
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнську літературно-мистецьку премію 

«Київська книга року» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Всеукраїнська літературно-мистецька премія «Київська книга року» (далі – 

Премія) заснована та проводиться Інститутом політико-правових та релігійних 

досліджень та є однією з форм підвищення ролі мистецтва в України. 

 

1.2. До участі в організації Премії можуть залучатися партнери (органи 

державної влади, дипломатичні установи, громадські об’єднання, приватні 

компанії, наукові установи, заклади вищої освіти тощо) на підставі рішення голови 

Організаційного комітету. 

 

1.3. Метою Премії є підтримка творчих діячів; відзначення авторів, 

видавництв, представників творчої спільноти, які зробили значний внесок у 

популяризацію української книжки, популяризація творчості, утвердження 

високих мистецьких стандартів у національному письменстві і літературній 

критиці, створення умов для творчого зростання. 

 

1.4. Пріоритетні напрямки Премії (номінації): 

 

- художня література; 

- молодіжна література; 

- література для юнацтва; 

- дитяча література; 

- наукова література; 

- історична література; 

- популярна література; 

- література у галузі кіномистецтва; 

- література у галузі музичної композиції; 

- література у галузі театрального мистецтва; 

- література у галузі образотворчого мистецтва; 

- література у галузі журналістики; 

- література у галузі народного декоративного мистецтва; 

- художнє оформлення книжок; 

- інші номінації, виходячи з пріоритетних напрямків. 

 

1.5. Премія вручається щорічно. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРЕМІЇ 

2.1. Загальне керівництво Премією здійснює Організаційний комітет Премії, 

персональний склад якого затверджується Президентом Інституту політико-

правових та релігійних досліджень за поданням заінтересованих органів. 

2.2. До Організаційного комітету можуть входити: Президент Інституту 

політико-правових та релігійних досліджень, представники Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, органів державної влади, дипломатичних 

установ, місцевого самоврядування, видавництв, наукових установ, закладів вищої 

освіти, релігійних громад, громадських організацій, міжнародних проєктів, засобів 

масової інформації та інші заінтересовані особи. 

2.3. Організаційний комітет забезпечує організаційний, методичний та інший 

супровід Премії. 

2.4. Організаційний комітет може покласти адміністрування Премії на третю 

особу. 

2.5. Участь у роботі Організаційного комітету та експертної ради Премії 

здійснюється на громадських засадах. 

3. ПОРЯДОК ВИСУВАННЯ ВИДАНЬ 

3.1. На здобуття Премії висуваються оригінальні книжкові видання (далі – 
видання) видані українською мовою протягом останніх трьох років в Україні. 

Видання, висунуті на здобуття премії, мають бути змістовними та видані на 

високому естетичному, художньому та поліграфічному рівні. 

3.2. Видання може висуватись на здобуття Премії у різних номінаціях. 

3.3. Висунення видань на здобуття Премії здійснюється авторами 

(співавторами) виданих творів, видавництвами, видавничими організаціями, 

редакціями періодичних видань, громадськими організаціями, творчими спілками, 

літературно-мистецькими об’єднаннями, закладами вищої освіти, бібліотечними 

та науковими установами. 

Висунення видань на здобуття Премії здійснюється з дотриманням 
законодавства про інтелектуальну власність. 

Видання, висунуте на здобуття Премії не повинне містити матеріалів, 

заборонених до публікування та розповсюдження чинним законодавством 

України, наклепів, а також не мусить розпалювати будь-яку ворожнечу. 

3.4. Для участі у відборі на здобуття Премії подається до Інституту політико-

правових та релігійних досліджень заявка разом із виданням у трьох примірниках, 

що висувається на здобуття премії, розширену анотацію видання, творчу 

характеристику автора (співавторів) виданого твору. 
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Заявка на участь у відборі повинна містити інформацію про видання, що 

висувається на здобуття премії, автора (співавторів) виданого твору, видавництво 

або видавничу організацію, рік видання, тираж, обґрунтування висунення видання 

на здобуття премії. 

3.5. Про прийняття роботи для розгляду у Премії її автор повідомляється 

електронною поштою.  

Видання, надіслані на Премію із порушенням вимог цього Положення не 

розглядаються. 

3.6. При висуненні видання на Премію претенденти погоджуються на обробку 

відповідної інформації, в тому числі персональних даних, визнають результати 

Премії. 

3.7. Листування з авторами не ведеться, подані видання не рецензуються, та 

не повертаються. 

3.8. Строки проведення відбору на здобуття Премії визначаються щорічно. 

4. ОЦІНЮВАННЯ ВИДАНЬ, ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

4.1. Оцінювання поданих видань здійснюють члени Експертної ради. 

4.2. До Експертної ради можуть входити: представники Інституту політико-

правових та релігійних досліджень, представники Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, релігійних громад, об’єднань громадян, видавництв, творчих 

спілок, науково-педагогічні працівники, та інші особи. 

4.3. Головою Експертної ради є Президент Інституту політико-правових та 

релігійних досліджень, за посадою. 

4.4. Персональний склад Експертної ради затверджує Президент Інституту 

політико-правових та релігійних досліджень за поданням заінтересованих органів. 

4.5. При оцінювання видання членом Експертної ради максимальна оцінка 

складає 5 балів. 

4.6. На підставі отриманих оцінок членів Експертної ради, організаційний 

комітет Премії створює рейтинг (рейтинговий показник). 

4.7. Експертна рада має право не визначити жодного претендента на здобуття 

Премії в ній лауреата. 

4.8. На підставі рейтингового показника визначаються переможці, які 

нагороджуються дипломами.  
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Рішення Експертної ради щодо видань, яким пропонується присудити премію, 

приймається таємним голосуванням, простою більшістю голосів присутніх на 
засіданні членів експертної ради Премії. 

4.9. Авторові (співавторам) виданого твору та видавництву або видавничій 

організації, що здійснили випуск видання, удостоєного Премії, присвоюється 
звання лауреата Премії.  

4.10. Дипломи лауреата Премії підписуються Президентом Інституту 

політико-правових та релігійних досліджень, та видаються кожному зі співавторів 
твору. 

4.11. Претендентам на здобуття Премії видається сертифікат. 

4.12. Дипломи лауреатів Премії та сертифікати претендента на здобуття 

Премії видаються в електронному вигляді. 

4.13. Результати відбору є остаточними та не підлягають оскарженню. 

4.14. Результати відбору публікуються на офіційній вебсторінці Інституту 

політико-правових та релігійних досліджень (www.facebook.com/institute2015). 

 

Президент  

Інституту політико-правових            Олександр Олександрович 

та релігійних досліджень                              ГЕРАСИМЕНКО 

 

13 листопада 2021 року 

http://www.facebook.com/institute2015

