
 

 

 

ബിഗ് ലിറ്റിൽ ബുക്ക് അവാർഡ് (BLBA) 

ടാറ്റ ട്ടസ്റ്റിനറ്െ പരാഗ് സംരംഭം അവരുറട "ബിഗ് ലിറ്റിൽ ബുക്ക് അവാർഡ്" (Big 

Little Book Award അഥവാ BLBA) പുരസ്കാരത്തിനറ്െ ആൊം പതിപ്പിലലക്ക ്

നാമനിർലേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിറല ബാലസാഹിതയ രചനകൾക്ക ്

ഊന്നൽ റകാടുക്കുന്ന അപൂർവം പുരസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ ് BLBA. ഇന്ത്യൻ 

ഭാഷകളിറല മികച്ച ബാലസാഹിതയ എഴുത്തുകാരുറടയും ചിട്തകാരുറടയും 

സുട്പധാന സംഭാവനകറള ഈ പുരസ്കാരം ആദരിക്കുന്നു. ഓലരാ വർഷവും ഒരു 

ഇന്ത്യൻ ഭാഷയാണ ് പുരസ്കാരത്തിനുലവണ്ടി പരിഗണിക്കുക. 2021ൽ അത് 

മലയാളമാണ്. മലയാളത്തിൽ വിപുലമായി ബാലസാഹിതയ കൃതികൾ രചിച്ച 

എഴുത്തുകാറര ഈ വർഷം പുരസ്കാരത്തിനായി പരിഗണിക്കും. 

ബാലസാഹിതയ ചിട്തകാർക്കായുള്ള പുരസ്കാരത്തിനായി എല്ലാ ഇന്ത്യൻ 

ഭാഷകളിലുള്ള  രചനകറളയും പരിഗണിക്കും. നാമനിർലേശങ്ങൾ ജൂൺ 9 മുതൽ 

ജൂലല 9 വറര സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.     

രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളിൽ ആണ ് ഈ പുരസ്കാരം നല്കുന്നത ് - ബാലസാഹിതയ 

എഴുത്തുകാർക്കും ചിട്തകാർക്കും. സാഹിതയ ലമഖലയിറല ട്പഗത്ഭർ അടങ്ങുന്ന 

ഒരു പാനൽ ആണ ് വിജയികറള തിരറെടുക്കുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിറല 

ബാലസാഹിതയ എഴുത്തുകാർക്കായുള്ള പുരസ്കാര ലജതാക്കളിൽ ഇവർ 

ഉൾറപ്പട്ടിരുന്നു - മാധുരി പുരന്ധറര (മൊത്തി, 2016), നബനീത ലദവ ് റസൻ 

(ബംഗാളി, 2017), നാലഗഷ് റഹഗ്റഡ (കന്നഡ, 2018), ട്പഭാത ് (ഹിന്ദി, 2017), സുഭട്ദ 

റസൻ ഗുപ്ത (ഇംഗ്ലീഷ്, 2020). ബാലസാഹിതയ ചിട്തകാരിൽ വിജയികളായവർ 

ഇവരാണ:് ഒറതാനു ലൊയ് (2016), ലട്പായ്ത്തി ലൊയ് (2017), നീന സബന്ാനി (2018), 

ട്പിയ കുരിയൻ (2019) പിറന്ന രാജീവ ്ഐപ്പ ്(2020). 

 

 

 



 

 

 

പുരസ്കാരത്തിന്റെ വിശദാാംശങ്ങൾ ഇവയാണ് - 

1. നാമനിർദ്ദേശാം  

നിങ്ങൾക്ക് രണ്്ട രീതിയിൽ നാമനിർലേശം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും: 

റവബ്ലസറ്റിൽ ഉള്ള ഓൺലലൻ ല ാം പൂരിപ്പിച്ച ലനരിട്ട ് സമർപ്പിക്കാം 

അറല്ലങ്കിൽ ല ാം റഡൌൺലലാഡ് റചയ്തത് പൂരിപ്പിച്ച ലശഷം സ്കാൻ റചയ്തത് 

ഞങ്ങൾക്ക് ഇ-റമയിൽ വഴി അയക്കാം. ഇ-റമയിൽ അയലക്കണ്ട വിലാസം: 

hello@biglittlebookaward.in 

ഈ പുരസ്കാരത്തിന ്ഞങ്ങൾ റപാതു നാമനിർലേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. പറക്ഷ 

സവയം നാമനിർലേശം സമർപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ഒരാൾക്ക ്പരമാവധി 

മൂന്ന് എഴുത്തുകാരുറടയും മൂന്ന് ചിട്തകാരുറടയും ലപരുകൾ വറര 

നാമനിർലേശം റചയ്യാൻ കഴിയും.  

 

2. തിരറെടുപ്പ ്

നാമനിർലേശം അവസാനിച്ചതിനുലശഷം, ബന്ധറപ്പട്ട ജൂെികളുമായി 

കൂടിയാലലാചിച്ച് നാമനിർലേശം റചയ്ത  പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒരു നീണ്ട പട്ടിക (Longlist) 

തയ്യാൊക്കും. പിറന്ന നീണ്ട പട്ടികയിൽ നിന്നുള്ള എഴുത്തുകാരുറടയും 

ചിട്തകാരുറടയും പുസ്തകങ്ങൾ അതാതു ട്പസാധകരിൽ നിന്ന് ലശഖരിക്കും. രണ്ടു 

മുതൽ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ജൂെി സവതട്ന്ത്മായി എഴുത്തുകാരുറടയും 

ചിട്തകാരുറടയും ഒരു ചുരക്കപ്പട്ടിക (ലഷാർട്ട്ലിസ്റ്റ/്Shorlist) തയ്യാൊക്കും. 

അതിൽപിറന്ന ജൂെി കൂടിയാലലാചിച്ച് വിജയികറള തിരറെടുക്കും.   

 

 

 



 

 

 

3. വിജയികൾ 

ടാറ്റ ട്ടസ്റ്റിനറ്െ പാരാഗ് സംരംഭം പുരസ്കാര വിജയികറള ഡിസംബെിൽ 

ട്പഖയാപിക്കും.  

റവബ്ലസറ്റ ്ലിങ്ക ് : https://www.paragreads.in/blba-2021/ 

 

പുരസ്കാരത്തിന്റെ  മാനദണ്ഡങ്ങൾ  

 1)  കുെെത ്7 മുതൽ 10 വർഷങ്ങളിൽ ട്പവർത്തിക്കുകയും സവയം രചിച്ച 

ട്ശലേയമായ കൃതികളും  ഉണ്ടാകണം.  

 2) പല ആശയങ്ങളിലും സാഹിതയരീതികളിലും കലാസാഹിതയപരമായി  

പരീക്ഷണങ്ങൾ കാഴ്ചറവച്ചവർ  

3) ചിട്തങ്ങളിലൂറടലയാ എഴുത്തിലൂറടലയാ   സാംസ്കാരികമായി ഉചിതവും 

മുഖയധാരാ സ്റ്റീരിലയാലടപ്പുകറള  ഒഴിവാക്കുകലയാ റവല്ലുവിളിക്കുകലയാ 

റചയ്യുന്ന കൃതികൾ. 

4) ഒരു സാധാരണ ബാലസാഹിതയ കൃതി എന്നതിറന മാറ്റിറയഴുതുവാൻ 

ആർജവം കാണിക്കുന്ന രചയിതാക്കൾ .  

5) അടുത്ത തലമുെയിറല എഴുത്തുകാറരയും ചിട്തകാറരയും വായനക്കാലരയും 

സൃഷ്ടിക്കാനും ലട്പാത്സാഹിപ്പിക്കാനും  സംഭാവന നൽകിയവർ.  

6) നാമനിർലേശിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരും ചിട്തകാരും സവന്ത്ം കൃതികൾ  

രചിക്കണം. ഇതിൽ പരമ്പരാഗത കഥകൾ സവന്ത്ം വാക്കുകളിൽ 

പുനരാഖയാനവും ഉൾറപ്പടാം.  

 

https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paragreads.in%2Fblba-2021%2F&data=04%7C01%7C%7C6e9b4d5b573543d91ad908d9299ba4a0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637586570727287203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NExZIVQ%2FGmSfv%2BGIK3coPd%2FTgsti0Vr3lfdmZNvG37Y%3D&reserved=0


 

 

7) എഴുത്തുകാരും ചിട്തകാരും സജീവമായിരിക്കണം. അവരുറട കൃതികൾ 

ട്പസിേികരിക്കണം എന്ന ്മാട്തമല്ല അത് കുട്ടികൾക്ക ് ലഭയമാവുകയും ലവണം.  

8)  പതിറനലട്ടാ അതിൽ താറഴലയാ ട്പായപരിധിയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 

ലവണ്ടിയുള്ള കൃതികൾ പരിഗണിക്കും. 

9) എല്ലാ സാഹിതയ രീതികളിലുമുള്ള ((ലജാണർ/genre) രചനകറള ഉൾറപ്പടുത്താം  

: കൽപിതകഥ / ആഖയായിക  ( ിക്ഷൻ), കൽപിതകഥ അല്ലാത്തവ (ലനാൺ-

 ിക്ഷൻ), നാടകം, പദയം എന്നിവ. എന്നാൽ പുന-ട്പസേീകരണങ്ങൾക്കും 

സമാഹാരങ്ങൾക്കും (compilations) സംട്ഗഹങ്ങൾക്കും (abridgements) ലയാഗയതയില്ല.  

10) മരണാന്ത്രം പുരസ്കാരം നല്കറപ്പടുന്നതല്ല. 

പതിവായി ദ്ദ ാദിക്കുന്ന ദ്ദ ാദയങ്ങൾ 

 

1) നമ്മൾക്ക ്എത്ത എഴുത്തുകാറരയുാം  ിത്തകാറരയുാം നാമനിർദ്ദേശാം 

റ യ്യാൻ റകഴിയുാം? 

ഉത്തരം: ഒരു വയക്തിക്ക് പരമാവധി മൂന്ന് എഴുത്തുകാറരലയാ മൂന്ന് 

ചിട്തകാറരലയാ നാമനിർലേശം റചയ്യാൻ കഴിയും. നാമനിർലേശം റചയ്യുലമ്പാൾ 

ഉചിതമായ വിഭാഗം (എഴുത്തുകാർ/ ചിട്തകാർ) തിരറെടുക്കുക.  

 

2) എന്തുറകാണ്ടാണ് എഴുത്തുകാരുറട വിഭാഗത്തിൽ പുരസ്കാരാം ഒരു 

ഭാഷറയ മാത്താം ഉൾറപടുത്തിയിരിക്കുന്നു? 

ഉത്തരം: എഴുത്തുകാരുറട വിഭാഗത്തിൽ ഓലരാ വർഷവും ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭാഷറയ 

തിരറെടുത്ത് ലശഷം ആ ഭാഷയിൽ ട്ശലേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ 

ബാലസാഹിതയ എഴുത്തുകാർക്ക് പുരസക്ാരം നൽകുന്നു. 

 



 

 

 

3) BLBA 2021 ഇൽ ഏതു ഭാഷയാണ ്എഴുത്തുകാരുറട പുരസ്കാരത്തിന് 

ദ്ദവണ്ടി തിരറെടുത്്ത? 

ഉത്തരം: മലയാളം. 

 

4)  ിത്തകാർക്കുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് ഒരു ഭാഷ നിർേിഷ്ടാം ആദ്ദണാ? 

ഉത്തരം: അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കൃതികൾ ട്പസിേികരിച്ച ഏത ്

ചിട്തകാറരയും നാമനിർലേശം റചയ്യാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്പസിേികരിച്ചവ ഉൾപ്പറട.  

  

5) നാമനിർദ്ദേശാം സമർപ്പിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക? 

ഉത്തരം: നാമനിർലേശം സമർപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയും. പറക്ഷ ദയവായി 

നിങ്ങളുറട പൂർണ വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക. സവയലമവ നാമനിർലേശം 

സമർപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.  

 

6) എനിക്ക് എങ്ങറന നാമനിർദ്ദേശാം സമർപ്പിക്കാാം? 

നിങ്ങൾക്ക് രണ്്ട രീതിയിൽ നാമനിർലേശം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും: 

റവബ്ലസറ്റിൽ ഉള്ള ഓൺലലൻ ല ാം പൂരിപ്പിച്ച ലനരിട്ട ് സമർപ്പിക്കാം 

അറല്ലങ്കിൽ ല ാം റഡൌൺലലാഡ് റചയ്തത് പൂരിപ്പിച്ച ലശഷം സ്കാൻ റചയ്തത് 

ഞങ്ങൾക്ക് ഇ-റമയിൽ വഴി അയക്കാം. ഇ-റമയിൽ അയലക്കണ്ട വിലാസം: 

hello@biglittlebookaward.in 

 

 

 



 

 

 

7) ദ്ദ ാാം സവീകരിക്കാതിരുനാൽ എനിക്ക് എന്തുറ യ്യാൻ കഴിയുാം? 

നിങ്ങൾ ഏറതങ്കിലും നിർബന്ധമായി പൂരിപ്പിലക്കണ്ട ലചാദയം 

പൂരിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ റവബ്ലസറ്റ് ല ാം സവീകരിക്കാത ആവാം. ദയവായി 

എല്ലാ ലചാദയങ്ങളും ഒന്ന് പരിലശാധിച്ച ് പൂരിപ്പിക്കു.  ചിലലപ്പാൾ ലമാശമായ 

ഇന്െർറനറ്റ ് കണക്ഷൻ കാരണം ആവാം. എറന്ത്ങ്കിലും ആശങ്കയുറണ്ടങ്കിൽ 

ദയവായി ഞങ്ങളായി hello@biglittlebookaward.in എന്ന വിലാസത്തിൽ ഇ-റമയിൽ 

വഴി ബന്ധറപ്പടു.  

 

8) നാമനിർദ്ദേശാം സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി എന്നാണ് ? 

ഉത്തരം: നാമനിർലേശം സമർപ്പിലക്കണ്ട അവസാന ദിവസം: ജൂലല 9, 2021. 

 

9) പുരസ്കാരാം നിർണയിക്കുന്ന ത്പത്കിയ എന്താണ് ? 

ഉത്തരം: നാമനിർലേശം അവസാനിച്ചതിനുലശഷം, ബന്ധറപ്പട്ട ജൂെികളുമായി 

കൂടിയാലലാചിച്ച് നാമനിർലേശം റചയ്ത പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒരു നീണ്ട പട്ടിക 

(Longlist) തയ്യാൊക്കും. പിറന്ന നീണ്ട പട്ടികയിൽ നിന്നുള്ള എഴുത്തുകാരുറടയും 

ചിട്തകാരുറടയും പുസ്തകങ്ങൾ അതാതു ട്പസാധകരിൽ നിന്ന് ലശഖരിക്കും. 

രണ്ടു മുതൽ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ജൂെി സവതട്ന്ത്മായി 

എഴുത്തുകാരുറടയും ചിട്തകാരുറടയും ഒരു ചുരക്കപ്പട്ടിക (ലഷാർട്ട്ലിസ്റ്റ്/Shorlist) 

തയ്യാൊക്കും. അതിൽപിറന്ന ജൂെി കൂടിയാലലാചിച്ച് വിജയികറള 

തിരറെടുക്കും.   

 

10) പുരസ്കാര ദ്ദജതാക്കറെ എദ്ദപ്പാൾ ത്പഖ്യാപിക്കുാം ? 

ഉത്തരം: പുരസ്കാര വിജയികറള ഡിസംബെിൽ ട്പഖയാപിക്കും. 


