
Положення Літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського–2019 
 

Загальні положення 
§1 

 
1. Польський Інститут у Києві заснував у 2007 році Літературну премію імені Джозефа Конрада-
Коженьовського. 
2. Організатор конкурсу і спонсор нагороди – Польський Інститут у Києві  
3. Мета Премії: 

- вшанування постаті Джозефа Конрада-Коженьовського; 
- нагадати про видатного письменника і наголосити, що його постать є символом 

панєвропейської, польсько-українсько-британської культурної спадщини; 
- привернути увагу українських творчих еліт до українського коріння поляків, які досягли 

світового визнання; 
- підкреслити роль Польщі як країни, що високо цінує досягнення сучасних українських 

письменників у контексті спільної польсько-української культурної спадщини; 
- підняти престиж сучасних українських письменників.   

 
4. Премію може отримати особа віком до 40 років, яка пише українською, незалежно від місця 
проживання. 
5. Премія присуджується щодва роки за прозову україномовну творчість, що порушує актуальні 
теми, змушує до рефлексії, розширює знання про інші культури. Журі не буде розглядати 
творчість письменників, що працюють у жанрі дитячої літератури, фентезі, сайнс-фікшн, 
есеїстки, драматургії, літературної критики. 
6. Лауреат отримує: а) диплом, б) чек на 3000 євро та піврічну стипендію – у рамках програми 
Міністра культури і національної спадщини РП «Gaude Polonia», координатором якої є 
Національний Центр Культури (Варшава). 
 
 

Кандидати 
§ 2 

 
1. Висувати кандидатів на присудження Премії можуть видавництва, українські та іноземні 
культурні інституції, творчі об'єднання та приватні особи. 
2. Кожна інституція або особа має право висунути одного кандидата. 
3. Аплікаційні форми приймаються до 15 жовтня кожного року, в якому присуджується премія. 
Аплікаційні форми, надіслані після закінчення терміну прийому, не розглядаються. 
4. Прийом аплікаційних форм здійснюється:  
а) в друкованій формі за адресою бюро нагороди: Польський Інститут у Києві (вул. Б. 
Хмельницького 29/2, оф. 17); 
б) в електронній формі на сторінці Польського Інституту у Києві www.polinst.kyiv.ua  
5. Аплікаційна форма повинна містити обґрунтування вибору автора (до 500 слів). 
 
 
 

Присудження премії 
§ 3 

1. Конкурс складається з 3 етапів:  
а) перший етап – перевірка надісланих аплікаційних форм на відповідність до критеріїв, 
затверджених положенням; 
б) другий етап – вибір трьох найкращих кандидатів для наступного етапу конкурсу; 
в) третій етап – вибір лауреата конкурсу. 

http://www.polinst.kyiv.ua/


2.  В конкурсі не можуть брати участь: 
а) члени журі,  
б) працівники організатора та спонсорської організації,  
в) лауреати попередніх конкурсів. 

 
 

Журі 
§ 4 

 
1. До складу журі входять 6 осіб. 
2. Директор Польського Інституту у Києві як голова скликає журі. 
3. Голова керує роботою та очолює наради журі, у випадку відсутності – визначає заступника з 
членів журі.    
4. Журі приймає рішення на засіданнях у формі ухвал шляхом таємного голосування більшістю 
голосів. У разі рівного поділу голосів призначається наступні голосування аж до остаточного 
вибору кандидатів. 
5. Рішення журі щодо присудження премії остаточне і не переглядається. 
 
 

Права і обов’язки членів журі 
§ 5 

1. Під час кожного конкурсу відбуваються засідання журі, присвячене вибору лауреата.  
2. Відсутній член журі повинен надати письмові рекомендації.  
3. Журі приймає рішення, спираючись на положення літературної премії.  
4. Члени журі не мають права розголошувати деталі нарад. 
5. Організатор конкурсу покриває членам журі кошти доїзду та проживання в Києві.  
 
 

Бюро конкурсу 
§ 6 

1. Бюро конкурсу скликає директор  Польського Інституту у Києві. 
2. До обов’язків працівників бюро належить реалізація усіх організаційних завдань, пов’язаних 
з конкурсом.  
 
 

Оголошення результатів і вручення нагороди  

§7. 

1.  Урочисте вручення нагороди відбувається в листопаді 2019 року у Києві. 
2. В урочистості беруть участь: 
а) три фіналісти конкурсу, 
б) члени журі. 
3. Організатор і спонсор Премії покривають кошти доїзду і проживання в Києві кожному з 
фіналістів разом з супровідною особою. 
4. Порядок урочистості такий: 
а) презентація творчості трьох фіналістів, 
б) оголошення результатів, 
в) представники організатора і спонсора вручають диплом і чек Премії лауреату.  
 
 



Прикінцеве положення 
 
Положення набуває чинності у день затвердження представниками організатора і спонсора 
Премії. 
 


