ПАЛАЖЭННЕ
ЛІТАРАТУРНАЙ ПРЭМІІ ІМЯ ЕЖЫ ГЕДРОЙЦА
(далей па тэксце – Палажэнне Прэміі)
I. ЛІТАРАТУРНАЯ ПРЭМІЯ ІМЯ ЕЖЫ ГЕДРОЙЦА: АСНОЎНЫЯ ПАНЯТКІ
1.1. Арганізатарамі конкурсу Літаратурнай прэміі імя Ежы Гедройца (далей па тэксце –
«Конкурс Прэміі», а асобна «Прэмія») з’яўляюцца рэспубліканскае грамадскае
аб'яднанне «Беларускі ПЭН-цэнтр» (далей па тэксце – «Беларускі ПЭН-цэнтр»),
грамадскае аб’яднанне «Саюз беларускіх пісьменнікаў» (далей па тэксце – «Саюз
беларускіх пісьменнікаў») (усе разам далей па тэксце – «Аргкамітэт Прэміі»), пры
падтрымцы ўстановы «Польскі Інстытут у Мінску». Аргкамітэт Прэміі ў сваёй дзейнасці
кіруецца Палажэннем Прэміі і заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, якое датычыцца
тэматыкі конкурсу Прэміі.
1.2. Мэта Прэміі:
1.2.1. ушанаваць памяць Ежы Гедройца – публіцыста, палітыка, паслядоўнага
прыхільніка добрасуседскіх зносінаў паміж Польшчай і Беларуссю, Літвой, Украінай;
паспрыяць паглыбленню польска-беларускіх стасункаў у галіне культуры;
1.2.2. папулярызаваць сучасную беларускую літаратуру ў Беларусі і Польшчы;
1.2.3. падтрымаць актуальных беларускіх пісьменнікаў, паспрыяць выхаду іх творчасці
на міжнародны ўзровень.
1.3. Прэмія прысуджаецца штогод за найлепшую кнігу, напісаную на беларускай мове,
у жанрах мастацкай і дакументальнай прозы. У спрэчных выпадках жанр твораў
намінантаў Прэміі вызначаецца Журы Прэміі.
1.4. Кніга, якая намінуецца на конкурс Прэміі, павінна быць выдадзеная ў папяровым
або электронным варыянце, у прамежку часу паміж 1 студзеня і 31 снежня
каляндарнага года, за які быў абвешчаны конкурс Прэміі. Для ўдзелу ў конкурсе Прэміі
адсутнічаюць абмежаванні для аўтараў кніг паводле ўзросту, грамадзянства, месца
жыхарства і месца апублікавання твораў.
1.5. Калі кніга, якая намінуецца на конкурс Прэміі, выйшла ў прамежку часу паміж 1
студзеня і 31 снежня каляндарнага года, за які быў абвешчаны конкурс, але з нейкай
прычыны не была пададзеная на Прэмію, то яна можа падавацца ў наступным
каляндарным годзе.
1.6. Працэдуры вызначэння і ўзнагароды для аўтараў кніг-лаўрэатаў конкурсу Прэміі,
тэрміны яго правядзення, як і тэрміны працы ды механізмы галасавання Журы Прэміі,
а таксама фармат цырымоніі ўзнагароджання аўтараў кніг-лаўрэатаў конкурсу Прэміі
вызначаюцца Рэгламентам Прэміі, які зацвярджаецца Аргкамітэтам Прэміі, з'яўляецца
Дадаткам №1 да Палажэння і можа змяняцца на працягу правядзення конкурсу
Прэміі.

1.7. Лаўрэатам-пераможцам Прэміі можа быць толькі адзін аўтар (аўтарскі калектыў)
адной найлепшай кнігі, якая займае першае месца ў конкурсе Прэміі паводле рашэння
Журы Прэміі. У працэсе конкурсу Прэміі таксама вызначаюцца лаўрэаты, чые кнігі
атрымліваюць другое і трэцяе месцы адпаведна. Арганізатары конкурсу Прэміі не
маюць права раздзяліць галоўную прэмію ў грашовым эквіваленце паміж лаўрэатамі
або наогул адмовіцца ад прысуджэння і выплаты Прэміі. Прэмія можа прысуджацца
адной кнізе і толькі адзін раз.

II. КОНКУРС ПРЭМІІ: ПРАЦЭДУРЫ ПАДАЧЫ І ПРЫЁМУ
2.1. Конкурс Прэміі складаецца з наступных этапаў:
Першы этап: прыём заявак і кніг Аргкамітэтам на конкурс Прэміі;
Другі этап: публічнае абвяшчэнне Поўнага спісу кніг, прынятых да ўдзелу ў конкурсе
Прэміі;
Трэці этап: публічнае абвяшчэнне Доўгага спісу кніг-намінантаў конкурсу Прэміі;
Чацвёрты этап: публічнае абвяшчэнне Кароткага спісу кніг-фіналістаў конкурсу Прэміі;
Пяты этап: публічныя прэзентацыі кніг-фіналістаў з Кароткага спісу конкурсу Прэміі;
Шосты этап: абвяшчэнне і ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў Прэміі
(першага, другога і трэцяга месцаў).
2.2. З удзелу ў конкурсе Прэміі выключаюцца кнігі, аўтарамі ці суаўтарамі якіх
з’яўляюцца сябры Журы Прэміі ці асобы, якія маюць дачыненне да падліку галасоў.
2.3. Лаўрэат-пераможца Прэміі не можа ўдзельнічаць у якасці намінанта ў наступных
дзесяці прэміяльных сезонах Прэміі. Астатнія віды ўдзелу лаўрэата-пераможцы Прэміі,
у тым ліку ў складзе Журы Прэміі, ухваляюцца.
2.4. Заяўляць кнігі на конкурс Прэміі ўпаўнаважаныя:
а) выдаўцы, вытворцы друкаваных вырабаў;
б) сябры Журы Прэміі;
в) чальцы Аргкамітэта Прэміі;
г) лаўрэаты папярэдніх Прэмій (з улікам на п.2.3. Палажэння).
Форма і змест заяўкі на конкурс Прэміі, а таксама адрас, на які неабходна дасылаць
заяўкі, вызначаны ў п.3 Рэгламента.
2.5. Іншыя фізічныя і юрыдычныя асобы (у тым ліку самі аўтары) могуць падаваць
прапановы для падачы заявак у Аргкамітэт Прэміі. Аргкамітэт Прэміі можа адмовіць
або прыняць прапанову і дазволіць падачу заяўкі на конкурс Прэміі ў адпаведнасці з п.
2.4. Палажэння і п.3 Рэгламента.
2.6. Кнігу, якая заяўленая да ўдзелу ў конкурсе Прэміі, нельга выключыць з удзелу
паводле жадання самога аўтара кнігі (усяго аўтарскага калектыву ці ягоных асобных
чальцоў).
2.7. Тэрмін прыняцця заявак заканчваецца датай, абумоўленай Рэгламентам Прэміі.
На вызначаную дату (да 23:59 па беларускім часе) усе заяўкі мусяць быць атрыманыя

Аргкамітэтам Прэміі. Заяўкі, якія паступяць пазней за гэтую дату, разглядацца не
будуць.
2.8. Кнігі, атрыманыя для намінавання Прэміяй, не рэцэнзуюцца. Прадстаўленыя
асобнікі кніг не вяртаюцца. Перапіска з аўтарамі не вядзецца.
2.9. Удзельнікамі конкурсу Прэміі з’яўляюцца не аўтары, а напісаныя імі кнігі, таму ў
конкурсе можа ўдзельнічаць любая колькасць кніг аднаго аўтара.
III. АРГКАМІТЭТ ПРЭМІІ
3.1. Аргкамітэт Прэміі складаецца са старшыні Беларускага ПЭН-цэнтра, старшыні
Саюза беларускіх пісьменнікаў, каардынатара Прэміі, а таксама асобы, якая
выбіраецца з сябраў Журы Прэміі мінулых гадоў. Гэтую асобу абіраюць кіраўнікі
вышэйзгаданых арганізацый шляхам кансэнсусу.
3.2. Каардынатар Прэміі – асоба, якая каардынуе працу Аргкамітэта Прэміі, Журы
Прэміі і ўсяго прэміяльнага працэсу, – вызначаецца старшынёй Беларускага ПЭНцэнтра і старшынёй Саюза беларускіх пісьменнікаў.
3.3. У абавязкі каардынатара Прэміі ўваходзіць:
3.3.1. падрыхтоўка інфармацыйных матэрыялаў для сябраў Журы Прэміі пра
заяўленыя да ўдзелу ў Прэміі кнігі;
3.3.2. складанне пратаколаў паседжанняў Журы Прэміі;
3.3.3. пастаянны кантакт з сябрамі Журы Прэміі, у тым ліку інфармаванне іх пра даты
паседжанняў;
3.3.4. арганізацыя і вядзенне ўсіх відаў работ, звязаных з Прэміяй.
3.4. Перад абвяшчэннем прыёму кніг на конкурс Аргкамітэт Прэміі зацвярджае
Рэгламент Прэміі на бягучы год. Рэгламент можа змяняцца ў выпадку змены
акалічнасцяў.
3.5. Аргкамітэт Прэміі прымае рашэнні на падставе Палажэння аб Прэміі і Рэгламенту
Прэміі на бягучы год. Па пытаннях, не ўрэгуляваных Палажэннем і Рэгламентам,
Аргкамітэт Прэміі прымае рашэнні, кіруючыся прынцыпам слушнасці і мэтамі Прэміі.
IV. ЖУРЫ ПРЭМІІ
4.1. Колькасць сябраў Журы Прэміі кожны год вызначаецца Аргкамітэтам Прэміі.
4.2. Сябры Журы Прэміі прызначаюцца Камітэтам па Журы Прэміі, у які ўваходзяць
тры асобы: старшыня Беларускага ПЭН-цэнтра, старшыня Саюза беларускіх
пісьменнікаў, а таксама асоба, якая выбіраецца з сябраў Журы Прэміі мінулых гадоў.
Гэтую асобу абіраюць кіраўнікі вышэйзгаданых арганізацый шляхам кансэнсусу.
4.3. Чальцы Камітэта па Журы Прэміі не маюць права абірацца ў Журы Прэміі.
4.4. Працу Журы Прэміі курыруе Аргкамітэт Прэміі.

4.5. Сяброўства ў Журы Прэміі заканчваецца, калі сябра Журы Прэміі не мае
магчымасці выконваць свае абавязкі далей або падае афіцыйную пісьмовую адмову
на імя Камітэту па Журы Прэміі. У гэтым выпадку Камітэт па Журы Прэміі прызначае
новага сябра Журы Прэміі.
4.6. Адна асоба не можа быць сябрам Журы Прэміі больш за 5 (пяць) разоў запар.
V. ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ СЯБРАЎ ЖУРЫ ПРЭМІІ
5.1. Сябры Журы Прэміі абавязаныя прачытаць усе кнігі, прынятыя да ўдзелу ў
конкурсе Прэміі.
5.2. Кожны з сябраў Журы Прэміі абавязаны зацвердзіць Поўны, Доўгі і Кароткі спіс
кніг, якія прэтэндуюць на Прэмію, лаўрэатаў Прэміі ў адпаведнасці з працэдурамі,
прынятымі Рэгламентам;
5.3. Сябры Журы Прэміі не маюць права абмяркоўваць публічна працу Журы Прэміі да
моманту ўручэння Прэміі. У адваротным выпадку сябра Журы Прэміі можа быць
выключаны з яго складу.
5.4. Для вырашэння спрэчных пытанняў сябры Журы Прэміі могуць ініцыяваць
скліканне дадатковага паседжання Журы Прэміі і прадстаўнікоў Аргкамітэта Прэміі. За
прыняцце рашэння пра дадатковае паседжанне павінна прагаласаваць мінімум 2 (два)
сябры Журы Прэміі.
VII. ТЭРМІН І МЕСЦА ПРАВЯДЗЕННЯ ЎРАЧЫСТАЙ ЦЫРЫМОНІІ ЎРУЧЭННЯ ПРЭМІІ
7.1. Месца і час уручэння Прэміі вызначае Аргкамітэт Прэміі.
7.2. Да ўдзелу ва ўрачыстасці ўручэння Прэміі абавязкова запрашаюцца:
7.2.1. аўтары кніг Кароткага ліста конкурсу Прэміі;
7.2.2. лаўрэаты Прэміі папярэдняга года;
7.2.3. сябры Журы Прэміі.
7.3. Спіс астатніх удзельнікаў (гасцей) урачыстасці ўзгадняецца з Аргкамітэтам Прэміі.
7.4. Фіналісты Прэміі (аўтары кніг з Кароткага ліста конкурсу Прэміі) удзельнічаюць у
дадатковых мерапрыемствах, запланаваных Аргкамітэтам Прэміі.
VIII. ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ
8.1. Змены ў Палажэнне ўносяцца і зацвярджаюцца Аргкамітэтам Прэміі. Палажэнне
пачынае дзейнічаць з даты зацвярджэння яго Аргкамітэтам Прэміі.
ДАДАТАК №1
да Палажэння
Літаратурнай прэміі

імя Ежы Гедройца
РЭГЛАМЕНТ ПРАВЯДЗЕННЯ
ЛІТАРАТУРНАЙ ПРЭМІІ ІМЯ ЕЖЫ ГЕДРОЙЦА
Ў 2018 ГОДЗЕ
1. У 2018 годзе для лаўрэатаў Літаратурнай прэміі імя Ежы Гедройца (далей па тэксце
– «Прэмія») прадугледжана наступнае грашова-каштоўнаснае заахвочванне:
1.1. першае месца: чэк на суму, эквівалентную 5000 (пяці тысячам) еўра, за выняткам
усіх неабходных падаткаў;
1.2. другое месца: творчая стыпендыя ў Доме творчасці пісьменнікаў, г. Вісбю, Готланд
(Швецыя);
1.3. трэцяе месца: друк кнігі ў выдавецтве «Кнігазбор» у серыі “Кнігарня пісьменніка”
СБП цягам 2019 года.
2. Тэрміны правядзення Прэміі вызначаюцца цягам прэміяльнага працэсу і
абвяшчаюцца на старонках глабальнага сеціва інтэрнэт, вызначаных Аргкамітэтам
Прэміі, а таксама праз СМІ.
3. Заяўка на Прэмію павінна ўтрымліваць наступныя звесткі і матэрыялы:
3.1. інфармацыя пра намінатара, што вылучае кнігу на Прэмію: кароткія звесткі,
кантактныя нумары тэлефонаў і адрасы;
3.2. кароткая творчая біяграфія аўтара або кожнага з калектыву суаўтараў;
3.3. поўная назва і анатацыя кнігі;
3.4. урывак да 10 тысяч знакаў, які можа быць апублікаваны або прадстаўлены
публічна Аргкамітэтам Прэміі;
3.5. кніга ў электроннай версіі і ад 2 да 6 папяровых асобнікаў кнігі;
3.6. выява вокладкі кнігі ў электроннай версіі.
3.7. Заяўкі на конкурс Прэміі без электроннай версіі кнігі і мінімум двух папяровых
асобнікаў кнігі прымацца да ўдзелу ў конкурсе Прэміі не будуць.
3.8. Заяўкі на конкурс Прэміі неабходна дасылаць на адрас электроннай пошты
Беларускага ПЭН-цэнтра: info@pen-centre.by; папяровыя асобнікі кніг неабходна
перадаць на сядзібу Саюза беларускіх пісьменнікаў (Мінск, вул. Кузьмы Чорнага, 31,
пакой 906, тэлефон 200 80 91).
4. Механізм і этапы галасавання за лаўрэатаў Прэміі ўключаюць:
4.1. Журы Прэміі павінна вызначыць Доўгі спіс кніг-намінантаў конкурсу Прэміі (далей
па тэксце - «Доўгі спіс»), які складаецца з 12 (дванаццаці) кніг, Кароткі спіс кнігфіналістаў конкурсу Прэміі (далей па тэксце - «Кароткі спіс»), які складаецца з 6
(шасці) кніг, а таксама лаўрэатаў Прэміі, чые кнігі займаюць першае, другое і трэцяе
месцы конкурсу Прэміі адпаведна.
4.2. Журы Прэміі мае права хадайнічаць перад Аргкамітэтам Прэміі аб пашырэнні
Доўгага і (ці) Кароткага спісаў Прэміі. Аргкамітэт Прэміі мае права адмовіць або
зацвердзіць такія спісы ў выключных сітуацыях.

4.3. Першае, другое і трэцяе месцы не могуць дзяліцца, кожнае месца можа займаць
толькі адна кніга.
4.4. Галасаванне адбываецца наступным чынам: сябры Журы Прэміі збіраюцца на
паседжанні і абіраюць Доўгі і Кароткі спісы Прэміі шляхам кансэнсусу. У выпадку, калі
дасягненне кансэнсусу немагчымае, выбар Доўгага і Кароткага спісаў можа адбывацца
праз пайменнае галасаванне.
4.5. Механізм фармавання Доўгага спісу прадугледжвае правядзенне агульнага
паседжання сябраў Журы Прэміі, на якім абмяркоўваюць намінаваныя кнігі і супольна
вызначаюць 12 (дванаццаць) з іх, якія ўвойдуць у Доўгі спіс.
4.5.1. Калі прыйсці да адзінага меркавання не атрымліваецца, кожны сябра Журы
Прэміі абірае 12 (дванаццаць) кніг з Поўнага спісу кніг, прынятых на Прэмію.
4.5.2. Кожная з кніг, абраных сябрамі Журы Прэміі, атрымлівае 1 (адзін) бал.
4.5.3. 12 (дванаццаць) кніг, якія набралі больш за ўсё балаў ад сябраў Журы Прэміі,
праходзяць у Доўгі спіс.
4.5.4. Калі за апошняе месца ў Доўгім спісе спаборнічае некалькі кніг, па іх
праводзіцца дадатковае галасаванне. Кожны з сябраў журы мае 1 (адзін) голас, які
аддаецца за адну з кніг, што прэтэндуюць на апошняе месца.
4.6. Механізм фармавання Кароткага спісу прадугледжвае правядзенне агульнага
паседжання сябраў Журы Прэміі, на якім абмяркоўваюць намінаваныя кнігі і супольна
вызначаюць 6 (шэсць) з іх, якія ўвойдуць у Кароткі спіс.
4.6.1. У выпадку непераадольных супярэчнасцяў кожны сябра Журы Прэміі абірае 6
(шэсць) кніг з Доўгага спісу.
4.6.2. Кожная з кніг, абраных сябрамі Журы Прэміі, атрымлівае 1 (адзін) бал.
4.6.3. 6 (шэсць) кніг, якія набралі больш за ўсё балаў ад сябраў Журы Прэміі,
праходзяць у Кароткі спіс.
4.6.4. Калі за апошняе месца спаборнічае некалькі кніг, па іх праводзіцца дадатковае
галасаванне. Кожны з сябраў Журы Прэміі мае 1 (адзін) голас, які аддаецца за адну з
кніг, што прэтэндуюць на апошняе месца.
4.7. Механізм выбару лаўрэатаў Прэміі прадугледжвае вызначэнне кніг, якія займаюць
першае, другое і трэцяе месцы, што адбываецца пры абавязковай асабістай
прысутнасці ўсіх сябраў Журы Прэміі і шляхам кансэнсусу.
4.7.1. У выпадку непераадольных супярэчнасцяў кожны сябра Журы Прэміі абірае 3
(тры) кнігі з Доўгага спісу, вызначаючы для іх на першае, другое і трэцяе месцы
адпаведна.
4.7.2. Кнігі, для якіх сябры Журы Прэміі вызначылі першае месца, атрымліваюць па 3
(тры) балы; кнігі, для якіх сябры Журы Прэміі вызначылі другое месца, атрымліваюць
па 2 (два) балы; для якіх сябры Журы Прэміі вызначылі трэцяе месца, атрымліваюць
па 1 (адным) балы.
4.7.3. Тры кнігі, якія набралі больш за ўсё балаў, утвараюць тройку лаўрэатаў Прэміі.
Месцы размяркоўваюцца ў адпаведнасці з колькасцю набраных балаў (чым больш
балаў, тым вышэй месца).
4.7.3. Калі за адно месца спаборнічае некалькі кніг, па іх праводзіцца дадатковае
галасаванне. Кожны з сябраў Журы Прэміі мае 1 (адзін) голас, які аддаецца за адну з
кніг, што прэтэндуюць на гэтае месца.

4.8. Дні галасавання за Доўгі і Кароткі спісы, а таксама за лаўрэатаў Прэміі,
прызначаюцца Аргкамітэтам Прэміі і ўзгадняюцца з сябрамі Журы Прэміі.
4.9. Каардынатар Прэміі аказвае працы Журы Прэміі неабходную арганізацыйнасправаводчую падтрымку: прысутнічае на паседжаннях Журы Прэміі, друкуе і
афармляе для публічнага распаўсюду дакументы, якія пацвярджаюць выбар сябраў
Журы Прэміі.

