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Щодо участі в конкурсі 
на здобуття щорічної премії 
Президента України 
«Українська книжка року»

Шановні колеги!
»

Інформуємо Вас про те, що відповідно до Положення про шорти; 
премію Президента України «Українська книжка року», затвердженого Укази" 
Президента України від 16 грудня 2009 року № 1058, та листа від 13.06,2 : і 
№ 2364/23/4 Державного комітету телебачення і радіомовлення Украї.н 
здійснюється прийом заявок для участі в конкурсі на здобуття щорічної пргмі 
Президента України «Українська книжка року» (далі - Конкурс) г : 
листопада 2018 року.

Заявка на участь у Конкурсі подається Держкомтелерадіо України рат 
із виданням і повинна містити інформацію про видання, що висувається 
здобуття премії, автора (співавторів) виданого твору, видавництві,: 
видавничу організацію, рік видання, тираж, обґрунтування висунення вита:гіг 
на здобуття премії, анотації на видання.

Премія присуджується в таких номінаціях:
за видатні досягнення у галузі художньої літератури -  книжкова 

виданню творів класичної або сучасної української прози, поезії, у краї і. . 
перекладів художньої літератури;

за вагомий внесок у розвиток українознавства -  книжковому ви,; г и 
творів, які формують знання про Україну, її народ, історію, культуру, нтуіг 
довідковому, енциклопедичному, краєзнавчому або картографічному ви. . 
а також виданню іншого твору україністики;

за сприяння у вихованні підростаючого покоління — книжковому ви т 
творів дитячої літератури, посібнику або підручнику для здобувачів освіті

Висунення видань на здобуття премії здійснюється з догрим. і; 
законодавства про і * * РАІНИ
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На здобуття премії висуваються книжкові видання українською мо:т;::т 
видані в Україні протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півр ;, ! 
їх висунення на здобуття премії.

Видання, висунуті на здобуття премії, мають бути довершені за змило 
та видані на високому естетичному, художньому, поліграфічному рівні.

Висунення видань на здобуття премії здійснюється авто о і: »і 
(співавторами) виданих творів, видавництвами, видавничими організатор:!! 
громадськими організаціями, творчими спілками, літературно-мистеш « і ; 
об’єднаннями, закладами освіти, бібліотечними та науковими установами 

Детальніша інформація за контактним телефоном 278-87-37; 278-03 і !

З повагою
Заступник Міністра Павло Хобзей

Котусенко О. Ю., 481-47-59 
Симонова М. В., 248-21-6!


