əsəri (hissəsi) üzrə 

qiymətləndirmə aparılacaqdır.   

  （Qeyd 2）Əgər əsərlərin üst-üstə düşmə halları baş verərsə, 2-cidən sonrakılar etibarsız sayılacaqdır.   

（７）Mükafat qazanmış əsərlərin ölkədaxili və ya ölkə xaricində təbliğatı üçün müraciətçinin razılığı olduqda 

əsər (bir hissəsi) internet səhifəsinə yerləşdirilə bilər.  

 

4. Müraciət qaydası 

（１）Müraciət tarixi:  6 aprel (bazar ertəsi) ～10 iyul (cümə), 2020-ci il（bu tarixədək 

müraciətlərin çatması vacibdir）Son tarix uzadılmışdır 

 

（２）Müraciət ünvanı:  aşağıdakı (A）və ya (B）və ya (C) variantlarından birini seçə bilərsiniz.  

 

 （A）Yaponiya Səfirliyi 

 



（B）Poçt vasitəsilə   Ünvan: (yapon dilində) 〒163-6002 東京都新宿区西新宿 6-8-1 新宿オークタワー

MBE193 「第１４回日本国際漫画賞実行委員会」 

 (ingilis dilində) “MBE193 The Fourteenth Japan International MANGA 

Award Executive Committee”  Shinjuku Oak Tower 2F, 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 

JAPAN Postcode: 163-6002  (birbaşa yaxınlaşaraq müraciət etmək mümkün deyildir） 

 

    YENİ: (C) PDF formatında elektron müraciət 

        PDF şəklində müraciət etdiyiniz zaman göndərdiyiniz fayl A4 formatında olmalıdır. 

（３）Müraciət sənədlərinin sayı:  

 Müraciət üçün, 1 müraciət olunmuş əsəri 2 nüsxədə təqdim etmək gərəkdir.（mükafata namizəd 

olacaq əsərlər üçün əlavə nüsxə və elektron faylların təqdim olunması tələb oluna bilər） 

（４）Digər 

・Lazımı məlumatların yapon və ya ingilis dilində qeyd olunaraq “Müraciət formasının” da qoşma olaraq 

sənədlərə əlavə olunması gərəkdir.  

（İngilis dilində olarsa, çap hərflərlə qeyd etmək gərəkdir） 

↓”Müraciət formasını” aşağıdakı linkdən yükləyə bilərsiniz  

https://www.manga-award.mofa.go.jp/pdf/14th_entry_form.pdf 

・Səhifə nömrəsi (ardıcıl) qeyd olunmalıdır.   

・（Broşur halında olmazsa）Üzbəüz (2 vərəqə uzanan səhifə) şəkildə olan səhifələr aidiyyatı olan yerdə 

qeyd olunmalıdır.   

 

5. Müraciət əsərlərinin geri qaytarılması 

Müraciət olunmuş əsərlər heç bir halda geri qaytarılmır. Əsər heç yerdə yayımlanmayan yeni əsər 

olarsa,onun surətinin təqdim olunması gərəkdir. Müraciət olunmuş əsər bəxşiş və ya sərgidə nümayiş 

üçün istifadə oluna bilər.  

   

6. Seçimlər 

Yaponiyanın Manqa Nəşriyyatları Birliyinin ilkin qiymətləndirməsindən sonra, Yaponiya Beynəlxalq 

Manqa Müsabiqəsi İdarə Heyəti tərəfidən seçimlər həyata keçiriləcəkdir.  

 

7. Mükafatlandırma mərasimi 

  2021-ci ilin fevral ayı ərəfəsində Tokioda keçirilməsi planlaşdırılır.  

https://www.manga-award.mofa.go.jp/pdf/14th_entry_form.pdf

