
REGULAMIN 

LITERACKIEJ NAGRODY im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego–2019 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Instytut Polski w Kijowie ustanowił w 2007 roku Nagrodę Literacką imienia Josepha Conrada-
Korzeniowskiego.   

2. Organizatorem konkursu Literackiej Nagrody oraz fundatorem nagrody jest Instytut Polski w 
Kijowie. 

3. Celem Nagrody jest: 

 upamiętnienie postaci Josepha Conrada-Korzeniowskiego; 

 przypomnienie i podkreślenie postaci Josepha Conrada-Korzeniowskiego jako symbolu 
paneuropejskiego polsko-ukraińsko-brytyjskiego dziedzictwa kulturowego; 

 uwrażliwienie ukraińskich elit twórczych na ukraińskie korzenie Polaków, którzy osiągnęli 
światowe uznanie; 

 promocja Polski jako kraju doceniającego osiągnięcia twórcze ukraińskich pisarzy w 
kontekście wspólnego polsko-ukraińskiego dziedzictwa; 

 promocja i podniesienie prestiżu literatury ukraińskiej. 
 

4. Laureatem Nagrody może zostać osoba fizyczna, która nie przekroczyła 40 roku życia, tworząca 
w języku ukraińskim, niezależnie od aktualnego miejsca zamieszkania. 

5. Nagroda przyznawana jest co dwa lata za twórczość prozatorską publikowaną w języku 
ukraińskim, która podejmuje tematy najistotniejsze dla współczesności, zmusza do refleksji, 
pogłębia wiedzę o świecie innych kultur. Jury nie będzie rozpatrywało kandydatur tworzących w 
następujących dziedzinach: literatura dla dzieci, literatura fantasy i science-fiction, eseistyka, 
dramat, krytyka literacka. 

6. Nagrodę stanowią: a) dyplom, b) czek na kwotę 3000 EURO oraz półroczny pobyt stypendialny – 
w ramach programu Ministra Kultury i Narodowego Dziedzictwa RP „Gaude Polonia”, którego 
koordynatorem jest Narodowe Centrum Kultury.  

 
TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW 

§ 2. 

1. Jednymi podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do Nagrody są wydawnictwa, 
ukraińskie i zagraniczne instytucje kulturalne, stowarzyszenia twórcze oraz osoby prywatne. 

2. Każda instytucja lub osoba ma prawo zgłosić do Nagrody jednego pisarza.  
3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października każdego roku, w którym 

wręczana jest Nagroda. Zgłoszenia, które wpłynęły po tym terminie, nie będą uwzględniane. 
4. Zgłoszenia można przesyłać: 

a) na adres Biura Nagrody: Instytut Polski w Kijowie, ul. B. Chmielnickiego 29/2, lok. 17. 
b) elektronicznie poprzez formularz na stronie Instytutu www.polinst.kyiv.ua;  

5. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie kandydatury (do 500 słów). 

TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY 

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


§ 3. 

1. Konkurs składa się z 3 etapów: 
a) etap pierwszy – weryfikacja nadesłanych kandydatur pod względem zgodności z 
kryteriami przyjętymi w regulaminie Nagrody, 
b) etap drugi – wytypowanie 3 najlepszych kandydatów do kolejnego etapu konkursu, 
c) etap trzeci – wybór laureata Nagrody. 

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć: 
a) członkowie jury,  
b) pracownicy organizatora i fundatora Nagrody, 
c) laureaci poprzednich edycji Nagrody. 

JURY 

§ 4. 

1. Jury konkursu składa się z  6 osób. 

2. Dyrektor Instytutu jako przewodniczący jury powołuje członków jury.  

3. Przewodniczący kieruje pracami i przewodniczy obradom jury, a w przypadku jego   
     nieobecności – wyznaczona przez niego osoba spośród członków jury. 

4. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów. W razie równego podziału głosów decydują kolejne głosowanie, aż do 
ostatecznego wyłonienia kandydatów. 

5. Decyzja Jury dotycząca przyznania Nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej  
     odwołanie. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW JURY 

§ 5. 

1. W każdej edycji Nagrody jury odbywa posiedzenie poświęcone wyborowi  laureata. 
2. Członek jury nieobecny w posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia swoich 
rekomendacji na piśmie.  
3. Jury podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Nagrody. 
4. Członkowie jury zobowiązani są do zachowania poufności obrad. 
5. Organizator Nagrody zapewnia członkom Jury pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania w 
Kijowie. 

BIURO NAGRODY 

§ 6. 

1. Biuro Nagrody powoływane jest przez dyrektora Instytutu Polskiego w Kijowie. 
2. Do obowiązków pracowników Biura Nagrody należy pełnienie wszelkich czynności 

organizacyjnych związanych z konkursem. 

UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA I WRĘCZENIA NAGRODY 

§7. 



1. Uroczyste wręczenie Nagrody odbywa się w listopadzie 2019 roku w Kijowie. 
2. Do uczestników uroczystości zalicza się: 
a) trzech finalistów konkursu, 
b) członków jury. 
3. Organizator i fundatorzy Nagrody zapewniają pokrycie kosztów podróży i pobytu w Kijowie 
każdemu z finalistów konkursu wraz z osobą towarzyszącą. 
4. Ustala się następujący porządek uroczystości: 
a) prezentacja twórczości trzech finalistów, 
b) ogłoszenie wyników, 
c) wręczenie Nagrody w postaci dyplomu oraz czeku przez przedstawicieli organizatorów i 
fundatorów Nagrody. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez przedstawicieli organizatorów i 
fundatorów Nagrody. 

 


