உடனடியான வெளியீடு

சிங்கப்பூர் இலக்கியப் பரிசு 2022 நீதிபதிகள் அறிவிப்பு

நீதிபதி குழுக்களில் 12 உள்ளூர் நீதிபதிகள், 24 வெளிநாட்டு நீதிபதிகள்

சிங்கப்பூர், 14 பிப்ரவரி 2022 – சிங்கப்பூரின் ஆக உயரிய இலக்கிய விருதான, ஈராண்டுக்கு
ஒருமுறை

வழங்கப்படும்

சிங்கப்பூர்

இலக்கியப்

பரிசுப்

போட்டியின்

(SLP)

நீதிபதி

குழுக்களில் மொத்தம் 36 நீதிபதிகள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் 12 உள்ளூர்
தலைமை நீதிபதிகளும் 24 அனைத்துலக நீதிபதிகளும் உள்ளடங்குவர். தமிழ்ப் பிரிவின்
அனைத்துலக

நீதிபதிகளில்

கவிஞருமான

யூமா

சாகித்ய

வாசுகி

அகாடமி

(Yuma

Vasuki);

விருது

பெற்ற

புகழ்பெற்ற

மொழிபெயர்ப்பாளரும்

பெண்

கவிஞர்

தமிழச்சி

தங்கப்பாண்டியன் (T Sumathy); பிரபல எழுத்தாளர் எம்.கோபாலகிருஷ்ணன் (M. Gopalakrishnan)
போன்ற

இந்தியாவைச்

சேர்ந்த

குறிப்பிடத்தக்க

எழுத்தாளர்கள்

இடம்பெறுகின்றனர்.

சிங்கப்பூர் இலக்கியப் பரிசு 2020 போட்டியில் தமிழ்க் கவிதை பிரிவில் வெற்றி பெற்ற
சித்துராஜ்

பொன்ராஜ்

நீலகண்டன்
திருமதி

(Sithuraj

(Neelakandan

இரத்தினமாலா

Ponraj),

Sivanantham);
பரிமளம்

எழுத்தாளரும்
கல்வி

(Mrs

தொகுப்பாசிரியருமான

அமைச்சின்

Rathinamala

சிவானந்தம்

பாடநூலாக்கத்துறை

Parimalam)

ஆகிய

உள்ளூர்

வல்லுநர்
தலைமை

நீதிபதிகளுடன் சேர்ந்து அனைத்துலக நீதிபதிகள் செயல்படுவார்கள்.
நீதிபதிகளில் பெரும்பாலோர் முதல்முறையாக சிங்கப்பூர் இலக்கியப் பரிசுப் போட்டியில்
நீதிபதியாகப் பொறுப்பேற்றுள்ளனர். இவர்கள் 12 தனித்தனி குழுக்களாக, 12 வெவ்வேறு
பிரிவுகளை மதிப்பிடுவார்கள். தமிழ், சீனம், ஆங்கிலம், மலாய் ஆகிய நான்கு மொழிகள்
ஒவ்வொன்றிலும், கவிதை, புதினம் அல்லாத படைப்புகள், புதினம் ஆகிய மூன்று பிரிவுகள்
உள்ளன.
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சிங்கப்பூர்

இலக்கியப்

பரிசுப்

போட்டிக்கு
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பிப்ரவரி

2022

வரை

படைப்புகள்

ஏற்கப்படுகின்றன. இறுதிப் பரிசீலனைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் படைப்புகள் 2022 ஜூலை
மாத

மத்தியில்

அறிவிக்கப்படும்.

ஆகஸ்ட்

மாதக்

கடைசியில்

நடைபெறும்

பரிசளிப்பு

விழாவில் வெற்றியாளர்கள் அறிவிக்கப்படுவார்கள். ஒவ்வொரு வெற்றியாளருக்கும் S$3,000
ரொக்கப் பரிசும் சிறப்புப் பதக்கமும் பரிசளிக்கப்படும்.
சிங்கப்பூர் இலக்கியப் பரிசுப் போட்டி 2020ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்திய பிரபலமான
“வாசகர்களின்

விருப்பம்”

பிரிவு

இவ்வாண்டும்

தொடர்கிறது.

இறுதிப்

பரிசீலனைக்குத்

தேர்ந்தெடுக்கப்படும் தமிழ், சீன, ஆங்கில, மலாய் புத்தகங்களில் தங்களுக்கு விருப்பமான
புத்தகத்திற்கு வாக்களிக்க பொதுமக்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படும்.
உலகிலுள்ள மிகச்சில பன்மொழி இலக்கியப் பரிசுகளில் ஒன்றான மதிப்புமிக்க சிங்கப்பூர்
இலக்கியப்

பரிசை

கடைசியாக

2020ஆம்

இணையம்வழி

90க்கும்

மேற்பட்ட

ஆண்டு

நடைபெற்ற

எழுத்தாளர்கள்

வழங்கப்பட்ட
பரிசளிப்பு

பெற்றிருக்கிறார்கள்.

பரிசுகளின்
விழாவையும்

ஆகக்

வெற்றியாளர்களையும்
இங்கு

காணலாம்:

www.bookcouncil.sg/awards/slp/singapore-literature-prize
நீதிபதி குழுக்களின் விவரங்களுக்கு பின்னிணைப்பு A பாருங்கள்.
சிங்கப்பூர்

இலக்கியப்

பரிசின்

விதிமுறைகள்,

சமர்ப்பிப்பு

நிபந்தனைகள்

மேல்விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

ஊடகம் தொடர்பான விவரங்களைக் கேட்டறிய, தொடர்பு கொள்ளுங்கள்:

Ethan Leong | ethan@bookcouncil.sg |90213611
###
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பற்றிய

பின்னிணைப்பு

A: சிங்கப்பூர் இலக்கியப் பரிசு 2022 நீதிபதிகள்

பிரிவு: தமிழ்/ கவிதை
எண். நீதிபதி

1

சுயவிவரம்

இரத்தினமாலா
பரிமளம்
தமிழ்
இலக்கண
இலக்கியங்களில் ஆழ்ந்த புலமை பெற்றவர். தமிழ்ப்
புத்தகங்களைத் தொடர்ந்து மிகத் தீவிரமாக வாசிக்கும்
பழக்கம் கொண்டவர். பழைய இலக்கியங்கள் தொடங்கி
இக்கால இலக்கியங்கள் வரை அனைத்தையும் தொடர்ந்து
தலைமை நீதிபதி படித்து வருகிறார். சிங்கப்பூர் தமிழ்ப் பாடநூலாக்கக்
குழுவில்
இடம்பெற்று, தொடக்கநிலை, உயர்நிலைப்
(Chief Judge)
பள்ளிகளுக்குரிய பாடநூல்களை உருவாக்கி வருகிறார்.
இவர் தமிழ் இலக்கண இலக்கியத்தில் முதுகலை பட்டம்
பெற்றிருக்கிறார்.
இரத்தினமாலா
பரிமளம்
(Rathinmala
Parimalam)

Rathinamala Parimalam has an extensive knowledge of Tamil
language and literature. She is a keen observer of trends in
Modern Tamil literature and a voracious reader of Tamil books.
Rathinamala has been continuously reading books for more
than 50 years. She is a Senior Curriculum specialist and has
been involved in the development of Primary and Secondary
Schools’ Tamil instructional materials for the past eight years.
Rathinamala Parimalam has an M.A. in Tamil Language and
Literature.
2

சுமதி என்கிற
தமிழச்சி
தங்கப்பாண்டியன்
(T. Sumathy)

சுமதி
என்கிற
தமிழச்சி
தங்கப்பாண்டியன்
மொழிபெயர்ப்பிலும், தமிழ் அரங்கச் செயல்பாடுகளிலும்
ஆர்வமும், பங்கேற்பும் உள்ளவர். தொடர்ச்சியான கவிதை
இயக்கம், தமிழின் பன்முக அடையாளங்களைத் தேடிப்
படைக்கும்
ஆற்றல்
என
விரிவான
படைப்புலகம்
இவர்
தமிழில்
படைப்புகளை
இவருடையது.
20
வெளியிட்டிருக்கிறார். தமிழ் பட்டப் படிப்பிற்கான பாடத்
திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள விருது பெற்ற எஞ்சோட்டுப்
பெண், வனப்பேச்சி போன்ற முழுக் கவிதைத் தொகுப்புகள்
இதில் உள்ளடங்கும். சுமதி தமது படைப்புகளுக்குப் பற்பல
விருதுகள் பெற்றிருக்கிறார். பாவேந்தர் பாரதிதாசன் விருது
கலைஞர்
பொற்கிழி
(2009),
மு.கருணாநிதி
அறக்கட்டளையின் சிறந்த கவிஞர் விருது (2013), கம்பன்
கழகத்தின் நீதியரசர் மு.மு.இஸ்மாயில் நினைவுப் பரிசு
(2017) அவற்றுள் சில.
Dr. T. Sumathy (a) Thamizhachi Thangapandian is an acclaimed
Tamil poet whose areas of interest include post–colonial
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literatures, diasporic literatures, translation, criticism and the
performing arts. She has published 20 publications in Tamil
including award-winning publications such as Enjottue Penn
and Vanapechi which have been adopted as literature text.
Sumathy has won multiple awards for her works including the
prestigious Pavendhar Bharathidasan Virudhu 2009, the
Kalaignar Porkizhi Award 2013 and the Justice M.M. Ismail
Memorial Award 2017.
3

யூமா வாசுகி
(Yuma Vasuki)

யூமா வாசுகியின் இயற்பெயர் தி.மாரிமுத்து. கும்பகோணம்
ஓவியக்
கல்லூரியில்
நுண்கலை
பட்டயப்
படிப்பு
பயின்றவர். இவரது ஓவியங்கள், ஓவியக் கண்காட்சிகளில்
இவர்
பல்வேறு
இலக்கிய
இடம்பெற்றிருக்கின்றன.
வகைகளில் பன்னிரண்டு நூல்கள் எழுதியிருக்கிறார்.
நூற்றுக்கும் அதிகமான நூல்களை மலையாளத்திலிருந்து
தமிழுக்கு
மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்.
‘குதிரைவரன்
ீ
பயணம்’ எனும் சிறுபத்திரிகையை நடத்தி வந்தார். ஐந்து
சிறார்
இதழ்களுக்குப்
பொறுப்பாசிரியராகச்
சாகித்ய
அகாடமியின்
செயல்பட்டிருக்கிறார்.
மொழிபெயர்ப்பு விருது, படைப்பு குழுமத்தின் வாழ்நாள்
சாதனையாளர் விருது உட்பட பல்வேறு அங்கீ காரங்கள்
பெற்றிருக்கிறார்.
Yuma Vasuki’s birth name is D. Marimuthu. He has a Diploma in
Fine Arts from the Kumbakonam Arts and Crafts College and his
paintings have been included in various exhibitions. Yuma has
written 12 books in various genres and translated over a
hundred books from Malayalam to Tamil. He has been the
editor-in-chief of five children’s magazine and is the publisher of
the literary magazine, Kuthiraiveeran Payanam. Yuma is the
recipient of various awards, including the Sahitya Akademi
Translation Award and the Padaippu Kuzhumam Lifetime
Achievement Award.

பிரிவு: தமிழ் மொழியில் புதினம் அல்லாத படைப்பு
எண். நீதிபதி

சுயவிவரம்

1

சிவானந்தம்
நீலகண்டன்
ஆங்கிலத்திலும்
தமிழிலும் தீவிர வாசகர். கரையும் தார்மீ க
எல்லைகள், 2019 என்ற கட்டுரைத் தொகுப்பு,
சிங்கைத் தமிழ்ச் சமூகம் - வரலாறும் புனைவும்,
2019 என்ற ஆய்வுக்கட்டுரைத் தொகுப்பு ஆகிய

சிவானந்தம் நீலகண்டன்
(Neelakandan
Sivanantham)
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தலைமை நீதிபதி (Chief
Judge)

இரண்டு நூல்களை இவர் வெளியிட்டுள்ளார்.
கரையும்
தார்மீ க
எல்லைகள்
2021ஆம்
ஆண்டுக்கான
நினைவு
மு.கு.இராமச்சந்திரா
புத்தகப் பரிசை வென்றது. சிங்கப்பூரில் 2015 முதல்
வெளியிடப்பட்டுவரும் ‘தி சிராங்கூன் டைம்ஸ்’
எனும்
தமிழ்
மாத
இதழின்
தன்னார்வல
ஆசிரியராகவும் இவர் பணியாற்றி வருகிறார்.
Neelakandan Sivanantham is a voracious reader,
both in English and Tamil. His essay collection
Dissolving Moral Limits, 2019, won the M. K.
Ramachandra Memorial Book Prize in 2021. His other
work in Tamil, Singapore Tamil Community - History
and Fiction, 2019, is a compilation of research articles.
He is a volunteer editor of The Serangoon Times, a
Tamil monthly published in Singapore since 2015.

2

எம்.கோபாலகிருஷ்ணன்
(M. Gopalakrishnan)

தமிழ்
நாட்டில்
எம்.கோபாலகிருஷ்ணன்,
கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் திருப்பூரில் ஒரு
கைத்தறி நெசவாளர் குடும்பத்தில் பிறந்தவர்.
வணிகவியலிலும்
இந்தி
இலக்கியத்திலும்
முதுகலைப் பட்டம் பெற்றவர். இவர் தமிழில்
நான்கு நாவல்களும் (அம்மன் நெசவு, மணல்
கடிகை, மனைமாட்சி, தீர்த்த யாத்திரை), நான்கு
சிறுகதைத் தொகுப்புகளும், மூன்று கட்டுரைத்
ஒரு
கவிதைத்
தொகுப்பும்
தொகுப்புகளும்,
வெளியிட்டிருக்கிறார். இவர் ஆங்கிலத்திலிருந்து
இந்தி மொழிக்கும் மொழிபெயர்க்கிறார்.
M. Gopalakrishnan, hails from a handloom weaving
family. He was born in Tiruppur, Coimbatore, a district
of Tamil Nadu and holds a Postgraduate in Commerce
and Hindi. Gopalakrishnan writes in Tamil and has
published four novels; Amman Nesavu, Manal Kadigai,
Manai Maatchi and Theertha Yaathirai, four short story
collections, three nonfiction collections and an
anthology of poems. He also translates from English
into Hindi.

3

சு. தேன்மொழி (S.
Thenmozhi)

சு. தேன்மொழி தமிழ் நாட்டின் தொண்மையான
திருவாரூரில்
1974ம் ஆண்டு பிறந்தவர். இவர்
தஞ்சாவூர்
தமிழ்ப்
பல்கலைக்கழகத்தில்
சிற்பத்துறையில் வரலாறு தொடர்பான முனைவர்
பட்டம்
தேன்மொழி
பெற்றுள்ளார்.
13க்கும்
மேற்பட்ட நூல்களைப் பல்வேறு படைப்பிலக்கிய
வகைகளில் எழுதியிருக்கிறார். இவரின் படைப்பு
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ஆக்ஸ்ஃபர்ட்
இந்தியத்
தமிழ்
தலித்
எழுத்துப்படைப்புத்
தொகுப்பில்
வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் தலைசிறந்த
10 இளம் எழுத்தாளர்களில் ஒருவராக இந்தியன்
எக்ஸ்பிரஸ் 2018ல் இவரைத் தேர்ந்தெடுத்தது.
இவருக்கு 2011ல் ஸ்பாரோ விருது கிடைத்தது.
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் 2015ல் சிறந்த பெண்
சாதனையாளர்
விருதுக்குத்
தேர்ந்தெடுத்தவர்களில் இவரும் ஒருவர்.
S. Thenmozhi was born in an ancient Indian city
Thiruvavur in Tamil Nadu. She holds a Ph.D in Art History
from the Tamil University, Thanjavur. Thenmozhi has
authored more than 13 books in various genres and is
published in The Oxford India Anthology of Tamil Dalit
Writing. She was selected by the Indian Express as one
of the 10 best young writers of India in 2018, honoured
by the Sparrow Awards in 2011 and by Barathidasan
University as one of the Best Woman Achievers Award
in 2015.
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பிரிவு: தமிழ் மொழியில் புதினம்
எண். நீதிபதி

1

சுயவிவரம்

சித்துராஜ்
பொன்ராஜ்
சிங்கப்பூரில்
வேலை
சித்துராஜ்
செய்துகொண்டு
அவர்
வாழ்கிறார்.
ஆங்கிலம்,
தமிழ்,
பொன்ராஜ் (Sithuraj
ஸ்பானி
ஷ்
ஆகிய
பல்வேறு
மொழிகளில்,
Ponraj)
படைப்பிலக்கிய வகைகளில் எழுதுகிறார். அவர் 2016
தலைமை நீதிபதி
முதல்
வரை
இள
வயதினருக்கான
தமிழ்
2020
நூல்களையும்
அவர்
எழுதிய
(Chief Judge)
எழுதியிருக்கிறார்.
மாரிழிகள் நூல், 2016ல் தமிழ்ப் புனைக்கதை பிரிவில்
சிங்கப்பூர்
இலக்கியப்
பரிசைப்
பெற்றது.
இத்தாலியனாவது சுலபம் என்ற கவிதைத் தொகுப்பு
2020ல் கவிதைப் பிரிவில் இப்பரிசைப் பெற்றது. அவர்
தனது
முதல்
ஆங்கிலத்
தொகுப்பான கினேசியன்
க்ரொக்கடைல்ஸ்
நூலையும்
தலைப்பிடப்படாத
சிறுகதைத் தொகுப்பையும் எழுதி முடித்துவிட்டார். இரு
நூல்களும் 2022 பிற்பகுதியில் வெளியிடப்படும்.
Sithuraj Ponraj lives and works in Singapore. He writes in English,
Tamil and Spanish and has written in various genres including
young adult books in Tamil between 2016-2020. His book,
Maariligal won the Singapore Literature Prize (SLP) for Tamil
fiction in 2016 and his poetry collection It is Easy to be an
Italian won for poetry in 2020. He has completed his first English
collections, Keynesian Crocodiles and an untitled short story
collection. Both will be published in late 2022.

2

அ.வெண்ணிலா
(A. Vennila)

கவிதை, சிறுகதை, நாவல் எனப் பல்துறைகளில் கடந்த 20
ஆண்டுகளாகப் பங்களிப்பு செய்துவரும் முக்கியமான
தமிழ் எழுத்தாளர், கவிஞர் அ.வெண்ணிலா. இவர்
தமிழின் முக்கியப் பெண் எழுத்தாளர்கள் 54 பேரின்
சிறுகதைகளைத் தொகுத்து வெளியிட்டுள்ளார். அதோடு,
18ஆம் நூற்றாண்டு தமிழ் உரைநடையான ஆனந்த ரங்கப்
பிள்ளையின் நாட்குறிப்பின் இணை பதிப்பாளராகவும்
வரலாற்றாசிரியர்
இருந்திருக்கிறார்.
ப.சிவனடி
நாட்குறிப்பின் இணை பதிப்பாளராகவும் இருந்திருக்கிறார்.
வரலாற்றாசிரியர் ப.சிவனடி எழுதிய'இந்திய சரித்திரக்
களஞ்சியம்' நூலை மறுபதிப்பு செய்திருக்கிறார். தற்போது
அவர் தமிழகத்தின் முக்கிய வார இதழான ஆனந்த
விகடனில் பெரியாறு அணை கட்டப்பட்ட வரலாற்றை
நீரதிகாரம் என்ற தொடராக எழுதி வருகிறார்.
Dr. A. Vennila is an eminent poet and writer of short stories and
historical novels. She has compiled the writings of 54 popular
women writers, is the co-editor The Private Diary of Ananda
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Ranga Pillai, a 12-volume diary of a 18th century Governor of
Pondicherry and has republished the works of popular Historian
Pa. Sivanadi's works. She is currently writing a series in Ananda
Vikatan, a Tamil language weekly on the Mullaperiyar dam, titled
Neeradhikaram.

3

ஆர். சுனில்
கிரு
ஷ்ணன் (R.

Suneel Krishnan)

தமிழ் எழுத்தாளரான ஆர். சுனில் கிரு
ஷ்ணன், மூன்று

சிறுகதைத் தொகுப்புகள், ஒருநாவல் உட்பட இதுவரை 15
புத்தகங்கள்
அவர்
எழுதிய
முதல்
எழுதியுள்ளார்.
சிறுகதைத்
தொகுப்பான
அம்புப்
படுக்கை,
2018ல்
சாகித்திய அகாடமி யுவ புரஸ்கார் விருதைப் பெற்றது.
அவர் காந்தி பற்றிய கட்டுரை நூல்களும், இலக்கிய
விமர்சனங்களும் கூட எழுதியிருக்கிறார். அண்மைத்
தொகுப்பான
ஒன்பது
இளம்
தமிழ்
வளரொளி,
எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளை விமர்சிக்கிறது. சுனில்
ஆங்கில நூல்களைத் தமிழாக்கமும் செய்திருக்கிறார்.
Dr R. Suneel Krishnan, a Tamil writer, has authored 15 books
including three short story collections and a novel. His first short
story collection, Bed of Arrows (Ambu Padukai) won him the
Sahitya Akademi Yuva Puraskar Award in 2018. He has also
written books on Gandhi and critical essays on various modern
Tamil writers. The latest collection, Ascending Light (Valaroli)
looks at the works of nine young Tamil authors. Suneel has also
translated books from English to Tamil.
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பிரிவு: சீன / கவிதை
எண். நீதிபதி

சுயவிவரம்

1

林高是新加坡作家协会受邀理事。任新加坡国立大学中文系兼任高级
讲师。他的作品包括《被追逐的滋味》、《倚窗阅读》、《林高微型小
说》、《遇见诗》和《框起人间事》等。2013年赴韩国参加为期三个月的
Toji文化馆驻馆作家计划。2015年获颁新加坡文化奖。

林高 (Lin Gao)
(தலைமை
நீதிபதி)

Lin Gao is an invited member of the Singapore Association of
Writers board of directors. He is an adjunct senior lecturer at the
National University of Singapore Department of Chinese Studies.
His notable works include The Feeling of Being Chased, Reading
by the Window, Flash Fiction by Lin Gao, Poetic Encounter by
Lin Gao, and Framing the Worldly Matters. In 2013, Lin spent
three months in South Korea as a writer-in-residence under the
Toji Cultural Residency programme. Lin was awarded the
Cultural Medallion in 2015.
2

伍燕翎 (Ng Yean
Leng)

伍燕翎博士，新纪元⼤学学院⽂学院院⻓，新纪元中⽂系副教授，⻢来
⻄亚华⼈作家 协会常务理事兼副秘书。⻢来⻄亚博特 拉⼤学现代语
⽂暨⼤众传播学院外⽂系⽂学博⼠。近期主编《教科书上的⻢华⽂学》
⼈企业⽂化》、《中国古典⼩说》等
，并在⼤学教授《⻢华⽂学》、《华
课。
Dr Ng Yean Leng is Dean of the New Era University College
Faculty of Arts and Social Sciences. She is an associate
professor of its Department of Chinese Language and Literature
and teaches courses in Malaysian Chinese literature, Chinese
corporate culture, and Chinese classical novels. She is the
current Executive Director and Vice Secretary of the Malaysia
Chinese Writers Association. Currently, Ng is also involved in
editing a publication on Malaysian Chinese literature in
textbooks.

3

游靜 (Yau Ching)

香港诗人、文化研究学者、电影与录像艺术工作者。现为台湾中央大学
英文系教授及台湾中研院文哲所访问学人。诗集：《史前纪》、《大毛
蛋》、《不可能的家》。作品曾获香港中文文学双年奖（诗组）、两次获中
文文学创作奖（散文组）、Words Without Borders国际翻译诗奖等。
Yau Ching is a poet, scholar, and film and video artist from
Hong Kong. She is an professor in in English at the National
Central University, Taiwan and visiting scholar at the Academia
Sinica. Her poetry collections include Pre-historic Documents,
Big Hairy Egg, and The Impossible Home. She won the Hong
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Kong Biennial Awards for Chinese Literature for poetry. She has
also won the Hong Kong Awards for Creative Writing in Chinese
(prose) twice and the Words Without Borders international
poetry translation prize.
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பிரிவு:சீன

மொழியில் புதினம் அல்லாத படைப்பு

எண். நீதிபதி

சுயவிவரம்

1

李慧玲，新加坡报业控股华文媒体集团社长，曾任《联合早报》驻香港特派
她写诗时是非心。曾出版的文集包括《港情流
记者、北京首席特派记者。
露》、《步步为营》、《遗忘成水》。她也合编了几本书籍，包括近期的《奠基
足迹 : 新中建交30年 》和《杨荣文谈盆栽、榕树和道》。

李慧玲 (Lee Huay
Leng)
(தலைமை
நீதிபதி)

2

须⽂蔚 (Shiu Wen
Wei)

Lee Huay Leng is the Head of the Chinese Media Group of
Singapore Press Holdings. She was a Lianhe Zaobao foreign
correspondent in Hong Kong and the Bureau Chief in Beijing.
When writing poems, she goes by the pen name Fei Xin. She
has published a number of works including Hong Kong
Sentiments Revealed, Every Cautious Step, Forgotten into
Water. She has also co-edited several books, the more recent
ones include In the Founders’ Footsteps: 30 years of
Singapore-China diplomatic relations and George Yeo on
Bonsai, Banyan and the Tao.
须⽂蔚，诗⼈，现任国⽴台湾师范⼤学国⽂学系教授，⽂学院副院⻑
国⽴政治⼤学新闻研究所硕⼠、博⼠。曾任《创世纪》诗杂志主编，
《乾坤》诗刊总编辑等。出版有诗集《旅次》与 《块》、⽂学研究《台湾数
位⽂学论》、《台湾⽂学传播论》，报导⽂学《看⾒机会：我在偏乡1
年》等。
Professor Shiu Wen Wei is a poet and Associate Dean of the
College of Liberal Arts at the National Taiwan Normal University.
He has a Master’s degree and PhD in journalism from the
National Chengchi University. He was the chief editor for poetry
publications such as The Epoch Poetry Quarterly and Chien Kun
Poetry Quarterly. His works include poetry collections, as well as
academic publications on literature and literary reportage.

3

胡⾦伦 (Woo Kam
Loon)

出⽣于马来⻄亚，国立政治⼤学中国⽂学系硕⼠。曾先后任职于麦⽥
出版，联经出版公司，迄今任职于时报⽂化出版第⼀编辑部总编辑。作
品曾获马来⻄亚全国⼤专⽂学奖、星洲⽇报花踪⽂学奖、马来⻄亚云
⾥风年度优秀作家奖、全国学⽣⽂学奖、全国⼤专学⽣⽂学奖、中央
⽇报⽂学奖等。
Malaysia-born Woo Kam Loon is a humanities graduate from
the University of Science, Malaysia. He also has a Master’s
degree in Chinese Literature from the National Chengchi
University. With previous work experience at Macmillan
Publishing and Linking Publishing, he is a Chief Editor at China
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Times Publishing. He has won a number of literary awards at
various levels both in Malaysia and Taiwan.

Photo Credit: 張峻
健 (Zhang Junjian)
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பிரிவு: சீன மொழியில் புதினம்
எண். நீதிபதி

சுயவிவரம்

1

谢裕民，1959年生于新加坡。1993年获青年艺术奖，2021年获文化奖
；受邀参加爱荷华国际写作计划。著有极短篇《世说新语》（获书籍
奖），中篇小说《m40》（获新加坡文学奖），长篇小说《放逐与追逐
（获新加坡文学奖）、《建国》（获新加坡文学奖、《亚洲周刊》2018年
十大小说）。

谢裕民 (Chia Joo
Ming)
(தலைமை
நீதிபதி)

Chia Joo Ming was born in Singapore in 1959. He received the
Singapore Young Artist award in 1993 and was the recipient of
the 2021 Cultural Medallion. He participated in the Iowa
International Writing Program in 1995. His flash fiction collection
New Words of Worldly Tales won the NBDCS Book Award. His
novels, m40, Exile or Pursuit and Kian Kok won the Singapore
Literature Prize with Kian Kok also listed as the Yazhou Zhoukan
2018 Top 10 Novels.
2

黎紫书 (Li Zishu)

黎紫书，1971年生于马来西亚。多屆由星洲日报举办的马来西亚花踪
文学奖的得主、也曾赢得台湾联合报与时报等各项文学奖，2016年获
颁南洋华文文学奖。已出版著作十余部，包括長篇小说《告別的年
代》、《流俗地》及微型小说集《余生》等等。
Li Zishu was born in Malaysia in 1971. She won the Hua Zong
Literature Award organised by the Sin Chew Daily of Malaysia
on multiple occasions. She is the recipient of numerous awards
for Chinese literature, including those organised by Taiwan
United Daily News and Taiwan Times. In 2016, she was
awarded the Nanyang Chinese Literature Award. She has
published more than 10 works, including the novels An Age of
Farewell, Fulfilled Land, and a flash fiction collection, The Rest
of Your Life.

3

王安忆 (Wang Anyi)

小说家。出版长篇小说《长恨歌》、《一把刀，千个字》等十五部、《
忆中篇小说系列》八卷、《王安忆短篇小说系列》八卷，以及散文、剧
作、论述等共计逾六百万字。曾获茅盾文学奖等多种奖项，并英、法、
德、意、俄、西、以、日、韩、越、泰等译本。现任复旦大学教授，中国
作家协会副主席。
Wang Anyi has published 15 long novels, including The Song of
Everlasting Sorrow and The Knife and Words, a series of eight
medium-length novels and eight novellas. She has also written
short stories, plays, and essays. Wang has won many awards,
amongst them the Mao Dun Literature Prize. Her works have
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(Wang Anyi)

been translated into English, French, German, Italian, Russian,
Spanish, Israeli, Japanese, Korean, Vietnamese, and Thai etc.
She is a professor at Fudan University and Vice Chairperson of
the Chinese Writers Association.
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பிரிவு: ஆங்கில / கவிதை
எண். நீதிபதி

சுயவிவரம்

1

Yong Shu Hoong has authored six poetry collections. Frottage
(2005) and The Viewing Party (2013) both won the Singapore
Literature Prize (SLP), Right of the Soil (2018), was shortlisted for
SLP 2020. His poems and short stories have been published in
literary journals like Quarterly Literary Review, Asia Literary
Review, and anthologies like Language for a New Century:
Contemporary Poetry from the Middle East, Asia, and Beyond.
He is one of the co-authors of The Adopted: Stories from Angkor
(2015) and Lost Bodies: Poems Between Portugal and Home
(2016).

Yong Shu Hoong
(தலைமை
நீதிபதி)

புகைப்படக்காரர்:
Daniel Sim
2

George Szirtes

George Szirtes’s book of poems, Reel (2004) won the T S Eliot
Prize and his later works The Burning of the Books and Other
Poems (2009) and Bad Machine (2013) were shortlisted for the
Prize. George has translated numerous collections of Hungarian
poetry and has won several awards for them. His own work has
been translated into numerous languages and widely
anthologised. His latest collection is Fresh Out of the Sky (2021).
His memoir of his mother, The Photographer at Sixteen was
awarded the James Tait Black Prize in 2020.

3

Mary Jo Bang

Mary Jo Bang is the author of eight books of poems—including
A Doll for Throwing, The Last Two Seconds and Elegy, which
received the National Book Critics Circle Award. Her translation
of Dante’s Inferno was published in 2012, and the continuation
Purgatorio was published in 2021. Bang has received numerous
honours and awards for her work, including the Berlin Prize and
fellowships from the Guggenheim Foundation and the Bellagio
Foundation. She is a Professor of English at Washington University
in St. Louis where she teaches creative writing.

புகைப்படக்காரர்:
Matt Valentine
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பிரிவு:ஆங்கிலம்

மொழியில் புதினம் அல்லாத படைப்பு

எண். நீதிபதி

சுயவிவரம்

1

Gene Tan
(தலைமை
நீதிபதி)

Gene Tan is the Assistant Chief Executive at the National Library
Board. Prior to this, as the Executive Director of the Singapore
Bicentennial Office, he helmed the planning of the
commemoration including its flagship event. Gene was also
the Creative Director of The Future of Us Exhibition, a multimedia
national exhibition which capped Singapore’s 50th year of
independence. He also created the Singapore Memory Project
and was the President of the Library Association of Singapore.

2

Christopher Merrill

Christopher Merrill has published seven collections of poetry;
many edited volumes and translations; and six books of
nonfiction, among them, Things of the Hidden God: Journey to
the Holy Mountain, The Tree of the Doves: Ceremony,
Expedition, War, and Self-Portrait with Dogwood. His writings
have been translated into nearly forty languages; his journalism
appears widely. His honours include a Chevalier des Arts et des
Lettres from the French government and numerous translation
awards. He has been the director of the International Writing
Program at the University of Iowa since 2000.

3

Kate Griffin

Kate Griffin is Associate Head of Programmes at the National
Centre for Writing in Norwich, UK. She focuses on international
partnerships, literary translation and residencies, both virtual
and in-person. Kate previously worked for the British Centre for
Literary Translation, Arts Council England, British Council Russia
and as a freelancer for organisations including PEN
International, the London Review of Books, Wasafiri and And
Other Stories. In the 1990s she lived and worked in Brussels and
Moscow. Her photography blog is kategriffin.org
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பிரிவு: ஆங்கிலம்

மொழியில் புதினம்

எண். நீதிபதி

சுயவிவரம்

1

Balli Kaur Jaswal
(தலைமை
நீதிபதி)

Balli Kaur Jaswal is the author of four novels, including
Singapore Literature Prize finalist Sugarbread, and the
international bestseller Erotic Stories for Punjabi Widows.
Translation rights to this novel have been sold to 11 countries
including France, Spain, Italy, China and Sweden. Jaswal's
nonfiction has appeared in The New York Times, Harper's
Bazaar and Salon.com, among other publications. Currently a
lecturer at Yale-NUS College, she is preparing for the 2023
release of her upcoming novel

2

Shirley Geok-lin Lim

Shirley Geok-lin Lim has published poetry and short story
collections, novels, and edited numerous literary and critical
anthologies. She won the Commonwealth Poetry Prize in 1980
with her first poetry collection Crossing the Peninsula and
received the American Book Award for her memoir Among the
White Moon Faces. She is the recipient of Multi-ethnic Literatures
of the United States and Feminist Press Lifetime Achievement
Awards. Her more recent poetry collections, Do You Live In? and
Ars Poetica for the Day are published by Singapore publisher
Ethos Books.

3

Xu Xi

Xu Xi is an Indonesian-Chinese from Hong Kong and author of
fourteen books of fiction and nonfiction. Her work has been
anthologised internationally and her novel Habit of a Foreign Sky
was shortlisted for the inaugural Mana Asia Literary Prize in 2007.
Xu Xi’s new titles include The Art and Craft of Asian Stories (2021)
and Monkey in Residence and Other Speculations (2023). She
co-founded Authors at Large and is the William H.P. Jenks Chair in
Contemporary Letters.
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பிரிவு: மலாய்

/ கவிதை

எண். நீதிபதி

சுயவிவரம்

1

Hamed Ismail telah meraih pelbagai anugerah untuk puisi,
cerpen dan skrip untuk teater dan televisyen beliau. Beliau juga
telah menulis esei berkenaan sastera dan drama televisyen.
Karya beliau yang telah diterbitkan termasuk kumpulan puisi
Suara Dalam dan novel Bunga Tanjong yang telah memenangi
hadiah kepujian Hadiah Sastera Singapura (2017) dan Hadiah
Persuratan 2017 (skrip drama TV). Tafsiran Tiga Alam, sebuah
antologi puisi beliau bersama-sama dua orang penulis lain telah
memenangi Hadiah Sastera Singapura (2016) dan Hadiah
Persuratan (2017).

Hamed Ismail
(தலைமை
நீதிபதி)

புகைப்படக்காரர்:
Sani Bangi

2

Lim Swee Tin

Hamed Ismail has won awards for his poetry, short stories and
scripts for theatre and television. He has written essays on
literature and television dramas. His published works include a
poetry collection Suara Dalam and the novel Bunga Tanjong
which won the Singapore Literature (SLP) Prize (Merit) in 2017
and the Malay Literary Award (TV drama script) in 2018. Tafsiran
Tiga Alam, a poetry anthology by Hamed Ismail and two other
poets won the SLP (2016) and the Malay Literary Award (2017).
Dr. Lim Swee Tin, sasterawan Malaysia yang berkarya lebih
daripada 50 tahun, mencakupi genre puisi, cerpen, novel, dan
esei kritikan. Beliau telah menghasilkan lebih 100 buah karya
secara perseorangan manakala 220 buah lagi secara antologi.
Lim telah memenangi lebih 30 hadiah kesusasteraan. Pada
tahun 2000 yang lepas beliau dianugerahi S.E.A Write Award.
Beliau telah menyertai panel dan menyandang tugas ketua juri
bagi puluhan hadiah dan anugerah kesusasteraan di Malaysia.
Dr. Lim Swee Tin is a laureate from Malaysia whose literary
pursuits in poetry, short stories, novels and critical essays span
more than 50 years. He has produced more than 100 individual
works and an additional 220 anthologies. He has won more
than 30 literary prizes and in 2020 he received the S.E.A. Write
Award. He has been a panel member and head adjudicator
for many literary prizes and awards in Malaysia.
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3

Puti Reno Raudha
Thaib

Puti Reno Raudha Thaib atau Upita Agustine dilahirkan pada 31
Agustus 1947 dalam keluarga diraja Pagaruyung, Sumatera
Barat.
Beliau
ketua
Perkumpulan
Bundo
Kanduang
Minangkabau.
Beliau
seorang
penyair,
penulis,
dan
budayawan. Beliau juga seorang profesor di Universitas
Andalas. Karyanya sekarang banyak berhubungan dengan
adat budaya dan identity Minangkabau dan Indonesia, serta
peranan perempuan dalam sejarah Minangkabau (Indonesia).
Puti Reno Raudha Thaib or Upita Agustine was born on August
31, 1947 into the royal family of Pagaruyung, West Sumatra. She
is the female head of her clan, the Bundo Kanduang. She is a
poet, author and cultural practitioner. She is a professor at
Andalas University. Her current works deal with Minangkabau
and Indonesian identity, and the role of women in
Minangkabau (Indonesia) history.
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பிரிவு:மலாய்

மொழியில் புதினம் அல்லாத படைப்பு

எண். நீதிபதி

சுயவிவரம்

1

Dr Mardiana Abu Bakar ialah seorang mantan wartawan dan
penulis rencana yang kini bertugas sebagai pensyarah dan
pemimpin program di Institut Pendidikan Nasional, Universiti
Teknologi Nanyang Penulisan beliau telah diterbitkan oleh
penerbit akademik terkemuka seperti Pearson Education South
East Asia, Springer Nature dan Routledge. Seorang sarjana
yang prihatin terhadap isu akses dan kesaksamaan dalam
kurikulum kepada pelajar, beliau yakin sekolah adalah tempat
yang penuh potensi. Sebagai pendidik guru, beliau beriltizam
untuk memupuk masyarakat pendidik yang reflektif dan sedar.

Mardiana Abu
Bakar (தலைமை
நீதிபதி)

A former journalist and feature writer, Dr Mardiana Abu Bakar is
now a lecturer and programme leader at the National Institute
of Education, Nanyang Technological University. She has been
published by leading academic publishers such as Pearson
Education South East Asia, Springer Nature and Routledge. A
critical scholar interested in issues of curriculum access and
equity, Mardiana believes that schools are places of possibilities,
and her passion is to contribute towards nurturing reflexive
educators.
2

Aprinus Salam

Aprinus Salam merupakan Ketua Program Sarjana Sastera di
Universitas Gadjah Mada dan Kampung Literasi Pakem
Yogyakarta. Beliau pernah menjadi ahli Senat Akademik UGM,
mengetuai Pusat Studi Kebudayaan UGM dan menyandang
jawatan Perunding Pakar di Dinas Kebudayaan Yogyakarta.
Karya-karya bukan cereka beliau termasuk Oposisi Sastra Sufi;
Biarkan Dia Mati; Politik dan Budaya Kejahatan: Sastra, Negara,
dan Politik; Biokultural: Dari Fantasi Kerakyatan hingga Menolak
Identitas; Sosiologi Kehidupan: Fragmen-Fragmen Teoretik, dan
Kesalahan dan Kejahatan dalam Berbahasa. Puisinya juga
diterbitkan dalam dua kumpulan.
Aprinus Salam heads the Masters programme in Literary Studies
at Gadjah Mada University (UGM) and Pakem Literacy Village
Yogyakarta. A former member of UGM’s Academic Senate, he
held key positions at the Cultural Studies Centre of UGM and at
the Cultural Office of Yogyakarta. His published nonfiction works
include Opposition of Sufi Literature; Let Him Die; Politics and the
Culture of Crime; Literature, State and Politics; Theoretical
Fragments, and Errors and Offences in Language. He has
published two poetry collections.
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3

Maman S
Mahayana

Pengkritik sastera dan penerima pelbagai penghargaan
Maman S. Mahayana ialah seorang pensyarah di Universitas
Indonesia. Beliau telah menyampaikan kuliah di beberapa
university seperti di Seoul, Paris, Azerbaijan, Singapura, Brunei
dan Malaysia. Beliau terkenal dengan penulisan prosa, puisi
dan artikel berkenaan sastera. Beliau telah meraih lebih
daripada 13 anugerah termasuk Hadiah Sastera MASTERA untuk
buku Sembilan Jawaban Sastra Indonesia dalam kategori
Sastera Bukan Kreatif. Beliau turut menerima Anugerah
Serantau Sagang yang mengiktiraf jasa beliau kepada budaya
Melayu.
Literary critic and award-winning writer Maman S. Mahayana
has lectured at several international universities such as in Seoul,
Paris, Azerbaijan, Singapore, Brunei and Malaysia. He lectures at
the University of Indonesia and is well known for his prose, poetry
and articles related to literature. Maman has received more
than 13 awards including the MASTERA Literary Award for
Nonfiction for his book Nine Answers to Indonesian Literature. He
was conferred the Sagang Regional Award for his contributions
to Malay culture.
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பிரிவு: ஆங்கிலம்

மொழியில் புதினம்

எண். நீதிபதி

சுயவிவரம்

1

Isa Kamari telah menghasilkan karya dalam pelbagai genre
seperti cereka, puisi, esei, skrip drama dan lirik lagu. Karya
beliau dalam bahasa Melayu telah diterjemah ke bahasa lain
seperti Inggeris, Turki, Urdu, Arab, Bahasa Indonesia, Sepanyol,
Thai, Azerbaijan, Korea, Perancis dan Cina. Novel pertama
beliau dalam bahasa Inggeris, Tweet, diterbitkan pada tahun
2016. Isa dianugerahi S.E.A Write Award (2006), Pingat Budaya
Singapura (2007), Anugerah Tun Seri Lanang daripada Majlis
Bahasa Melayu Singapura (2009) dan Anugerah Sastera
MASTERA (2018) daripada Brunei Darussalam.

Isa Kamari
(தலைமை
நீதிபதி)

Isa Kamari writes in genres such as fiction, poetry, essays,
theatre scripts and song lyrics. His works in Malay have been
translated into languages such as English, Turkish, Urdu, Arabic,
Indonesian, Spanish, Thai, Korean, French and Chinese. His first
novel in English, Tweet was published in 2016. Isa was
conferred the S.E.A Write Award (2006), the Singapore Cultural
Medallion (2007), the Tun Seri Lanang Award from Malay
Language Council, Singapore (2009), and the MASTERA
Literary Award from Brunei Darussalam (2018).
2

Norhayati Ab.
Rahman

Dr. Norhayati Ab. Rahman seorang pensyarah di Universiti
Malaya dalam bidang Kesusasteraan Bandingan, Kritikan
Kesusasteraan, dan Sastera dan Gender. Beliau telah
menghasilkan
banyak
penulisan
akademik,
dan
membentangkan lebih 100 kertas kerja. Buku beliau, Puitika
Sastera Wanita Indonesia dan Malaysia, telah memenangi
Hadiah Sastera Perdana Malaysia (2013) dan Anugerah
Akademik Negara (2014). Beliau berpengalaman sebagai
panel penilai termasuk S.E.A Write Award (Malaysia), Hadiah
Sastera Perdana Malaysia, Hadiah Sastera Kumpulan Utusan,
Hadiah Sastera MASTERA, dan Hadiah Kuala Lumpur World
Book Capital.
Dr. Norhayati Ab. Rahman lectures at the University of Malaya
in Comparative Literature, Literary Criticism, and Literarure and
Gender. She has published numerous academic writings and
has presented over 100 papers. Her book Indonesian and
Malaysian Women’s Literary Poetry won the Malaysia
Premier’s Literary Award (2013) and the National Academic
Award (2014). Her experience as an assessor includes the S.E.A
Write Award (Malaysia), Malaysia Premier’s Literary Award,
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Utusan Group Literary Prize, MASTERA Literary Prize, and Kuala
Lumpur World Book Capital Prize.
3

Seno Gumira
Ajidarma

Seno Gumira Ajidarma dilahirkan pada tahun 1958. Beliau
menjadi seorang wartawan pada tahun 1977, dan kini
tergabung dengan PanaJournal.com. Beliau mendapat
didikan dalam bidang sinematografi, falsafah dan sastera.
Karya beliau merangkumi cereka dan bukan cereka, dan
diterbitkan dalam wadah media massa mahupun jurnal
ilmiah. Beliau telah menerima sejumlah penghargaan sastera
dan kini mengajar di beberapa perguruan tinggi. Buku-buku
beliau termasuk komik dan novel, dan melebihi 40 judul. Beliau
masih menyambung cerita silat Nagabumi.
Seno Gumira Ajidarma was born in 1958. He became a
journalist in 1977 and is now part of PanaJournal.com. He
writes both fiction and nonfiction, which are published in mass
media and scientific journals, and has received several literary
awards. Formally educated in cinematography, philosophy,
and literature, he currently teaches cultural studies at some
institutes of higher learning. His published works include comics
and novels and amount to more than 40 titles. He is currently
working on silat chronicle Nagabumi.

நீதிபதிகளின் படங்களை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
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இணைப்பு B: சிங்கப்பூர் புத்தக மன்றத்தைப் பற்றி
சிங்கப்பூர் புத்தக மன்றம் (எஸ். பி. சி) ஐபிசி அந்தஸ்துள்ள ஒரு சுயாதீன
தொண்டு நிறுவனம். சிங்கப்பூர் எழுத்தாளர்கள் மற்றும் இலக்கியங்களை
ஆதரிப்பதற்காக 1968 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட எஸ். பி. சி, படைப்பாற்றல்,
கற்பனை, அசல் சிந்தனை மற்றும் பச்சாத்தாபம் ஆகியவற்றை வளர்ப்பதன்
மூலம்
நமது
கற்பனை-தேசத்தை
உருவாக்குவதை
நோக்கமாகக்
கொண்டுள்ளது. எங்கள் நிகழ்ச்சிகள் படைப்பு எழுத்து, வாசிப்பு, விளக்கம்,
மொழிபெயர்ப்பு
மற்றும்
கதைசொல்லல்
ஆகியவற்றில்
கவனம்
செலுத்துகின்றன.
எங்கள்
விழாக்கள்,
பயிற்சி
பட்டறைகள்
மற்றும்
பயிலரங்கங்கள், அத்துடன் சிறந்த படைப்புகளை அங்கீ கரிப்பதற்காக புத்தக
விருதுகள் மூலம் பன்முக கலாச்சார, மாறுபட்ட இலக்கிய கலைத் துறையை
வளர்ப்பதற்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.
நோக்கம்: தரம்,
அங்கீ காரம்.

மாறுபட்ட

சிங்கப்பூர்

இலக்கியங்களுக்கான

சர்வதேச

குறிக்கோள்: ஒரு பன்முக கலாச்சார இலக்கிய கலைத் துறையை விருத்தி
செய்தல், ஆதரித்தல் மற்றும் பரிந்துபேசுதல்.
பன்யன் ட்ரீ ஹோட்டல் அண்ட் ரிசார்ட்ஸின் (Banyan Tree Hotels and Resorts)
இணை நிறுவனர் செல்வி கிளாரி சியாங் (Ms Claire Chiang), எஸ்.பி. சி-யின்
தற்போது தலைவராக உள்ளார்.
வருடாந்த “குழந்தைகளின் உள்ளடக்கத்தின் ஆசிய விழா” (AFCC) உட்பட
பல்வேறு விழாக்கள் ஏற்பாடு செய்தல்; இரு ஆண்டிற்கு ஒரு முறை தேசிய
விருதான சிங்கப்பூர் இலக்கிய பரிசு போன்ற மதிப்புமிக்க விருதுகளை
வழங்குதல்; மற்றும் எங்கள் கல்விக்கழகத் திட்டங்களால் தொழில்முறை
திறனை வளர்த்தல் மூலம் சிங்கப்பூரின் புத்தகங்கள் மற்றும் இலக்கிய கலைக்
காட்சியை புத்தக மன்றம் உருவாக்கி ஆதரிக்கிறது.
ஏனென்றால் இது எல்லாம் ஒரு கதையுடன் தொடங்குகிறது.
எஸ்.பி.சி. க்கு 2022 முதல் 2024 வரையிலான காலப்பகுதியில் சிங்கப்பூர்
தேசிய
கலை
மன்றம்
பெரும்படியான
நிறுவன
திட்டத்தின்
கீ ழ்
ஆதரவளிக்கிறது. மேலும் தகவலுக்கு, தயவுசெய்து www.bookcouncil.sg ஐப்
பார்வையிடவும்.

இணைப்பு C: சிங்கப்பூர் இலக்கிய பரிசு பற்றி
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1992 இல் நிறுவப்பட்ட சிங்கப்பூர் இலக்கிய பரிசு (எஸ். எல். பி), 80 க்கும்
மேற்பட்ட கடந்த வெற்றியாளர்களுடன், சிங்கப்பூரின் சிறந்த இலக்கிய
பரிசாகும். புதினம், கவிதை மற்றும் இலக்கியப் புதினம் அல்லாதவையை ஒரு
குறிப்பிட்ட காலத்தில் சிங்கப்பூரிலோ அல்லது வெளிநாட்டிலோ வெளியிட்ட
சிங்கப்பூர் குடிமக்களுக்கும் நிரந்தர குடியிருப்பாளர்களுக்கும் இராண்டிற்கு
ஒரு முறை நடத்தப்படும் போட்டி இது. சிங்கப்பூரின் நான்கு அதிகாரப்பூர்வ
மொழிகளான - சீன, ஆங்கிலம், மலாய் அல்லது தமிழில் இந்த படைப்பை
வெளியிடப்பட்டிருக்கலாம்.
இந்த விருது ஒவ்வொரு பிரிவிலும் வெற்றியாளருக்கு $3,000 சிறந்த பரிசைக்
கொண்டுள்ளது.
கூடுதலாக,
வெற்றியாளர்களுக்கு
சிறப்பு
பதக்கம்
வழங்கப்படும்.
2004 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இராண்டிற்கு ஒரு முறை மற்றும் சிங்கப்பூரின்
நான்கு மொழிகளில் வெளியிடப்பட்ட படைப்புகளுக்கு எஸ். எல். பி விருது
வழங்கப்பட்டது.
இலக்கியப்
புதினம்
அல்லாதவை
மற்றும் கவிதை
வகைகளுக்கான பிரிவுகளை உள்ளடக்குவதற்காக இந்த விருது 2014 இல்
விரிவாக்கப்பட்டது.
மொஹமட் லத்தீப் மொஹமட் (Mohamed Latiff Mohamed), யெங் ப்வே
நொகோன் (Yeng Pway Ngon), கே.டி. எம் இக்பால் (K. T. M Iqbal), சிரில் வோங்
(Cyril Wong), ஜோசபின் சியா (Josephine Chia), அமண்டா லீ கோ (Amanda Lee
Koe) மற்றும் சோனி லீவ் (Sonny Liew) உள்ளிட்ட பல குறிப்பிடத்தக்க சிங்கப்பூர்
எழுத்தாளர்கள் எஸ். எல். பி விருதினை வென்றுள்ளனர்.
மேல்

விவரங்களுக்கு,

https://www.bookcouncil.sg/awards/slp/singapore-literature-prize-2022
பார்வையிடவும்.

Singapore Book Council Limited (Company No.: 201805935W)
90 Goodman Road, Blk E #03-32, Goodman Arts Centre Singapore 439053 |+65 6342 5119
info@bookcouncil.sg | www.bookcouncil.sg

-ஐப்

