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Видання включає коротку інформацію про найвагоміші світові та державні
премії України в області літератури. Дається коротка довідка про письменників та їх
твори, які одержали перемогу в конкурсах.
При підготовці посібника використано матеріал з періодичних видань (газети,
журнали) та мережі Інтернет.
Хронологічні рамки включених джерел - за останні два роки (2020 – 2021 рр.).
Даний список не претендує на повне відображення всього різноманіття
літературних відзнак.
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«…Значення літературних премій у
сучасному суспільстві велике,
адже саме завдяки їм масова
зіниця зупиниться на котромусь
із вартісних імен і таки хоч-не-хоч,
а прочитає. А отже, твори таким чином,
попри все, доходять до читача й
виконують свою функцію…»
Вадим Скуратівський

Шановні колеги!
Кожного року письменницька когорта поповнюється новими іменами,
створюється безліч літературних творів різних жанрів. І іноді важко з усього потоку
друкованих видань виділити дійсно значимі. Тому й існують різноманітні
літературні премії, конкурси. Якби їх не було, навряд чи існувало б поняття
«відомий письменник», «краща книжка року». Літературні премії – це найвища
відзнака автора за літературний твір, визнання його заслуг спеціалістами і привід
звернути увагу читачів в сучасному літературному океані на твори, які здатні
впливати на розвиток сучасного літературного процесу.
Чим більше титулів та нагород отримує літератор, тим охочіше його книжки
друкують, читають та розкуповують. Тож премії – один зі шляхів «вийти в люди»
для письменників, невідомих широкому загалу, та утвердитися і примножити славу
для вже знаних.
Хто ж вони, переможці-лауреати найпрестижніших літературних конкурсів?
Які вони – кращі книжки року за версією міжнародних і українських експертів? Тож
запрошуємо познайомитися з найвпливовішими міжнародними і вітчизняними
преміями і конкурсами у царині літератури.

ЛІТЕРАТУРНІ ПРЕМІЇ СВІТУ
Міжнародні літературні премії — визнання внеску митця в історію культури,
відзначення його художньої майстерності й оригінальності таланту. Водночас
літературні премії, що існують у різних країнах, створюють культурні орієнтири для
громадськості, привертають увагу читачів до визначних явищ мистецтва слова.
Міжнародні літературні премії присуджують як за окремий твір, так і за творчість
письменника чи досягнення в певних жанрах.
****
Фенюк А. Найвідоміші літературні премії і цікаві факти про них
[Електронний ресурс] /А. Фенюк // Видавництво Старого Лева : [блог]. – Електрон.
дані. – Режим доступу: https://starylev.com.ua/blogs/nayvidomishi -literaturni-premiyi-icikavi-fakty-pro-nyh. – Назва з екрана. – Дата звернення: 2.12.2021.
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Нобелівська премія з літератури
Nobel
Prize
найпрестижніша
міжнародна
літературна премія у світі. Створена разом з чотирма
іншими Нобелівськими преміями за заповітом Альфреда
Нобеля 1895 року. Вручається з 1901 року. Присуджується
щорічно за видатний внесок у розвиток світової літератури — за «найбільш видатні
роботи в напрямі ідеалізму». Нагородження лауреата відбувається в річницю смерті
Альфреда Нобеля — 10 грудня кожного року у Стокгольмі. Кожному лауреату
вручається медаль, диплом та грошова винагорода.

Лауреат 2020 року
Луїза Глюк, американська поетеса та есеїстка — «за її безпомилковий поетичний
голос, який суворою красою робить індивідуальне існування універсальним».
Луїза Глюк народилася 1943 року в Нью-Йорку. Освіту
здобувала у Коледжі Сари Лоуренс та Колумбійському
університеті. Перші вірші написала в дитячі роки. З 2004 року
співпрацює з Єльським університетом. Вона є членом
Американського філософського товариства та авторкою понад
десятка поетичних збірок: «Первісток» (1968), «Будинок на
болоті» (1975), «Тріумф Ахілла» (1985), «Арарат» (1990),
«Дикий ірис» (1992), «Віта Нова» (1999), «Сім
століть» (2001), «Життя на селі» (2009), «Вірна і
доброчесна ніч» (2014) та ін.
****
Гетьман О. Сувора краса безпомилкового поетичного голосу /
О. Гетьман // Зарубіжна літ. в шк. України. – 2020. – № 10. – С. 5456.
Давидюк Л. «Найкраще не мати думок. Почуття: от їх варто
мати» : матеріали для уроку позакл. читання за поезією Луїзи Глюк
(11 кл.) / Л. Давидюк // Всесвіт. літ. в шк. України. – 2021. – № 1. –
С. 30-37.
Лінчевський Д. Університетська поетка Луїза Глюк : [про
амер. поетку, Нобелівського лауреата] / Д. Лінчевський // Літ.
Україна. – 2020. – 17 жовт. – С. 17.
Нобелівська лауреатка з літератури 2020 року : [Луїза Глюк]
// Всесвіт. літ. в шк. України. – 2020. – № 11. – С. 16-17.
Уж поверьте: это Глюк! // Вечерний Николаев. – 2020. – 29 окт. – С. 5 : фот. –
(Литературная страница).
Чадюк М. «Поетеса радикальних змін» : лауреатом Нобелівської премії з
літератури стала Луїза Глюк / М. Чадюк // День. – 2020. – 9-10 жовт. – С. 31.
****
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Войтюк Т. Нобелівську премію з літератури отримала американська поетеса
Луїза Глюк [Електронний ресурс] / Т. Войтюк // Суспільне: новини : [вебсайт]. –
Електрон. дані. – Режим доступу: https://suspilne.media/69326-nobelivsku-premiu-zliteraturi-otrimala-amerikanska-poetesa/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 2.12.2021.
Гармазій Н. Про Луїзу Ґлюк і Нобелівську премію з літератури [Електронний
ресурс] / Н. Гармазій // Книгарня Є : [вебcайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу :
https://book-ye.com.ua/blog/osoblyva-dumka/pro-luyizu-glyuk-i-nobelivsku-premiyu-zliteratury/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 2.12.2021.
Луїза Ґлюк - лауреат Нобелівської премії-2020 [Електронний ресурс] //
Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека : [вебсайт]. – Електрон. дані. –
Режим доступу: http://old.zounb.zp.ua/node/7354. – Назва з екрана. – Дата звернення:
2.12.2021.
Нобелівська премія назвала лауреата з літератури за 2020 рік [Електронний
ресурс] // Читомо : [культурно-видавничий проект]. – Електрон. дані. – Режим
доступу: https://chytomo.com/nobelivska-premiia-nazvala-laureata-z-literatury-za-2020rik/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 2.12.2021.
Салогуб В. І. Луїза Глюк – лауреатка Нобелівської премії з літератури у 2020
році : пам’ятка [Електронний ресурс] / В. І. Салогуб // Роменська центральна міська
б-ка для дорослих ім. Б. Антоненка-Давидович : [вебсайт]. Електрон. дані. – Режим
доступу: http://romny-bibl.edukit.sumy.ua/profi-kejs_bibliotekarya/nashi_vidannya/. –
Назва з екрана. – Дата звернення: 2.12.2021.
Селезньова Є. Що потрібно знати про Луїзу Глюк [Електронний ресурс] / Є.
Селезньова
// Your Art : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://supportyourart.com/stories/louise-glck/. – Назва з екрана. – Дата звернення:
2.12.2021.

Лауреат 2021 року
Абдулразак Гурна, танзанійський письменник «за безкомпромісне і жалісливе проникнення в наслідки
колоніалізму і долю біженців в прірві між культурами і
континентами».
Абдулразак Гурна народився 1948 року на острові
Занзібар біля узбережжя Східної Африки. Переїхав до
Великої Британії студентом у 1968 році. Навчався в
Коледжі Крайст-Черч Кентербері, у 1982 р. захистив
докторську ступінь в Кентському університеті у Великій Британії, де викладав
англійську та постколоніальну літературу до виходу на
пенсію. Автор романів «Рай» (1994), «Біля моря» (2001),
«Дезертирство» (2005) та інших творів.
****
Абдулразак Гурна, лауреат Нобелівської премії з
літератури 2021 [Електронний ресурс] // Читай :
[вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://chytay-ua.com/blog.php?id=1167. – Назва з екрана. –
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Дата звернення: 2.12.2021
Абдулразак Ґурна — лауреат Нобелівської премії–2021 [Електронний ресурс]
// Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека : [вебсайт]. – Електрон. дані. –
Режим доступу: https://zounb.zp.ua/resourse/pokazhchyky/laureati/abdulrazak-gurna. –
Назва з екрана. – Дата звернення: 8.12.2021.
Гетьман О. Абдулразак Ґурна - один із найвизначніших постколоніальних
авторів / О. Гетьман // Зарубіжна літ. в шк. України. – 2021. – № 10. – С. 2-5.
Котубей О. Хто такий Абдулразак Гурна: розповідаємо про Нобелівського
лавреата з літератури [Електронний ресурс] // Суспільне: культура : [вебсайт]. –
Електрон. дані. – Режим доступу: https://suspilne.media/169966-hto-takij-abdulrazakgurna-rozpovidaemo-pro-nobelivskogo-lavreata-z-literaturi/. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 2.12.2021.
Нобелівську премію з літератури отримав Абдулразак Гурна // Укр. літ.
газета. – 2021. – 8 жовт. – С. 19.
Романцова Б. Постколоніальний роман : який жанр стає пріоритетним для
головної літературної премії / Б. Романцова // Укр. тиждень. – 2021. – № 42. – С. 3739.

Букерівська премія
Офіційна назва премії (The Man Booker Prize) була заснована
у 1969 р. і вважається найпрестижнішою літературною премією
англомовного світу та світу загалом, після Нобелівської.
Букерівська премія замислювалася як англійський аналог
французької Гонкурівської премії і спочатку задумувалася як
статусна, в якій головною нагородою стає не грошовий приз, а
саме входження до числа переможців попередніх років. Спочатку
вона існувала на кошти групи компаній «Букер» (англ. Booker), що
виробляють продукти харчування.
Спочатку премія присуджувалася авторові, який проживає в одній з країн
Співдружності або в Ірландії за роман, написаний англійською мовою. З 2014 року
можна висувати англомовних авторів і з інших країн світу.

Лауреат 2020 року
Дуглас Стюарт — за роман «Шаггі Бейн» (Shuggie Bain)
Дуглас Стюарт – шотландський письменник,
модельєр. Народився 1976 р. в Глазго (Шотландія). Після
закінчення Королівського коледжу мистецтв переїхав до
Нью-Йорка, де розпочав кар'єру в сфері дизайну одягу і
працював з Calvin Klein, Ralph Lauren та Gap. Перша проба
пера Дугласа Стюарта відбулася в 2010 році – він
співпрацював з різними журналами.
Дебютний роман «Шаггі Бейн» заснований на спогадах письменника. Автор
розповідає про хлопчика Шаггі з шотландського Глазго 1980-х років. Малий
намагається підтримати свою матір, яка страждає алкогольною залежністю. Книга
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присвячена матері самого Стюарта, яка померла від алкоголізму, коли йому було 16
років.
****
Букерівська премія оголосила лауреата 2020-го року [Електронний ресурс] //
Читомо : [культурно-видавничий проєкт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://chytomo.com/bukerivska-premiia-oholosyla-laureata-2020-ho-roku/. – Назва з
екрана. – Дата звернення: 2.12.2021.
Букерівську премію 2020 року дали за роман про жіночий
алкоголізм [Електронний ресурс] // BBC NEWC. Україна :
[вебсайт].
–
Електрон.
дані.
–
Режим
доступу:
https://www.bbc.com/ ukrainian/news55012770. – Назва з екрана. –
Дата звернення: 2.12.2021.
Лауреатом Букерівської премії став дебютний роман
Дугласа Стюарта // Літ. Україна. – 2020. – № 45-46. – С. 14.
Первый роман - и сразу «Букер»! // Вечерний Николаев. –
2020. – 26 нояб. – С. 5.
Ткачук Б. Шотландець Дуглас Стюарт став лауреатом Букерівської премії2020 [Електронний ресурс] / Б.Ткачук // Hromadske : [вебсайт]. – Електрон. дані. –
Режим доступу: https://hromadske.ua/posts/roman-shuggi-bejn-duglasa-styuarta-stavlaureatom-bukerivskoyi-premiyi-2020. – Назва з екрана. – Дата звернення: 2.12.2021.
Шотландец Дуглас Стюарт получил Букеровскую премию [Електронний
ресурс] //Pro-books.ru: профессионально о книгах : [вебсайт]. – Електрон. дані. –
Режим доступу: http://probooks.ru/sitearticles/21949. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 2.12.2021.

Лауреат 2021 року
Деймон Галгут – за роман «Обіцянка» («The promise»)
Деймон Галгут – південноафриканський
драматург, прозаїк-новеліст. Народився 12 листопада
1963 року в Преторії (Південна Африка). Навчався у
Преторійській середній школі для хлопчиків, вивчав
драму в університеті Кейптауна. Автор романів і
повістей: «Безгрішний сезон» (1982), «Мале коло
істот» (1988), «Красивий крик свиней» (1991),
«Хороший лікар» (2003), «У дивній кімнаті» (2010) та
інші.
Роман «Обіцянка» (The Promise) розповідає про родину білих фермерів із
Південної Африки. Колись вони пообіцяли віддати будинок на своїй фермі
темношкірій жінці, яка працювала на них все життя, однак не дотримують слова, що
накладає прокляття на всі покоління.
«Це захоплююча сага про занепад та падіння білої південноафриканської
родини. Вона сповнена різними подіями - секс, наркотики, стрілянина. В ній є
драматизм, конфлікт та смерть. Але є й неочікувано багато комічного. Я сміялася», розповідає оглядачка ВВС Ребекка Джонс.
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****
Букерівську премію-2021 отримав письменник із ПАР
[Електронний ресурс] // Інститут масової інформації : [вебсайт]. –
Електрон. дані. – Режим доступу: https://imi.org.ua/news/bukerivskupremiyu-2021-otrymav-pysmennyk-iz-par-i42176. – Назва з екрана. –
Дата звернення: 2.12.2021.
Гранатова К. Букерівську премію за роман «Обіцянка»
отримав письменник Деймон Гелгут : у книзі автор розповідає
історію південноафриканської білої родини [Електронний ресурс] /
К. Гранатова // Chas.news : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим
доступу:
https://chas.news/news/bukerivsku-premiyu-za-roman-obitsyanka-otrimavpismennik-deimon-gelgut. – Назва з екрана. – Дата звернення: 2.12.2021.
Оголосили лауреата Букерівської премії 2021 року [Електронний ресурс] //
Читомо : [культурно-видавничий проєкт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://chytomo.com/oholosyly-laureata-bukerivskoi-premii-2021-roku/. – Назва з
екрана. – Дата звернення: 2.12.2021.
Південноафриканський письменник Деймон Гелгут отримав Букерівську
премію [Електронний ресурс] // Іnsider : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим
доступу:
https://insider.ua/ua/pivdennoafrikanskij-pismennik-dejmon-gelgut-otrimavbukerivsku-premiyu/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 2.12.2021.

Міжнародна Букерівська премія
Міжнародна Букерівська премія (Man Booker International
Prize) була заснована 2005 р., вручалася раз на два роки. Премія
присуджується як англомовному письменнику, так і автору, чиї
твори перекладені на англійську. З 2016 р. премію об'єднали з
премією газети «Індепендент» і вручають щорічно лише за
перекладені англійською мовою художні літературні твори. Сума
винагороди розподіляється порівну між автором та перекладачем.

Лауреат 2020 року
Маріке Лукас Ріневелд – за роман «Вечірній дискомфорт» (The
Discomfort of Evening).
Маріке Лукас Ріневелд – голандська письменниця.
Народилася 20 квітня 1991 р. в м. Ньовендайк (Нідерланди).
Творчість починала з поезії, за яку здобула премію
найкращої дебютантки у 2015 році.
Роман «Вечірній дискомфорт» став дебютним для Маріке.
Вона стала наймолодшою лауреаткою в історії премії. Отриману премію Маріке
Ріневелд розділила з Мішель Гатчінсон, яка переклала роман англійською.
У «Вечірньому дискомфорті» йдеться про історію фермерської сім'ї християнконсерваторів, розділеної горем. Брат головної героїні помирає, провалившись під
лід, а інший брат починає жорстоко поводитися щодо тварин. Худобу на фермі
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вражає ящур, батьки стають ще більш консервативними. Головна героїня Джас
намагається відновити сім'ю, але вона від того ще більше розколюється. За словами
Ріневелд, частково події у «Вечірньому дискомфорті» списані з її реального життя:
коли їй було три роки, в неї помер старший брат, а сама вона також зростала на
фермі в релігійній сім'ї. Роман багато в чому автобіографічний. Він став
бестселером у Нідерландах. перекладений французькою, іспанською, корейською,
китайською, арабською та англійською мовами.
****
Кураса Е. «Свежий» Букер уехал в Нидерланды / Е. Кураса
// Вечерний Николаев. – 2020. – 24 сент. – С. 7 : фот.
Маріке Лукас Ріневелд виграла міжнародного Букера 2020
[Електронний ресурс] // BBC NEWC. Україна : [вебсайт]. –
Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/
news-53929725. – Назва з екрана. – Дата звернення: 2.12.2021
Маріке Лукас Ріневелд виграла міжнародного Букера 2020
[Електронний ресурс] // Українська правда : [вебсайт]. – Електрон.
дані. – Режим доступу: https://forum.pravda.com.ua/index.php?
topic=1083632.0. – Назва з екрана. – Дата звернення: 2.12.2021
Міжнародну Букерівську премію здобула нідерландська письменниця —
наймолодша в історії нагороди лавреатка [Електронний ресурс] //Galinfo : [вебсайт].
– Електрон. дані. – Режим доступу: https://galinfo.com.ua/news/mizhnarodnu
_bukerivsku_premiyu_zdobula_niderlandska_pysmennytsya__naymolodsha_v_istorii_nag
orody_lavreatka_349636.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 2.12.2021
Павлюк О. Міжнародну Букерівську премію здобула нідерландська
письменниця — наймолодша в історії нагороди лауреатка [Електронний ресурс] /
О. Павлюк // Hromadske :
[вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://hromadske.ua/posts/peremozhcem-mizhnarodnoyi-bukerivskoyi-premiyi-stalaniderlandska-pismennicya-najmolodsha-v-istoriyi-nagorodi-lavreatka. – Назва з екрана. –
Дата звернення: 2.12.2021.

Лауреат 2021 року
Девід Діоп – за книгу «Вночі вся кров чорна» (At Night All
Blood is Black).
Давід Діоп - французький письменник, академік, фахівець з
літератури XVIII століття. Народився 24 лютого 1966 року в
Парижі (Франція). У віці п’яти років переїхав до Дакара і провів
більшу частину дитинства в Сенегалі. Після закінчення середньої
школи повернувся до Франції. Навчався в університеті Сорбонни,
де отримав ступінь доктора наук за вивчення французької
літератури XVIII століття. З 1998 року викладає в Університеті По на південному
заході Франції.
Книга «Вночі вся кров чорна» розповідає маловідому історію сенегальців, які
боролися за Францію на Західному фронті під час Першої світової війни. «Альфа
Ндіає та Мадемба Діоп – двоє з багатьох сенегальців, які воювали під час війни під
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французьким прапором. Кожен раз, коли капітан Арман дає свисток, вони
вибираються з окопів, щоб атакувати блакитноокого ворога. Але
одного разу Мадембу смертельно поранено, і без свого друга, свого
більше ніж брата, Альфа залишається сам серед жорстоких окопів,
далеко від усього, що він знає і цінує. Він кидається у бій з новою
силою, але незабаром починає лякати навіть своїх товаришів по
зброї».
Отриману премію за книгу автор розділить з перекладачем
Анною Мошовакіс.
«Вночі вся кров чорна» - другий роман автора. Він був
виданий у 2018 році і тільки у Франції продавався шаленим
накладом у 170 тис. примірників. Був номінований на 10 нагород та перекладений
13 мовами.
****
Давигора О. Оголошено лауреата Міжнародної Букерівської премії
[Електронний ресурс] / О. Давигора // УНІАН : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим
доступу: https://www.unian.ua/world/ogolosheno-laureata-mizhnarodnoji-bukerivskojipremiji-novini-svitu-11441305.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 3.12.2021.
Масний В. Французький письменник Девід Діоп отримав Букерівську премію
[Електронний ресурс] / Масний В. // Суспільне: новини : [вебсайт]. – Електрон. дані.
– Режим доступу:
https://suspilne.media/136083-francuzkij-pismennik-devid-diopotrimav-bukerivsku-premiu/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 3.12.2021.
Міжнародна Букерівська премія оголосила цьогорічного лавреата
[Електронний ресурс] // Читомо : [культурно-видавничий проєкт]. – Електрон. дані.
– Режим доступу: https://chytomo.com/bukerivska-premiia-oholosyla-tsohorichnoholavreata/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 3.12.2021.
5 фактів про Девіда Діопа – переможця Міжнародної Букерівської премії
[Електронний ресурс] // Yakaboo : [блог]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://blog.yakaboo.ua/ru/5-faktiv-pro-devida-diopa/. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 3.12.2021.
Французький письменник Девід Діоп отримав Букерівську премію
[Електронний ресурс] // Українська літературна газета : [вебсайт]. – Електрон. дані.
–
Режим доступу:https://litgazeta.com.ua/news/frantsuzkyj-pysmennyk-devid-diopotrymav-bukerivsku-premiiu/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 3.12.2021.

Пулітцерівська премія
Pulitzer Prize — одна з найпрестижніших
нагород у галузі літератури, журналістики, музики,
театру в США. Заснована видавцем «жовтої преси»
Джозефом Пулітцером.
З 1917 р. премія вручається щорічно в перший
понеділок травня опікунами Колумбійського університету в Нью-Йорку. З 2006 р.
автори і видання, що претендують на Пулітцерівську премію, можуть подавати на
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розгляд журі не лише публікації в друкованих ЗМІ, але й роботи, опубліковані в
Інтернет-виданнях.
Літературна премія вручається в шести номінаціях: «За художню книгу,
написану американським письменником, бажано про Америку»; «За книгу з історії
Сполучених Штатів»; «За біографію або автобіографію американського автора»; «За
вірш»; «За нехудожню літературу»; «За найкращу драму».
Лауреати Пулітцерівської премії з літератури, на відміну від переможців в
інших номінаціях, не завжди є широко відомими і загальновизнаними
письменниками. І хоча суддівську колегію часто звинувачують в некомпетентності і
шахрайстві, багато в чому це відбувається від того, що її члени неухильно
дотримуються правил, складених самим Джозефом Пулітцером, згідно яких премія
присуджується тільки тим письменникам, які в своїх книгах описали життя та
історію США.
Найчастіше роботи, які удостоюються нагороди, мають невисоку літературну
цінність, проте точно і достовірно описують життя в глибинці або розповідають,
наприклад, про особисті проблеми американських підлітків.

Лауреати 2020 року
Номінація Fictio№ (Художня література)
Колсон Вайтхед — за книжку «Хлопці з
Нікелевої академії» (The №ickel Boys). В основі
сюжету – реальна історія про виправну школу
під назвою Академія Нікеля, яка діяла понад 100
років у Флориді. Її закрили у 2011 році після
викриття
тортур
та
насильства
над
вихованцями. У романі розповідається про двох
темношкірих хлопців, яких несправедливо засудили і відправили до цього закладу.
Колсон Вайтхед - американський письменник. Народився 6 листопада 1969
року в Нью-Йорку. Навчався у школі Трініті (Мангеттен). 1991 року закінчив
Гарвардський університет. Трудову діяльність почав на посаді колумніста з попкультури в щотижневій газеті «The Village Voice», де здійснив перші спроби
написання художніх творів. Автор романів: «Інтуїціоніст» (1999), «Дні Джона
Генрі» (2001), «Алекс приховує рану» (2006), «Саг Гарбар» (2009), «Зона один»
(2011), «Підземна залізниця» (2016).
****
Гашинська О. Фаворит серед бестселерів, або Як завоювати 6 літературних
відзнак [Електронний ресурс] : [про роман «Підземна залізниця»] / О. Гашинська //
24
канал
:
[вебсайт].
–
Електрон.
дані.
–
Режим
доступу:
https://24tv.ua/ru/favorit_sered_bestseleriv_abo_yak_zavoyuvati_6_literaturnih_vidznak_
n1321817. – Назва з екрана. – Дата звернення: 3.12.2021.
Колсон Вайтхед – підземна залізниця [Електронний ресурс] // Youtube.com :
[відеохостинг]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v
=dQvan7Slk6g. – Назва з екрана. – Дата звернення: 3.12.2021.
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Что нужно знать о романе The Nickel Boys, который получил
Пулитцеровскую премию [Електронний ресурс] // Vogue.ua : [вебсайт]. – Електрон.
дані. – Режим доступу: https://vogue.ua/article/culture/knigi/chto-nuzhno-znat-o-romanethe-nickel-boys-kotoryy-poluchil-pulitcerovskuyu-premiyu.html. – Назва з екрана. –
Дата звернення: 3.12.2021.
_____________
Номінація Ge№eral №o№fictio№ (Нон-фікшн) Анна Боєр — за книжку The
U№dyi№g; Грег Грандім — за книжку The E№d of the Myth.
Номінація Poetry (Поезія) Джеріка Браун — за збірку The Traditio№.
Номінація Biography (Біографічна книжка) Бенжамін Мосер — за книжку
So№tag: Her Life a№d Work (біографічне видання про життя і творчість письменниці
Сьюзен Зонтаг).
Номінація History (Історична книжка) Калеб МакДеніел — за книгу Sweet
Taste of Liberty.

Лауреати 2021 року
Номінація Fictio№ (Художня література) Луїз Ердріч – за
роман «Нічний сторож») (The Night Whatchman). Роман
присвячений боротьбі виселених зі своїх земель американських
індіанців в 1950-х роках.
Карен Луїз Елдріч - американська письменниця, автор романів,
поезії та дитячих книг за індіанськими мотивами. Народилася 7
червня 1954 року в місті Літл Фолс, штат Міннесота (США). У
1972—1976 роках навчалася у Дартмутському коледжі, де
отримала ступінь бакалавра. Після навчання працювала
інструктором з плавання, офіціанткою, викладачем поезії у в'язниці,
працівником у дорожній службі, редактором газети «The Circle». У
1979 році отримала ступінь магістра з літератури в Університеті
Джона Хопкінса. Автор романів: «Корона Колумба» (1991),
«Дружина антилопа» (1999), «Чума голубів» (2009), «Круглий дім»
(2012), «Майбутній дім живого Бога» (2017) та інші.
****
Луиза Эрдрич стала лауреатом Пулитцеровской премии [Електронний
ресурс] // АСТ : [вебсайт]. - Електрон. дані. – Режим доступу: https://ast.ru/news
/luiza-erdrich-stala-laureatom-pulittserovskoy-premii/. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 3.12.2021.
Луїз Елдріч [Карен Луїз Елдріч] [Електронний ресурс] // NiNa.az : [вебсайт]. –
Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.wiki.uk-ua.nina.аz/%d0%9b%d1%83
%d1%97%d0%b7_%d0%95%d1%80%d0%b4%d1%80%d1%96%d1%87.html. – Назва з
екрана. – Дата звернення: 3.12.2021.
Луїз Елдріч [Електронний ресурс] // Freejournal : [вебсайт]. – Електрон. дані. –
Режим доступу: https://uk.freejournal.org/a18/1/personalii.html. – Назва з екрана. –
Дата звернення: 3.12.2021.
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__________
Номінація Poetry (Поезія) - Postcolonial Love Poem Наталія Діаз – збірка
віршів про кохання в часи криз та політичних заворушень.
Номінація Biography (Біографічна книжка) - The Dead Are Arising: The Life of
Malcolm X Лес Пейн та Тамара Пейн – історія громадянського активіста,
ісламського проповідника, борця за права афроамериканців у 50-х та 60-х роках
Малкольма Ікса.
Номінація History (Історична книжка) - Franchise: The Golden Arches in Black
America Марсія Шатлен – розповідь про індустрію фастфуду в афроамериканських
громадах, де «боротьба за громадянські права перепліталася з долею підприємств»
Номінація Ge№eral №o№fictio№ (Нон-фікшн) - Wilmington’s Lie: The
Murderous Coup of 1898 and the Rise of White Supremacy Девід Цукіно – історія про
повалення уряду Північної Кароліни у 1898, що представляв інтереси
афроамериканської спільноти.

Гонкурівська премія
Prix Goncourt - французька літературна премія, яку
присуджують авторам на знак відзначення прозових
творів, написаних французькою мовою. Премія
присуджується щорічно з 1903 року за рішенням
Гонкурівської академії, до складу якої входять відомі
французькі літератори.
Назва премії походить від прізвища класиків
французької літератури 19 століття — братів Жуля та Едмона де Гонкурів.
Сума нагороди становить символічні 10 євро, премія вважається однією з
найпрестижніших і висуває автора в авангард французької літератури та збільшує
продаж його книжок.
Гонкурівську премію можна присудити авторові лише раз за його життя.

Лауреат 2020 року
Ерве Ле Телльє — за книгу «Аномалія».
Ерве Ле Телльє – французький письменник. Народився 21
квітня 1957 року у Парижі (Франція). За
освітою – математик. Тривалий час працював
журналістом.
Член
експериментальної
літературної спілки «Oulipo». У творчому
доробку має 30 опублікованих книжок.
Літературну популярність письменник здобув у 1998 році після
публікації книжки «Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable».
Роман «Аномалія» став феноменом світової літератури.
Запаморочливий, хитросплетений сюжет поєднує в собі детектив,
філософську прозу, наукову фантастику та трилер. Якими б ми
13

стали, якби мали змогу зробити інший вибір? Розкрили таємницю, розірвали
стосунки, написали цю книжку? Пасажири рейсу 006 авіакомпанії Air France
отримали шанс про це дізнатися. Всі вони жили подвійним життям, коли сідали на
літак: Блейк, поважний сім’янин і вбивця за контрактом; Слім-бой, нігерійський
рок-співак, який приховує, що він гей; Віктор Мізель, визнаний критиками, але
нікому не зрозумілий письменник, який раптово опинився на піку слави…
Готуючись до посадки, літак потрапляє в зону турбулентності й виринає по інший
бік реальності, нібито абсолютно знайомої, та водночас дивної.
У своєму творі автор поєднав стилі високої й популярної літератури,
вишуканої критики і тонкого гумору, спонукаючи читачів замислитись над тим, ким
вони є і ким би могли бути.

Лауреат 2021 року
Мохамед Мбугар Сарр - за книжку «Найпотаємніша
пам’ять чоловіків» («La plus secrète mémoire des
hommes»).
Мохамед
Мбугар
Сарр
−
сенегальський
франкомовний письменник. Народився у 1990 році в
сім’ї лікаря в місті Діурбель, центральному регіоні Сенегалу. Закінчив військову
школу в Сен-Луї. В 2009 році переїхав до Франції, навчався у французькому ліцеї
ім. Пьєра Д’Альї в Комп’єні. Закінчив Вищу школу соціальних наук (EHESS) в
Парижі. Свій перший роман написав у 24 роки. Роман «Трюм» (2014) був
відмічений на Женевському книжковому салоні.
«Найпотаємніша пам’ять чоловіків» - роман, який розповідає про сучасну
сенегальську письменницю, яка випадково знаходить міфічну книгу, написану на
початку ХХ століття. Знахідка має назву «Лабіринт нелюдського» і веде головну
героїню в мандрівку світами - Сенегалом, Францією й Аргентиною. Під час цієї
незвичайної подорожі молода письменниця протистоїть трагедіям колоніалізму та
голокосту. Описані в романі події відбуваються в 2018 році.
Книга «Найпотаємніша пам’ять чоловіків» побачила світ у серпні цього року,
але вже відзначена, крім Гонкурівської премії, нагородою Transfuge в номінації
«Найкращий франкомовний роман».
****
Відомий лауреат Гонкурівської премії 2021 року
[Електронний ресурс] : [Мохамед Мбугар Сарр] //
Літературна Україна : [вебсайт]. - Електрон. дані. – Режим
доступу: https://litukraina.com.ua/2021/11/05/ vidomij-laureatgonkurivskoi-premii-2021-rok/. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 3.12.2021.
Гонкурівську премію отримала «Аномалія» [Електронний ресурс] //
Yakaboo.ua : [блог]. - Електрон. дані. – Режим доступу: https://blog.yakaboo.ua/ru
/anomaliya/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 3.12.2021.
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Книга «Аномалія [Електронний ресурс] : [про книжку Ерве Ле Телльє] //
Yakaboo.ua : [блог]. - Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.yakaboo.ua/
anomalija-2278666.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 3.12.2021.
Котубей О. Найпрестижнішу літературну нагороду Франції цьогоріч отримав
письменник з Сенегалу [Електронний ресурс] : [Мохамед Мбугар Сарр] //
Суспільне. media : [вебсайт]. - Електрон. дані. – Режим доступу:
https://suspilne.media/177684-najprestiznisu-literaturnu-nagorodu-francii-cogoricotrimav-pismennik-z-senegalu/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 3.12.2021.
Лауреатом Гонкурівської премії став письменник з Сенегалу // Укр. літ. газ.
– 2021. – 5 листоп. – С. 10.
Оголошено лауреатів двох найпрестижніших літературних премій Франції Гонкурів та Ренодо [Електронний ресурс] // Lenta.ua : [вебсайт]. - Електрон. дані. –
Режим доступу: https://lenta.ua/ua/ogolosheno-laureativ-dvoh-nayprestizhnishih –
literaturnih-premiy-frantsiyi-gonkuriv-ta-renodo-110573/. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 3.12.2021.

Дублінська літературна премія
International IMPAC Dublin Literary Award — одна з
найпрестижніших літературних премій у світі. Заснована в 1996
році міською радою Дубліна і американським інвестиційним
фондом ІМПАК (IMPAC). Одне з програмних завдань премії —
відродження слави Дубліна як «літературної Мекки». Вручається
щорічно за найкращий прозовий твір англійською мовою.
Претендувати на неї може письменник будь-якої національності з будь-якої країни.
Єдиним обмеженням є обов'язкова публікація книги англійською. Якщо книга
спочатку видана іншою мовою, то 25 % премії отримує її перекладач.
Твори висуваються на присудження премії громадськими бібліотеками світу
за результатами опитування читачів. Міжнародне журі вибирає з загальної кількості
«короткий список» — кілька найбільш гідних, серед яких лише один стає
переможцем.

Лауреат 2020 року
Анна Бернс – за книжку «Молочник» («Milkman»)
Анна Бернс - північноірландська письменниця,
народилася 7 березня 1962 року в Белфасті (Північна
Ірландія, Велика Британія). Виросла в католицькому
окрузі робітничого класу в Ардойні. У 1987 році
переїхала до Лондона. Писати почала досить пізно –
після 30 років. У 2001 році опублікувала перший роман «No Bones» - це захоплююча
розповідь про життя дівчини, яка виросла в Белфасті під час конфліктів у Північній
Ірландії. Лауреат Меморіальної премії Вініфред Голтбі (2001), Жіночої літературної
премії Бейліз (2002).
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Роман «Молочник» вийшов у 2018 році і зразу став переможцем Букерівської
премії (2018), Національної книжкової премії товариства критиків (2018), Премії
Орвелла (2019). Дія роману відбувається в Північній Ірландії в 70-і роки ХХ
століття, в період релігійного конфлікту. Розповідь ведеться від імені головної
героїні – вісімнадцятирічної дівчини, яка змушена терпіти нав’язливі
переслідування незнайомця. Роман розкриває теми соціального тиску,
неоднозначного становища жінки в суспільстві.
****
Анна Бернс цьогорічна Букерівська лауреатка // Літ. Україна. – 2018. – 25
жовт. – С. 15.
Баринова С. 5 причин прочесть роман «Молочник» Анны Бернс
[Електронний ресурс] / С. Баринова // ЭКСМО : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим
доступу:
https://eksmo.ru/trends/5-prichin-prochest-roman-molochnik-anny-bernsID15533355/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 3.12.2021.
Васякина О. Признать, что небо не голубое: «Молочник» Анны Бернс
[Електронний ресурс] / О. Васякина // Горький : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим
доступу:
https://gorky.media/reviews/priznat-chto-nebo-ne-goluboe-molochnik-annyberns/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 3.12.2021.
Панкратов В. Современная литература: «Молочник» Анны Бернс —
феминистский роман, написанный задолго до MeToo [Електронний ресурс] /
В. Панкратов // Esquire : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://esquire.ru/letters/169233-sovremennaya-literatura-molochnik-anny-bernsfeministskiy-roman-napisannyy-zadolgo-do-metoo/#part0. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 3.12.2021.

Меморіальна премія ім. Астрід
Ліндґрен
Astrid Li№dgre№ Memorial Award (ALMA) —
шведська премія за досягнення в літературі для дітей
та юнацтва. Заснована урядом Швеції в 2002 році на
честь видатної дитячої письменниці Астрід Ліндґрен,
з метою посилити інтерес до дитячої літератури у світі та зробити її доступнішою
для дітей. Премія вручається щорічно.
Лауреатами премії можуть стати письменники, ілюстратори, диктори чи
організації з усього світу, незалежно від мови чи національності. Їхні твори повинні
мати високий художній рівень та відповідати гуманістичним ідеалам і цінностям,
що їх демонструє творчість Астрід Ліндґрен.

Лауреат 2020 року
Гіна Баєк (Heena Baek) - авторка-ілюстраторка з
Південної Кореї.
Гіна Баєк народилася в 1971 році в Сеулі. Вона є
однією із найвідоміших корейських авторок книжок16

картинок. Має досвід у створенні анімацій для фільмів. Виробила неповторний
візуальний стиль, зображуючи мініатюрні статуетки ручної роботи та ретельно
освітлені й сфотографовані об’єкти. Баєк — авторка 13 книжок-картинок, які
популярні у всій Азії, кілька з них перекладені за кордоном. Одна із найуспішніших
її книжок – «Хмарний хліб» – вийшла у 2011 році англійською мовою.
****
Відома володарка премії імені Астрід
Ліндґрен за 2020 рік [Електронний ресурс] //
Barabooka: простір української дитячої книги :
[проєкт]. - Електрон. дані. – Режим доступу:
https://www.barabooka.com.ua/vidoma-volodarkapremii-imeni-astrid-lindgren-za-2020-rik/. – Назва з
екрана. – Дата звернення: 5.12.2021.
Відома лауреатка премії Астрід Ліндґрен
[Електронний ресурс] // Читомо : [культурновидавничий проєкт]. – Електрон. дані. – Режим
доступу: https://chytomo.com/vidoma-laureatka-premii-astrid-lindgren/. – Назва з
екрана. – Дата звернення: 5.12.2021.
Мемориальная премия Астрид Линдгрен 2020 присуджена корейской
художнице Бик Хина / Heena Baek [Електронний ресурс] // Журнал Переплёт :
[блог]. - Електрон. дані. – Режим доступу: http://vpereplete.org/2020/03/baek2020/. –
Назва з екрана. – Дата звернення: 5.12.2021.
Оголошено ім'я лауреатки премії Астрід Ліндгрен // Всесвіт. літ. в шк.
України. – 2020. – №7-8. – С. 96 : портр.

Лауреат 2021 року
Жан-Клод Мурлева (Jean-Claude Mourlevat) - французький
письменник.
Жан-Клод Мурлева народився в 1952 році в сім’ї фермерів на
Півдні Франції.
Отримавши педагогічну освіту, працював
учителем німецької мови в коледжі, а згодом – театральним
режисером. Його пантоміма «Говоріть мені про кохання» була
зіграна понад тисячу разів у Франції і за її межами. З 1997 року
пише книги для дітей і підлітків. Перший роман Мурлева
«Історія дитини та яйця» (Histoire de l’enfant et de l’œuf) вийшов у 1997 році.
Найширшого визнання здобув як автор низки творів для юнацтва, зокрема «Дитя
Океану» (1999), «Джефферсон» (2018). Лауреат французьких літературних премій та
міжнародних відзнак. Твори автора (казки, байки, фентезі) перекладені майже 20
мовами, зокрема і українською («Річка, що тече навспак»).
Книжки у фонді бібліотеки:
Мурлева Ж.-К. Річка, що тече навспак. Кн. 1 : Томек / Ж.-К. Мурлева ; пер. з фр.
Д. Тимошенко ; іл. А. Шаповал. - Дніпро : Nasha idea, 2020. - 176 с. - (Річка, що тече
навспак) (Скарб читача).
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Мурлева Ж.-К. Річка, що тече навспак. Кн. 2 : Ганна / Ж.-К. Мурлева ; пер. з
фр. Д. Тимошенко ; іл. А. Шаповал. — Дніпро : Наша Ідеа, 2020. — 159 c. — (Річка,
що тече навспак) (Скарб читача).
Серія казково-фентезійних повістей французького письменника, які у Франції
входять до програми з літератури для середньої школи.
****
Відомий лауреат премії Астрід Ліндґрен 2021 [Електронний ресурс] //
Barabooka: простір української дитячої книги :
[проєкт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://www.barabooka.com.ua/vidomij-laureat-premiiastrid-lindgren-2021/. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 5.12.2021.
Відомий лавреат премії імені Астрід Ліндґрен
2021 року [Електронний ресурс] // Читомо :
[культурно-видавничий проєкт]. – Електрон. дані. –
Режим доступу: https://chytomo.com/vidomyj-lavreat-premii-imeni-astrid-lindgren-2021roku/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 5.12.2021.
Жан-Клод Мурлева (Jean-Claude Mourlevat) [Електронний ресурс] //
Лаборатория фантастики : [вебсайт]. - Електрон. дані. – Режим доступу:
https://fantlab.ru/autor10573. – Назва з екрана. – Дата звернення: 5.12.2021.
Жан-Клод Мурлева став лауреатом Премії Астрід Ліндґрен [Електронний
ресурс] // TekstОver : [вебсайт]. - Електрон. дані. – Режим доступу:
http://tekstover.in.ua/3192/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 5.12.2021.
Лавреат Меморіальної премії імені Астрід Ліндгрен 2021 : [інформація] //
ШБІЦ. Бібліотечна робота. – 2021. – № 4. – С. 3.

Премія ім. Ганса Крістіана Андерсена
Hans Christian Andersen Author Award (анг.) —
міжнародна премія, яку вручають за видатний внесок у дитячу
літературу найкращим письменникам і художникамілюстраторам дитячої книги.
Започаткована 1956 року Міжнародним комітетом з
дитячої та юнацької літератури ЮНЕСКО за рекомендацією
його засновника та першого президента Йєлли Лепман.
Лауреатів оголошують один раз на два роки. Премія вручається 2 квітня, в день
народження видатного данського казкаря. Для авторів дитячої літератури премія
Андерсена є найпрестижнішою міжнародною нагородою. Часто її називають
«Нобелівською премією для дитячої літератури».
Найвищою та найпочеснішою з трьох премій-нагород вважається Золота
медаль з профілем казкаря. Її присуджують найвизначнішим і найпрогресивнішим
майстрам у галузі дитячої книги та вручають на конгресі Міжнародної ради з
дитячої книги (IBBY).
****
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Відомі лауреати премії Андерсена [Електронний ресурс] // Читомо :
[культурно-видавничий проект]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://chytomo.com/vidomi-laureaty-premii-andersena/. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 5.12.2021.
Лауреати Міжнародної премії Г.К. Андерсена – 2020 [Електронний ресурс]:
[лауреати Жаклін Вудсон, Альбертіні Зулло] // Національна б-ка України для дітей :
[вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=
9191. – Назва з екрана. – Дата звернення: 5.12.2021.
Назван лучший детский писатель мира — 2020 [Електронний ресурс] :
Объявлены имена лауреатов премии имени Ханса Кристиана Андерсена // Letidor :
[вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://letidor.ru/novosti/nazvanluchshii-detskii-pisatel-mira-2020-10-05-2020.htm. – Назва з екрана. – Дата звернення:
5.12.2021.
Премія Андерсена оголосила лауреатів [Електронний ресурс] // ЛітAкцент :
[вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://litakcent.com/2020/05/06/
premiya-andersena-ogolosila-laureativ56225/. – Назва з екрана. – Дата звернення:
5.12.2021.

Лауреати 2020 року
Номінація «Література»: Жаклін
Вудсон
(Jacqueline
Woodson)
американська письменниця, поетка

–

Жаклін Вудсон - американська
письменниця, авторка книг для дітей та
підлітків. Народилася 12 лютого 1963
року в місті Коламбус, штат Огайо. У 7річному віці переїхала до Брукліна (НьюЙорк), де живе до сьогодні. Викладає підліткам в літньому таборі
письменників Національного книжкового фонду, де редагує
щорічну антологію їх спільної творчості.
Творчий доробок Вудсон складає понад 30 книжок для
молодших читачів і підлітків — від книжок-картинок для самих
найменших до повістей для старших підлітків, деякі з них – у
віршах. Темою її книг є міжрасові шлюби, наркоманія, програми
протекції свідків, життя в прийомних сім`ях. Особливістю її творів є
присутність надії на краще, якій не завадить гострота обраних тем.
Її історії свіжі, цікаві, а розв`язка завжди задовольняє читача.
Жаклін одна з небагатьох письменників, які пишуть про і для афроамериканців.
Лауреат премії Астрід Ліндгрен 2018 року.
Автор книжок: «Я не хотіла тобі цього розповідати» (1994), «Із зошитів
Меланін Сан» (1995), «Незабаром прийдеш додому» (1998), «Диво хлопчики»
(2000), «Локомоція» (2003), «Пір’я» (2007), «Кожна доброта» (2013), «Коричнева
дівчина мріє» (2014) та інші.
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****
Відома лауреатка премії Астрід Ліндгрен : [премію отримала амер.
письменниця Жаклін Вудсон] // Літ. Україна. – 2018. – 12 квіт. – С. 15.
Вудсон Жаклин [Електронний ресурс] // ПроДетЛит : [вебсайт]. – Електрон.
дані. – Режим доступу:
https://prodetlit.ru/ index.php/Вудсон_Жаклин. – Назва з
екрана. – Дата звернення: 5.12.2021.
Жаклін Вудсон [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://wblog.wiki/uk/Jacqueline_Woodson. – Назва з екрана. – Дата звернення:
5.12.2021.
Лауреат премії імені Астрід Ліндгрен : Жаклін Вудсон // ШБІЦ. Бібліотечна
робота. – 2018. – № 4. – С. 4.
Лучшие книги Жаклин Вудсон [Електронний ресурс] : [2 твори – 24
видання на 3 мовах] // LiveLib : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://www.livelib.ru/author/221100/top-zhaklin-vudson. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 5.12.2021.

Номінація

«Ілюстрація»:

Альбертіна
(Albertine Zullo) – швейцарська художниця

Зулло

Альбертіна Зулло (Альбертіне), народилася 1 грудня 1967
року в селищі Дарданьї поблизу Женеви. Вивчала декоративне і
візуальне мистецтво в Університеті Женеви, отримавши диплом
у 1990 році, одразу ж відкрила студію трафаретного друку і
відтоді бере участь у виставках як у Женеві, так і по всьому
світу.
З
1991
року
розпочала
кар`єру
журнального ілюстратора, співпрацювала з багатьма видавництвами
у Швейцарії і Франції (Le Nouveau Quotidien, L'Hebdo і Le Temps). З
1996 до 2016 року викладала трафаретний друк у Женевському
університеті мистецтва та дизайну (HEAD). У 1996 році одружилася
з письменником Джермано Зулло — їхня плідна співпраця стала
прикладом успішної сімейної справи. Разом співпрацюючи, вони
видають численні книги, беруть участь у різноманітних конкурсах
та отримують нагороди. Сюди входить Золоте яблуко в Бієнале
ілюстрації в Братиславі (1999) та Prix suisse Jeunesse et Médias
(2009). Альбертіна також виставляла свої роботи в Женеві, Лозанні,
Парижі, Римі і Токіо.
****
Альбертин Зулло - Albertine Zullo [Електронний ресурс] // Wikijaa : [вебсайт].
– Електрон. дані. – Режим доступу: https://uk.wikijaa.ru/wiki/Albertine_Zullo. – Назва
з екрана. – Дата звернення: 5.12.2021.
Albertine / Альбертина [Електронний ресурс] // Центр детской книги и
детских программ : [блог Б-ки иностр. лит. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://deti.libfl.ru/ru/ccentr-detskoy-knigi-i-detskih-programm/childrens-literature/foreign
/_/albertina. – Назва з екрана. – Дата звернення: 5.12.2021.
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Зулло Альбертина [Електронний ресурс] // ПроДетЛит : [вебсайт
Всероссийской энциклопедии детской литературы]. – Електрон. дані. – Режим
доступу: https://prodetlit.ru/index.php/Зулло_Альбертина. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 5.12.2021.
Художниця Альбертіна лауреатка премії Андерсена 2020 [Електронний
ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://eurowinlib.blogspot.com/2020/
05/2020_18.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 5.12.2021.

ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ
В Україні щорічно вручається близько трьох десятків премій, так чи інакше
пов’язаних з літературною та письменницькою діяльністю. Не випадково більшість
із них носять імена найвідоміших українських письменників – Тараса Шевченка,
Лесі Українки, Миколи Гоголя, Володимира Сосюри, Платона Воронька.
Засновниками премій і конкурсів є державні, міжнародні, муніципальні
організації, об’єднання професійних літераторів, благодійні фонди, приватні особи і
компанії. Премії не лише підсумовують культурні здобутки року, а й віддають
світлу данину пам’яті геніальним українським митцям. Вони сприяють подальшому
розвитку культури, спонукаючи митців до написання нових творів, гідних нашої
епохи. Крім них, існують також щорічні літературні конкурси, на яких відбувається
нагородження найкращих творів та творців.

Національна премія України
ім. Тараса Шевченка
Національна премія України ім. Тараса Шевченка часто
згадується просто як Шевченківська премія — державна
нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий
внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року.
Національна премія встановлена для нагородження за
найвидатніші твори літератури й мистецтва, публіцистики й
журналістики, які є вершинним духовним надбанням українського народу,
утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його
національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення й
демократизацію українського суспільства.
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Лауреати 2020 року в номінації «Література»:
Маріанна Кіяновська і Тарас Прохасько
Маріанна Кіяновська - за книгу поезій «Бабин Яр.
Голосами».
Маріанна Ярославівна Кіяновська — українська
поетеса, прозаїк, есеїстка, перекладачка, літературний
критик та літературознавиця.
Народилася 17 листопада 1973 р. у м. Нестеров (нині
Жовква) Львівської обл. У 1997 р. закінчила філологічний
факультет Львівського університету. У студентські роки належала до жіночого
літературного угруповання ММЮННА ТУГА (за першими літерами імен: Мар'яна
Савка, Маріанна Кіяновська, Юлія Міщенко, Наталка Сняданко, Наталя Томків і
Анна Середа; ТУГА — «Товариство усамітнених графоманок»).
Координатор Львівського осередку Асоціації українських письменників.
Професійно цікавиться польською літературою.
Твори перекладалися англійською, білоруською, німецькою, польською,
сербською, російською мовами.
З 2011 року є засновницею та директоркою незалежної літературної премії
«Великий Їжак», якою відзначаються автори найкращих сучасних україномовних
книжок для дітей.
Авторка поетичних книг: «Інкарнація» (1997), «Вінки
сонетів» (1999), «Міфотворення» (2000), «Кохання і війна» (2002),
«Книга Адама» (2004), «Звичайна мова» (2005), «Дещо щоденне»
(2008), «Стежка вздовж ріки» (2008), «ДО ЕР» (2014), «373»
(2014), «Листи з Литви / Листи зі Львова» (2016), «Бабин Яр.
Голосами» (2017), «Гематогавафа: живі перетворення» (2018) та
інші.
Лауреатка премії ім. Б.-І. Антонича, видавництва
«Смолоскип», ім. Нестора Літописця за найкращу літературну
публікацію у журналі «Київська Русь» (2006).
Член Національної спілки письменників України, Українського ПЕН.
Збірка поезій «Бабин Яр. Голосами» отримала Шевченківську премію з
літератури 2020 року.
Збірка включає 67 віршів, присвячених трагічній темі Голокосту. Використані
ескізи Ади Рибачук та Володимира Мельниченка для проєкту пам’ятника жертвам
Бабиного Яру, робота художника Зіновія Толкачова «Талескотен», серії
«Майданек», 1944 р., а також фотографія Дмитра Пейсахова з циклу «Бабин Яр».
****
Кіяновська М. Бабин Яр. Голосами : [збірка віршів] / Маріанна Кіяновська ;
[післямова О. Зараховича]. – Київ : Дух і літера, 2017. – 112 с. : іл.
Кіяновська М. «Бабин Яр. Голосами» : уривки з книги / М. Кіяновська // Літ.
Україна. – 2020. – 14 берез. – С. 14-15.
Маріанна Кияновська Бабин Яр. Голосами [Електронний ресурс] : уривки з
книжки / М. Кияновська // Еврейский Мир Украины : [вебсайт]. – Електрон. дані. –
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Режим доступу: http://ju.org.ua/ru/literature/305.html. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 9.12.2021.
****
Базів Л. Маріанна Кіяновська, поетеса, лауреатка Шевченківської премії
[Електронний ресурс] / Л. Базів // Укрінформ : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим
доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2892000-marianna-kianovska-poetesalaureatka-sevcenkivskoi-premii.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 9.12.2021.
Зарахович О. Своя пам'ять : про книгу М. Кіяновської «Бабин Яр. Голосами»
/ О. Зарахович // Укр. літ. газ. – 2018. – 15 черв. – С. 5.
Ільницький Д. Маріанна Кіяновська: «Мені вистачає інтриг у літературі» :
[творчість поетеси] / Д. Ільницький // Культура і життя. – 2007. – 17 січ. – С. 12.
Кіяновська Маріанна [Електронний ресурс] // PEN Ukraine : [вебсайт]. –
Електрон. дані. – Режим доступу: https://pen.org.ua/team/kiyanovska-marianna/. –
Назва з екрана. – Дата звернення: 9.12.2021.
Кіяновська Маріанна [Електронний ресурс] // Barabooka: простір української
дитячої книги : [проект]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.barabooka.
com.ua/marianna-kiyanovs-ka/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 9.12.2021.
Кіяновська Маріанна Ярославівна [Електронний ресурс] : [біографія] //
УкрЛіб : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/
bio/printit.php?tid=14860. – Назва з екрана. – Дата звернення: 9.12.2021.
Маріанна Кіяновська – лауреат Шевченківської премії-2020 [Електронний
ресурс] // Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека : [вебсайт]. –
Електрон. дані. – Режим доступу: http://old.zounb.zp.ua/node/7222. – Назва з екрана. –
Дата звернення: 9.12.2021.
Маріанна Кіяновська : поетеса, прозаїк, критик, літературознавець : [біогр.
довідка] // Сучасні письменники України : біобібліогр. довід. / упоряд. А. І. Гай. –
Уточ. і доп. – Біла Церква, 2012. – С. 200. : портр.
Пєшкова А. Маріанна Кіяновська: Бабин Яр. Голосами [Електронний ресурс]
/ А. Пєшкова // Критика: міжнародний огляд книжок та ідей : [вебсайт]. – Електрон.
дані. – Режим доступу: https://krytyka.com/ua/reviews/babyn-yar-holosamy. – Назва з
екрана. – Дата звернення: 9.12.2021.
Пєшкова А. Ув’язнені у розстріляну вічність: «Бабин Яр. Голосами»
Кіяновської [Електронний ресурс] / А. Пєшкова // Друг читача : [вебсайт]. –
Електрон. дані. – Режим доступу: https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/50342/. –
Назва з екрана. – Дата звернення: 9.12.2021.
Терещук Г. Голоси Бабиного яру ожили у поезії Маріанни Кіяновської
[Електронний ресурс] / Г. Терещук // Радіо Свобода : [вебсайт]. – Електрон. дані. –
Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/30473973.html. – Назва з екрана. –
Дата звернення: 9.12.2021.
Троскот І. Маріанна Кіяновська: «Нашій культурі найбільше бракує ключової
інституції – співрозмовника» [Електронний ресурс] / І. Троскот // ЛітАкцент :
[вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://litakcent.com/2020/06/01/
marianna-kiyanovska-nashiy-kulturi-naybilshe-brakuye-klyuchovoyi-institutsiyispivrozmovnika/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 9.12.2021.
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Тарас Прохасько - за книгу есеїв «Так, але…».
Тарас Богданович Прохасько - сучасний український
письменник, журналіст. Народився 16 травня 1968 року в ІваноФранківську. Закінчив біологічний факультет Львівського
державного університету ім. Івана Франка (1992). Брав участь у
студентському русі 1989-1991 років, у «революції на граніті» у
Києві 1990 року.
Після закінчення навчання змінив безліч професій:
трудився в Івано-Франківському інституті карпатського лісівництва, викладав у
школі, був барменом, сторожем, ведучим на радіо FM «Вежа», працював у художній
галереї, в газеті, на телестудії.
У 1998 році почав працювати журналістом у львівській газеті «Експрес». Коли
друзі Прохаська створили «газету його мрій», почав писати статті та вести авторську
колонку в Івано-Франківській обласній тижневій газеті «Галицький кореспондент».
Займається перекладацькою діяльністю, пише для дітей.
Член Українського ПЕН і Асоціації українських письменників.
Автор книжок:
«Інші дні Анни» (1998), «НепрОсті» (2002), «Порт
Франківськ» (2006), «БотакЄ» (2010), «Однієї і тої самої» (2013), «Ознаки зрілості»
(2014), «Так, але…» (2019), «Бо є так» (2021); книжок для дітей – «Хто зробив сніг»
(2013), «Як зрозуміти козу» (2015), «Життя і сніг» (2017) та інші.
Книжка есеїстики письменника «Так, але…» видана в 2019 році у видавництві
«Meridian Czernowitz» отримала Національну премію України ім.
Тараса Шевченка. Це невелика за обсягом книжка, яка вмістила
34 лаконічні тексти, кожен приблизно на три сторінки. Про
майбутнє, яке було давно, і про все, що вже є, але не знати, як
довго ще буде. Зокрема – про такі прості речі, як балькони й
фіранки, світло й каміння, гойдалки й туалети, проходи містом і
знімання фільму в Карпатах, формула щастя і фактор впливу
тощо. А також про те, що спати треба уважно, снідати – посвоєму, а дивитися – зміщуючи візир. Так, але не це тут
головне…
Книжка вмістила з два десятки ілюстрацій у виконанні
художниці Олени Придувалової. Вони яскраві і промовисті, навіть дещо подитячому безпосередні, що дуже доречно в контексті дитячих спогадів Тараса
Прохаська, які теж знайшли своє місце в кількох нарисах.
****
Прохасько Т. Так, але. / Т. Прохасько ; худож. О. Придувалова. – Чернівці :
Meridian Czernowitz, 2019. – 152 с. : іл. Прохасько, Т.
Прохасько Т. «Так, але…» : [уривок з книжки] / Т. Прохасько // Літ. Україна.
– 2020. – 28 берез. – С. 12-13.
Прохасько Т. «Так, але…» : [Електронний ресурс] : [уривок з книжки] /
Т. Прохасько // Літературна Україна : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://litukraina.com.ua/2021/04/13/taras-prohasko-tak-ale/. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 10.12.2021.
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****
«Але не так» і «Так, але»: Микола Доляк та Тарас Прохасько творять пісніесеї [Електронний ресурс] // Кurs : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://kurs.if.ua/culture/ale-ne-tak-i-tak-ale-mykola-dolyak-ta-taras-prohasko-tvoryatpisni-eseyi/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 9.12.2021.
Бондар-Терещенко І. У полоні полонофілів : Тарас Прохасько і премія
Конрада / І. Бондар-Терещенко // Літ. Україна. – 2008. – 17 квіт. – С. 6.
Гладка К. Два світи «Так, але…»: письменник Тарас Прохасько та художник
Олена Придувалова створили спільну книгу [Електронний ресурс] // Українська
правда : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/
culture/2019/08/30/238067/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 9.12.2021.
Голобородько Я. Образно-словесні мантри Тараса Прохаська /
Я. Голобородько // Слово і час. – 2006. – № 7 . – С. 41-43.
Жуган В. Тарас Прохасько: «Для дітей щезають заборони без пояснення»
[Електронний ресурс] : [інтерв’ю з письменником] / В. Жуган // ВВС News Україна :
[вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/
features-50917584. – Назва з екрана. – Дата звернення: 9.12.2021.
Прохасько Т. Зв’язок усього з усім : інтерв’ю з письменником Т. Прохаськом
/ Т. Прохасько // День. – 2019. – 4-5 жовт. – С. 30-31.
«Так, але…» Тарас Прохасько [Електронний ресурс] // Центр ім. митрополита
Андрея Шептицького : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://center.ucu.edu.ua/biblioteka-novyny/tak-ale-taras-prohasko/. – Назва з екрана. –
Дата звернення: 9.12.2021.
Тарас Прохасько – лауреат Шевченківської премії-2020 [Електронний
ресурс] // Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека : [вебсайт]. –
Електрон. дані. – Режим доступу: http://old.zounb.zp.ua/node/7228. – Назва з екрана. –
Дата звернення: 9.12.2021.

Лауреати 2021 року
Номінація «Література»: Оксана Луцишина — за роман
«Іван і Феба».
Луцишина Оксана - українська письменниця,
перекладачка, літературознавиця. Народилася 10 жовтня 1974
року в Ужгороді. Закінчила у 1995 р. факультет романогерманської
філології
Ужгородського
державного
університету. Під час навчання проходила стажування у
Канзаському університеті в США. Працювала викладачкою іноземних мов
(англійської і французької).
Вірші почала писати ще в школі. Поетичний дебют відбувся 1993 року на
сторінках газети «Новини Закарпаття» за рекомендацією письменника і журналіста
Василя Басараба.
Займається перекладацькою діяльністю. Перекладає англійською поезію та
есеїстику українських авторів (М. Кіяновської, В. Махна, Б. Матіяш, К. Калитко),
спільно з Д. Белградом, К. Воном та О. Дженнінз, а також американських поетів —
українською (В. Стівенс). Має публікації англійською мовою.
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Авторка збірок поезії : «Усвідомлена ніч» (1997), «Орфей Великий» (2000), «Я
слухаю пісню Америки» (2010), «Вірші Феліцити» (2018); збірки оповідань «Не
червоніючи» (2007); романів «Сонце так рідко заходить» (2007), «Любовне життя»
(2015), «Іван і Феба» (2019).
Лауреат конкурсу «Гранослов» (1996), премій «Благовіст» (1998), ім.
Б. І.Антонича (2000), «Фундації Ковалевих» (2010). Лауреатка
Національної премії України ім. Т. Шевченка 2021 року за
роман «Іван і Феба»
Роман «Іван і Феба» вийшов друком до Форуму видавців
у 2019-му й одразу спричинив багато шуму. Через головного
героя, до якого неможливо ставитися однозначно. Через
історичний період, який мало хто описував так детально. І
через історію стосунків, що стала основою сюжету.
Сюжет твору розгортається навколо головного героя Івана, крізь призму якого зображено погляди й наслідки
переломного моменту в історії України - періоду завершення радянської влади та
здобуття незалежності. Іван працює в ужгородському банку й вирішує одружитися з
Марічкою, яка просить називати себе Фебою (від імені бога поезії), але взаємного
кохання у них так і не виникло. На весіллі у нього виникає план втечі, проте через
поранену руку план так і не було реалізовано. Через романтизовані ілюзії Іван
вирішує відправитись на Майдан, а коли потрапляє туди - розчаровується, що там
нічого не відбувається. Дія відбувається у трьох містах: Львові, Києві, де вже булла
Революція на граніті», та Ужгороді, звідки походить сам герой роману.
****
Бедзір В. Лауреат Шевченківської премії 2021 року письменниця Оксана
Луцишина: «Фемінізм для мене - не настрої, а життєва позиція»: [інтерв`ю] /
В. Бедзір // Уряд. кур’єр. - 2021. - 27 берез. - С. 5.
Гаврош О. Гендер до Америки доведе : [інтерв’ю] / О. Гаврош // Україна
молода. - 2008. - 28 лют. - С. 13.
Гусейнова О. Оксана Луцишина: «Письменники повинні жити довго»
[Електронний ресурс] : [інтерв’ю з письменницею] / О. Гусейнова // LB.ua:
[вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://rus.lb.ua/culture/2020/10/
16/468201_oksana_lutsishina_pismenniki.html. – Назва з екрана. – Дата звернення:
14.12.2021.
Дячишин Б. Мистецтво любити - рідкісний дар / Б. Дячишин // Культура і
життя. – 2020. – 4 груд. – С. 15.
Жінок не вчили любові до себе, і досі не вчать достатньо : інтерв’ю з
О. Луцишиною / зап. С. Осока // Слово Просвіти. – 2016. – 14-20 лип. – С. 14.
Когутич Т. Оксана Луцишина: «Відзначати премією лише письменниківаксакалів - це із серії перетворення на зомбіленд» : [інтерв'ю з письменницею] /
Т. Когутич // Літ. Україна. – 2021. – 27 берез. – С. 4-5.
Когутич Т. Оксана Луцишина, письменниця, лауреатка Шевченківської премії
з літератури: відзначати премією лише письменників-аксакалів – це із серії
перетворення на зомбі-ленд [Електронний ресурс] : [інтерв’ю з письменницею] /
Т. Когутич // Укрінформ : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209944-oksana-lucisina-pismennica-laureatkasevcenkivskoi-premii-z-literaturi.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 14.12.2021.
Луцишина О. Дихати в унісон із диханням вірша : інтерв’ю з письменницею
О. Луцишиною / О. Луцишина // День. – 2018. – 27-28 лип. – С. 31.
Оголосили лауреатів Шевченківської премії за 2021 рік : [список] // Літ.
Україна. – 2021. – 13 берез. – С. 2.
Оксана Луцишина – лауреат Шевченківської премії-2021 [Електронний
ресурс] // Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека : [вебсайт]. –
Електрон. дані. – Режим доступу: https://zounb.zp.ua/resourse/pokazhchyky/laureati
/oksana-lucishina. – Назва з екрана. – Дата звернення: 8.12.2021.
Оксана Луцишина: поетеса, прозаїк : [біогр. довідка] // Сучасні письменники
України : біобібліогр. довід. / упоряд. А. І. Гай. – Уточ. і доп. – Біла Церква, 2012. –
С. 268. : портр.
Рябухіна Ю. «Іван і Феба». Любов, якої не було [Електронний ресурс] /
Ю. Рябухіна // ЛітАкцент : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
http://litakcent.com/2020/01/23/ivan-i-feba-lyubov-yakoyi-ne-bulo/. – Назва з екрана. –
Дата звернення: 14.12.2021.
Середа В. Оксана Луцишина: проза – це «тілесна річ» : інтерв'ю з
письменницею / В. Середа // Літ. Україна. – 2021. – 13 лют. – С. 7.

Премія Кабінету Міністрів України ім.
Л.Українки за літературно-мистецькі твори для
дітей та юнацтва
Премія присуджується щороку до дня народження Лесі
Українки — 25 лютого — за твори, які сприяють вихованню
підростаючого покоління в дусі національної гідності і духовної
єдності українського суспільства та здобули широке громадське
визнання.
Статус урядової премія отримала 14 січня 2004 року і з того
часу присуджується у чотирьох номінаціях:

літературні твори для дітей та юнацтва

художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва;

театральні вистави для дітей та юнацтва;

кінотвори для дітей та юнацтва (з 2007).

Лауреат 2020 року
Номінація «Літературні твори для дітей та юнацтва»: Дара
Корній (Мирослава Замойська) — за книжки «Чарівні істоти
українського міфу. Духи природи», «Чарівні істоти українського
міфу Домашні духи», «Чарівні істоти українського міфу Духишкідники» (в-во «Віват»).
Дара Корній (Мирослава Іванівна Замойська)
українська письменниця, яка працює у жанрі фентезі.

—
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Народилася 20 вересня 1970 р. в с. Секунь Старовижівського р-ну Волинської
обл. Середню школу закінчила в с. Княже Сокальського р-ну Львівської обл. Вищу
освіту здобула на журналістсько-редакторському відділенні Українського
поліграфічного інституту у Львові (нині Українська академія друкарства). Перший
роман письменниці «Гонихмарник» (2010) був в жанрі фентезі. Книга принесла
авторці третю премію літературного конкурсу «Коронація слова» 2010 року в
номінації «Роман». Удостоєна нагороди «Дебют року» від видання «Друг читача»,
лауреатка премії асамблеї фантастики «ПОРТАЛ-2011» — «Відкриття себе» ім. В.
Савченко. Після публікації першого роману Дара Корній отримала неофіційне
звання «української Стефані Майєр».
Автор романів і повістей: «Тому, що ти є» (2012), «Зірка для тебе» (2013),
«Зворотний бік темряви» (2013), «Зозулята зими» (2014), «Щоденник мавки» (2014),
«Крила кольору хмар» (2015), «Петрусь-химородник» (2015),
«Зворотний бік сутіні» (2016), «Зворотній бік світів» (2016),
«Місяцівна» (2019), «Троян-зілля» (2021), «Пригоди Змія
Багатоголового. Діти Сонцівни й молодильні яблука» (2021) та
інші.
Пише для дітей і дорослої аудиторії. Захоплюється
дохристиянською міфологією, праукраїнськими віруваннями,
етнографією, казками, народною музикою, книгами.
За серію книжок «Чарівні істоти українського міфу» Дара
Корній здобула «Премію Кабінету Міністрів України ім. Лесі
Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва».
Довгих десять років письменниця працювала над збором
матеріалу до проєкту, який вирішила реалізувати спільно з
видавництвом Vivat. У процесі роботи з’ясувалося, що всі
українські міфічні істоти не вмістяться в одній книзі. Тому автор
вирішила зробити серію книжок «Чарівні істоти українського
міфу». («Духи природи», «Домашні духи» та «Духи шкідники»).
Перед вами постане величезний і дуже цікавий матеріал
культурної спадщини давніх українців, химерний світ чарівних
істот праукраїнської міфології, досліджений і опрацьований
Дарою Корній.
Ці книжки – чарівні. Тут панує особливий казковий світ, переплітається
прадавня українська містика, історія, психологія і життя, яке постійно підкидає
автору літературні сюжети. Якщо з духами природи і духами оселі можна
домовитися, то шкідники життя набагато страшніші, ці істоти лякають, вони
страшні і лихі, їхнє покликання втрутитися у життя людини і нашкодити. У книгах
письменниця пропонує ознайомитися з рецептами, які змусять духів стати на бік
людини, то зі шкідниками домовитися практично неможливо.

Книжки у фонді бібліотеки:
Корній Д. Чарівні істоти українського міфу. Духи природи / Д. Корній ;
худож. А. Канкава. – Харків : Віват, 2017. – 320 с. : іл.
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Корній Д. Чарівні істоти українського міфу. Духи-шкідники / Д. Корній ;
худож. А. Канкава. – Харків : Віват, 2020. – 336 с. : іл. - (Оберіг).
****
Бондар Л. Мольфарка слова Дара Корній: «заплющую очі й бачу інші світи»
[Електронний ресурс] / Л. Бондар // Волинські новини : [вебсайт]. – Електрон. дані.
– Режим доступу: https://www.volynnews.com/news/society/molfarka-slova-darakorniyzapliushchuiu-ochi-y-bachu-inshi-svity/. – Назва з екрана. – Дата звернення:
8.12.2021.
Дари Дари Корній [Електронний ресурс] : методико-бібліограф. матеріал /
укл. С. О. Андус; ред. Т. В. Смєкалова // Харківська обл. б-ка для юнацтва. –
Електрон. дані. – Режим доступу: http://khoyub.com.ua/docs/Dari.pdf. – Назва з
екрана. – Дата звернення: 8.12.2021.
Держкомтелерадіо визначив лауреатів премії імені Лесі Українки за 2020 рік
// Укр. літ газ. – 2021. – 15 січ. - С. 2.
Переможці - письменниця Дара Корній та художник-ілюстратор Рейда
Катерина.
Павлечко Н. Письменниця Дара Корній: про чорного мага на кладовищі,
психлікарню та особисті табу [Електронний ресурс] / Н. Павлечко //
КалушNews.City : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://kalushnews.
city/articles/32292/pismennicya-dara-kornij-pro-chornogo-maga-na-kladovischipsihlikarnyu-ta-osobisti-tabu. – Назва з екрана. – Дата звернення: 8.12.2021.
Патра С. Дара Корній: «Потрібно вжитися у свого героя. Тоді люди будуть
тобі вірити» [Електронний ресурс] / С. Патра // Жінка-українка : [вебсайт]. –
Електрон. дані. – Режим доступу: http://ukrainka.org.ua/node/766. – Назва з екрана. –
Дата звернення: 8.12.2021.
Пташка К. Письменниця Дара Корній: Українцям варто навчитися любити
своє [Електронний ресурс] / К. Пташка // Український інтерес : [вебсайт]. –
Електрон. дані. – Режим доступу: https://uain.press/interview/pysmennytsya-darakornij-ukrayintsyam-varto-navchytysya-lyubyty-svoye-864875. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 8.12.2021.
Серія книг «Чарівні істоти українського міфу» («Духи природи», «Домашні
духи», «Духи-шкідники») [Електронний ресурс] // Комітет з Національної премії
України ім. Тараса Шевченка : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
http://knpu.gov.ua/content/ser%D1%96ya-knig-%C2%ABchar%D1%96vn%D1%96-%D1
%96stoti-ukra%D1%97nskogo-m%D1%96fu%C2%BB-%C2%ABdukhi-prirodi%C2
%BB-%C2%ABdomashn%D1%96-dukhi%C2%BB-%C2%ABdukhi-shk%D1%96d.
–
Назва з екрана. – Дата звернення: 8.12.2021.
Чарівні істоти українського міфу. Духи природи [Електронний ресурс] //
Мама-znaet.com (Мама знает всё) : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://mama-znaet.com/content/charivni-istoti-ukrayinskogo-mifu-duhi-prirodi. – Назва з
екрана. – Дата звернення: 8.12.2021.
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Премія ім. Миколи Гоголя
(премія Міністерства культури та інформаційної політики
України)
Премія започаткована у 2011 році. Присуджується
щорічно прозаїкам, драматургам та сценаристам, що
наслідують традиції творчості М. Гоголя, збагачені
концептами історичної романістики, містицизму та сатири,
та утверджують національну самоідентифікацію. На
здобуття премії висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів,
опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років,
але не пізніше ніж за місяць до їх висування.
Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються творчими
спілками та асоціаціями, літературно-мистецькими об’єднаннями, національнопросвітницькими товариствами, редакціями періодичних видань, видавництвами та
окремими авторами.

Лауреат 2021 року
Олег Гавріш - за книгу «Казки баби Гавришихи».
Олег Гавріш – сучасний український письменникказкар, пише книжки в жанрі етно-фентезі. Переможець
книжкового форуму BookForum Best Book Award 2020 у
номінації «Література для дітей від 9 до 12 років».
Автор збірки «Казки баби Гавришихи»,
опублікованої у 2019 році видавництвом «Час майстрів».
Поштовхом до написання були яскраві спогади дитинства про захопливі, дивні
й лякаючі історії, що розповідала майбутньому письменнику
бабуся, – прообраз баби Гавришихи. Це українські казки у
незвичайному жанрі із особливою енергетикою, що пробуджують у
читача аутентичні спогади дитинства, спогади, обумовлені
генетичною пам’яттю пращурів. В казки майстерно вплетена частка
таємного, споконвічного знання стародавніх українців. Знання
неймовірно могутнього та одночасно досить небезпечного. До
збірки увійшло вісім містичних історій про бабу Гавришиху,
написаних автором упродовж чотирьох років. Ще два роки пішли на
те, щоб укласти саму збірку, ілюстрації до якої створила Валентина Арєп'єва,
талановита художниця з Дніпропропетровщини.
****
Гречана Я. У Дніпрі презентували містичну книгу [Електронний ресурс] /
Я. Гречана // Вісті Придніпров’я : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://vesti.dp.ua/u-dnipri-prezentuvali-mistichnu-knigu-foto/. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 8.12.2021.
КовальЯ. Олег Гавріш привіз з Дніпра до Львова страшні казки [Електронний
ресурс] / Я.Коваль // Еспресо: [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
30

https://zahid.espreso.tv/news/2020/08/20/oleg_gavrish_pryviz_z_dnipra_do_lvova_strashn
i_kazky. – Назва з екрана. – Дата звернення: 8.12.2021.
Чуприна А. «Сутність, яка маскується під звичайну книжку». Письменник
Олег Гавріш розповідає про «Казки баби Гавришихи» [Електронний ресурс] :
[інтерв’ю з письменником] / А. Чуприна // Миг : [вебсайт]. – Електрон. дані. –
Режим доступу: https://mig.com.ua/sutnist-jaka-maskuietsja-pid-zvichajnu-knizhkupismennik-oleg-gavrish-rozpovidaie-pro-kazki-babi-gavrishihi//. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 8.12.2021.

Премія ім. Олеся Гончара
(премія Міністерства культури та інформаційної політики
України)
Присуджується щорічно, починаючи з 1998 року до дня
народження Олеся Гончара — 03 квітня за кращі літературні
твори, які утверджують ідеали гуманізму, духовні цінності
українського народу, ідеї незалежності України.
На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу
авторів, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх п’яти
років, але не пізніше ніж за півроку до їх висунення на здобуття Премії.
Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються творчими
спілками, асоціаціями, літературними об’єднаннями, національно-просвітницькими
товариствами, редакціями періодичних видань, а також окремими літераторами.

Лауреат 2021 року
Тетяна П'янкова - за роман «Чужі гріхи»
Тетяна Леонідівна П'янкова - українська поетеса,
письменниця, видавчиня, філологиня, креативна менеджерка.
Член Національної спілки письменників України.
Народилася 3 липня 1985 р. в смт. Вигода Долинського
району Івано-Франківської області. В 2002 р. закінчила
Вигодську ЗОШ І-ІІІ ступенів. Навчалася у Прикарпатському
Національному
Університеті
ім.
В.
Стефаника
на
філологічному факультеті (спеціальність: українська мова та
література). Співзасновниця та креативний директор Літературної агенції «Зілля»;
організаторка
фестивалів,
креативних
літературно-мистецьких
заходів,
перформенсів, театралізованих літературних читань. Заснувала «Серію яскравої
літератури», в якій видано альманах жіночої поезії «М'ята» і альманах чоловічої
поезії «Імбир». Займається розписом акрилом на тканині, створила колекцію
авторських вінків, колекціонує автентичні ляльки.
Працює в жанрі поетичних замовлянь із використанням галицького,
бойківського, лемківського діалектів та циганської (ромської) мови.
Авторка поетичних збірок і низки романів: «Заплакане щастя» (2003),
«Цілунок в тім'я» (2015), «Culpamea» (2016), «Кролівна» (2016), «Сонце в подолку»
(2018), «Чужі гріхи» (2020).
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Книжка - переможиця конкурсу «Чужі гріхи» розповідає про
трагічне кохання вже сивого чоловіка з вадами мовлення до
красивої та вдвічі молодшої жінки. Фінал досить несподіваний —
гріхи чужими не бувають, невинуватих не існує. Сума добра і зла у
цьому світі є константою, одне переливається в інше. І від кожного
особисто залежить, де саме провести роздільну лінію.
****
Микицей М. Таня П’янкова: «У нас таке щедре різноманіття
діалектизмів, що не використовувати цього багатства у своїх книжках я просто не
можу» [Електронний ресурс] / М. Микицей // Галицький кореспондент : [вебсайт]. –
Електрон. дані. – Режим доступу: https://gk-press.if.ua/tanya-p-yankova-u-nas-takeshhedre-riznomanittya-dialektyzmiv-shho-ne-vykorystovuvaty-tsogo-bagatstva-u-svoyihknyzhkah-ya-prosto-ne-mozhu/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 8.12.2021.
Письменниця Тетяна П’янкова презентувала в Ужгороді роман «Чужі
гріхи» [Електронний ресурс] // Закарпаття онлайн Beta : [вебсайт]. – Електрон. дані.
– Режим доступу: https://zakarpattya.net.ua/News/200427-Pysmennytsia-TetianaP%E2%80%99iankova-prezentuvala-v-Uzhhorodi-roman-Chuzhi-hrikhy-VIDEO. – Назва
з екрана. – Дата звернення: 8.12.2021.
П’янкова Таня [Електронний ресурс] // Письменницький портал Пилипа
Юрика та Міжнародного фонду ім. Павла Глазового : [вебсайт]. – Електрон. дані. –
Режим доступу: https://pilipyurik.com/obrus/69-uncategorised/882-p-yankova-tania. –
Назва з екрана. – Дата звернення: 8.12.2021.
У Калуші прикарпатська письменниця Тетяна П’янкова презентувала «Чужі
гріхи» [Електронний ресурс] // Vikna : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://vikna.if.ua/news/category/kl/2020/03/02/107693/view. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 8.12.2021.

Премія ім. Богдана Хмельницького
(літературно-мистецька премія Міністерства оборони України)
Премія установлена Кабінетом міністрів України на
пропозицію Міністерства оборони. Присуджується щорічно з
нагоди Дня Збройних сил України (6 грудня), з 2009 року - за
твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики,
спрямовані на підняття престижу ЗС України, популяризацію
військової служби, формування національної самосвідомості,
вірності військовим традиціям, соціально-психологічної та
військово-професійної готовності до служби у Збройних Силах
України.
****
Премія імені Богдана Хмельницького [Електронний ресурс] : [про премію] //
Міністерство оборони України : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://www.mil.gov.ua/diyalnist/nashi-konkursi/premiya-imeni-bogdana-hmelniczkogo.
html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 7.12.2021.
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Лауреат 2020 року
Валерій Макеєв — за роман «Вірний Присязі!».
Валерій Макеєв – юрист, автор збірки поезій і трьох
прозових творів, музикант (випустив два компакт-диски:
«Тільки ти і я» і «Made in Ukrain»). Правозахисник,
волонтер, з липня 2014-го сприяє визволенню українських
військовополонених. Того ж року сам опинився за гратами, пережив 100 днів «на
підвалі», де не діють жодні закони і правила. Але вижив і... написав про це чесну
книжку «100 днів полону, або Позивний «911», яка вийшла у видавництві «Фоліо» у
2016 році.
Нава книжка «Вірний Присязі!» – про операції української
контррозвідки й захопливі пригоди спецагента Регента. Детектив із
елементами містики й психологічного роману присвячений подіям
війни на сході України, війни, яка пройшла й крізь життя самого
автора: письменник, як і головний герой його книжки, пройшов
через пекло полону на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
****
Валерій Макеєв видав нову книжку – «Вірний Присязі!»
[Електронний ресурс] // ВБФ. Журналістська ініціатива : [вебсайт].
– Електрон. дані. – Режим доступу: http://mediafond.com.ua/show/none/2046. – Назва з
екрана. – Дата звернення: 7.12.2021.
Валерій Макеєв презентував свою нову книгу «Вірний Присязі!»
[Електронний ресурс] // Прочерк. Про це говорять Черкаси : [вебсайт]. – Електрон.
дані. – Режим доступу: https://procherk.info/news/7-cherkassy/74075-valerij-makeevprezentuvav-svoju-novu-knigu-virnij-prisjazi. – Назва з екрана. – Дата звернення:
7.12.2021.
Лауреат премії імені Богдана Хмельницького – секретар НСЖУ Валерій
Макеєв [Електронний ресурс] // Nsju.org : [вебсайт]. - Електрон. дані. – Режим
доступу: https://nsju.org/novini/laureat-premiyi-imeni-bogdana-hmelnyczkogo-sekretarnszhu-valerij-makeyev/.
Макеєв Валерій Федорович [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна
енциклопедія
:
[вебсайт].
–
Електрон.
дані.
–
Режим
доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Макеєв_Валерій_Федорович. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 7.12.2021.
Рубан Т. Міністерство оборони підтримує митців, які сприяють підвищенню
престижу ЗС України, військової служби та традицій [Електронний ресурс] :
[лауреати 2020 року] / Т. Рубан // АрміяІnform : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим
доступу:
https://armyinform.com.ua/2020/12/11/ministerstvo-oborony-pidtrymuyemytcziv-yaki-spryyayut-pidvyshhennyu-prestyzhu-zs-ukrayiny-vijskovoyi-sluzhby-tatradyczij/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 7.12.2021.

Лауреат 2021 року
Віктор Чернієнко – за автобіографічний твір «Щоденник військового лікаря».
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Віктор Чернієнко народився 1987 р. на Вінниччині у родині
вчителів. Після університету М.І. Пирогова, здобувши
спеціальність лікаря, за власним бажанням пішов до лав Збройних
сил України. Навчався в Українській військово-медичній академії
за фахом «хірургія». По закінченні навчання за покликом серця у
2014 році пішов на війну на сході України, щоб боронити свою
країну від агресора. Волею долі опинився у пеклі страшних боїв
під Іловайськом. Нині працює лікарем-онкохірургом у Києві.
Автор книги «Боже, бережи Україну!» (2018).
Автобіографічна книга, переможиця конкурсу 2021 року - «Щоденник
військового лікаря» - це записки молодого хірурга про війну, а
точніше - про страшні події Іловайського котла 2014 року, який
став найбільшою трагедією української армії в ході війни на
Донбасі. У книзі немає аналізу операції, порівняння зброї та
техніки, роз'яснень про допущені прорахунки під час операції. Але
там є набагато цінніша оповідь: будні хірурга на війні. Як
оперував в антисанітарії, як не було медичних матеріалів, як
неправильно організовували евакуацію поранених. Також є
детальні описи взаємодії з місцевими мешканцями та допомоги їм
з боку військових. П'ять днів Віктор з бійцями виходив з оточення. Без води та їжі,
карт і навігації під постійним обстрілом. І у цій частині описано не лише, як це було,
а й те, який страх відчували бійці й автор, як вони любили життя і прагнули вижити.
Книга про простих українських хлопців, які опинилися на війні, про їхню
мужність, неймовірний героїзм та людяність при захисті своєї Батьківщини.
****
Тереверко О. Нагороджено переможців та лауреатів мистецького конкурсу
імені Богдана Хмельницького [Електронний ресурс] / О. Тереверко // АрміяІnform :
[вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://armyinform.com.ua/2021/
12/08/nagorodzheno-peremozhcziv-ta-laureativ-mysteczkogo-konkursu-imeni-bogdanahmelnyczkogo/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 7.12.2021.
Тереверко О. Переможці мистецької премії імені Богдана Хмельницького
отримають 22 700 грн у кожній номінації [Електронний ресурс] / О. Тереверко //
АрміяІnform : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://armyinform.
com.ua/2021/10/21/peremozhczi-mysteczkoyi-premiyi-imeni-bogdana-hmelnyczkogootrymayut-22-700-grn-u-kozhnij-nominacziyi/. – Назва з екрана. – Дата звернення:
7.12.2021.
«Щоденник військового лікаря» здобуває премію імені Богдана
Хмельницького 2021 року [Електронний ресурс] // Nsju.org : [вебсайт]. – Електрон.
дані. – Режим доступу: https://nsju.org/novini/shhodennyk-vijskovogo-likaryazdobuvaye-premiyu-imeni-bogdana-hmelnyczkogo-2021-roku/. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 7.12.2021.
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ПРЕМІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ
Літературна премія «Благовіст»
Премія Національної спілки письменників України, яка
присуджується
авторам найкращих творів української
літератури, виданих протягом попереднього року. Премія
заснована Радою директорів корпорації «Шлях» разом зі НСПУ
в 1993 році. Премія присуджується за номінаціями - за
найкращу поетичну книгу, прозову книгу, критичні й
літературознавчі статті, ескер з народознавства та першу книгу
автора.
Присудження відбувається до 1 квітня. Вручається премія кожного року 7
квітня, у день християнського свята Благовіщення.

Лауреати 2020 року
Поезія – Сергій Цушко («Метелик у місті». Вид-во: «Ярославів Вал», 2019) та
Любов Бенедишин («Шлях до воскресіння». Вид-во: «Плай», 2019);
Проза – Тетяна П’янкова («Чужі гріхи». Вид-во: Кн. клуб «Клуб Сімейного
Дозвілля»);
Твори для дітей – Любов Загоровська («На їхніх маленьких плечах…». Видво: «Веселка», 2018);
Есеїстика, публіцистика – Сергій Мартинюк (літ. псевдонім Світогор
Лелеко) («Маю честь бути українцем». Вид-во: «Артек», 2020)

Лауреати 2021 року
Переклади - Олекса Синиченко («Флорентійські ночі», (пер. з нім. Г. Гейне),
Вид-во «Дніпро», 2020);
Твори для дітей — Леся Мовчун («Панда любить мандрувати». Вид-во
«Старого Лева», 2020)
У номінаціях «Проза», «Поезія», «Публіцистика», «Перша книжка
автора» цьогоріч переможців не визначено.
Рішенням Секретаріату НСПУ від 3 березня 2021 року номінацію
«Публіцистика» вилучено із Всеукраїнської літературної премії «Благовіст».
****
Національна спілка письменників України оголошує цьогорічних лауреатів
премії «Благовіст», 2020 [Електронний ресурс] // НСПУ : [вебсайт]. – Електрон.
дані. – Режим доступу: https://nspu.com.ua/ofitsijno/nacionalna-spilka-pismennikivukraini-ogoloshuie-cogorichnih-laureativ-premii-blagovist-2020/. – Назва з екрана. –
Дата звернення: 22.12.2021.
Національна спілка письменників України оголошує цьогорічних лауреатів
літературної премії «Благовіст», 2021 [Електронний ресурс] // НСПУ : [вебсайт]. –
Електрон. дані. – Режим доступу: https://nspu.com.ua/ofitsijno/nacionalna-spilka-
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pismennikiv-ukraini-ogoloshuie-cogorichnih-laureativ-literaturnoi-premii-blagovist-2021/.
– Назва з екрана. – Дата звернення: 22.12.2021.

Літературна премія ім. Ірини Вільде
Премію засновано у 2007 році Львівською обласною
організацією НСПУ та народним депутатом України Петром
Писарчуком на честь 100-річчя від дня народження
видатної
української письменниці. Нагородження відбувається щорічно 5
травня в день народження Ірини Вільде.
Премією відзначаються українські письменники за визначні
літературні здобутки, новаторство в українській прозі різних
жанрів, сприяння сучасному літературному процесу в Україні. Премія має
всеукраїнський статус, тому претендувати на неї можуть не тільки львівські
прозаїки. Лауреати отримують диплом та грошову винагороду.

Лауреати 2021 року
 Лауреат першої премії Віталій Запека за «антивоєнний» роман «Цуцик»
(2019)
 Лауреат другої премії Олег Поляков за роман «Крижана карусель» (2019)
 Лауреат третьої премії Сергій Гупало за роман «Люди і трафарети» (2018)
 Спеціальну відзнаку Премії ім. І. Вільде на пошанування Левка Різника
отримала Галина Лицур-Щадей за збірку оповідань «Таке життя» (2019).
****
Запека В. Відомі лавреати літературної премії імені Ірини Вільде 2021
[Електронний ресурс] / В. Запека // Читомо : [культурно-видавничий проект]. –
Електрон. дані. – Режим доступу: https://chytomo.com/vidomi-lavreaty-literaturnoipremii-imeni-iryny-vilde-2021/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 22.12.2021.

Всеукраїнська літературна премія
ім. М. Коцюбинського
Заснована у 1981 році Вінницькою обласною організацією
«Товариство книголюбів». З 1992 року перейшла під патронат
Вінницької облдержадміністрації та обласної Ради, і відтоді набула
статус Всеукраїнської.
Вручається українським літераторам за високохудожні
доробки, що звеличують гуманістичні ідеали. На здобуття премії
можуть претендувати високохудожні романи, повісті, книги оповідань, новел,
поетичні збірки, літературознавчі, критичні і публіцистичні праці, в яких
відображено гуманістичні ідеали, звеличено красу природи і людських помислів та
діянь, одвічне прагнення народу до незалежності, свободи, духовного розквіту і які
опубліковані протягом останніх трьох років.
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Існують три номінації - «Художня література», «Науково-популярна
література», «Дитяча література». З 2021 року організатори виокремили з
«Художньої літератури» - номінації «Художня проза» і «Поезія».

Лауреати 2020 року
Номінація «Художня література»: Шкляр Василь — за роман «Характерник».
Номінація «Науково-популярна література»: Любацька Людмила — за
книгу-дослідження «Каменюк. Post scriptum».
Номінація «Дитяча література»: Арєнєв Володимир — за повість-фентезі
«Дитя песиголовців».

Лауреати 2021 року
Номінації «Художня проза»: Сергій Деркач – за романи «Мати солдата» та
«Дума про добровольця».
Номінації «Поезія»: Ярослав Чорногуз – за книгу сонетів «Світло кохання».
Номінації «Науково-популярна література»: Андрій Стебелєв - упорядник
видання «Подільський краснослов».
Номінації «Дитяча література»: Марія Людкевич - за книгу «Де сховалась
таємниця? Вірші, казки, оповідання»
****
На Вінниччині визначили переможців Всеукраїнської літературномистецької премії імені М.Коцюбинського [Електронний ресурс] : [лауреати 2021
року] // Вінницька обласна державна адміністрація : [вебсайт]. – Електрон. дані. –
Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/39577-na-vinnychchynivyznachyly-peremozhtsiv-vseukrainskoi-literaturno-mystetskoi-premii-imenimkotsiubynskoho. – Назва з екрана. – Дата звернення: 22.12.2021.
У День народження Михайла Коцюбинського на Вінниччині відзначили
лауреатів Всеукраїнської літературної премії імені видатного земляка [Електронний
ресурс] : [лауреати 2021 року] // Вінницька обласна державна адміністрація :
[вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/news/ostanninovyny/39764-u-den-narodzhennia-mykhaila-kotsiubynskoho-na-vinnychchynividznachyly-laureativ-vseukrainskoi-literaturnoi-premii-imeni-vydatnoho-zemliaka.
–
Назва з екрана. – Дата звернення: 22.12.2021.

Всеукраїнська літературномистецька премія ім. Братів
Богдана та Левка Лепких
Всеукраїнська
літературно-мистецька,
громадсько-політична відзнака. Заснована 1991
року
редакцією
журналу
«Тернопіль».
Нагороджують людей, які зробили значний вклад
у розвиток української культури. Певний час премію не вручали. Стараннями
ініціативної групи у грудні 2008 року премію було відновлено.
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Вручання та пошанування лауреатів премії за кожен попередній рік
проводиться 22 січня, у День Соборності та Свободи України. Вік учасників не
обмежений.

Лауреат 2020 року
Віктор Палинський, письменник, есеїст, публіцист, літературний критик - за
книги «Час творити. Есеї про поетів, прозаїків, митців» і «Замок Золотої Липи»
(обидві – 2019).

Лауреат 2021 року
Леся Любарська, поетеса, прозаїк, сценаристка, членкиня НСПУ - за поему
«І Бог нам Лепкого послав» (2020), збірки поезій «Був 2014 рік…» та «Осене моя
барвиста» (обидві – 2018). Та за популяризацію творчості Богдана й Левка Лепких
на концертах і зустрічах з читачами.
****
Визначені лауреати Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів
Лепких за 2020 рік [Електронний ресурс] // Укрінформ : [вебсайт]. – Електрон. дані.
– Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3161770-viznaceni-laureativseukrainskoi-literaturnomisteckoi-premii-im-brativ-lepkih-za-2020-rik.html. – Назва з
екрана. – Дата звернення: 15.12.2021.
Названі лауреати літературно-мистецької премії імені братів Лепких
[Електронний ресурс] : [повний список лауреатів 2021 року] // НСПУ : [вебсайт]. Електрон. дані. – Режим доступу: https://nspu.com.ua/novini/nazvani-laureatiliteraturno-misteckoi-premii-imeni-brativ-lepkih/. – Назва з екрана. – Дата звернення:
22.12.2021.

Премія «Ars translacionis» («Мистецтво
перекладу») ім. М. Лукаша
Щорічна
літературна
премія
імені
видатного
українського перекладача, літературознавця та лексикографа
Миколи Лукаша, заснована редакцією журналу «Всесвіт» у
1989 році. Присуджується за найкращі переклади й
перекладознавчі праці, опубліковані за рік на сторінках
журналу.

Лауреати 2020 року
Мельник Віктор Мирославович - за переклад із середньовічної латини
аквітанської хроніки ІХ-ХІ ст. «Ангулемські аннали» та коментарі до неї у № 3-4-5-6
за 2020 р. та переклад із середньовічної латини фрагментів філософського трактату
«Про природу речей» та поеми «Похвала Божественній мудрості» Александра
Неккама (Королівство Англія, 1157-1217) та коментарів і статті до них у № 11-12 за
2020 р.
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Мотрук Віктор Петрович - за переклад із французької мови оповідань та
новел «Мушлі пана Шабра» Еміля Золя, «Цар Кандоль» Теофіля Ґотьє, «Панночка з
млина» Еміля Блемана, опублікованих у №3-4/5-6 журналу «Всесвіт» у 2020 р.

Лауреати 2021 року
Бєлєнькій Мар'ян Давидович - за підбірку перекладів п'єс сучасних
ізраїльських драматургів. П'ять п'єс у його перекладі розміщені у «Всесвіті».
****
Ars Translationis [Електронний ресурс] : [список лауреатів] // Вікіпедія :
[вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki
/Ars_Translationis. – Назва з екрана. – Дата звернення: 15.12.2021.
Визначені лауреати літературної премії «Ars Translationis» імені Миколи
Лукаша від журналу «Всесвіт» за 2020 рік [Електронний ресурс] // НСПУ :
[вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://nspu.com.ua/novini/viznachenilaureati-literaturnoi-premii-ars-translationis-imeni-mikoli-lukasha-vid-zhurnalu-vsesvitza-2020-rik/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 15.12.2021.
Доцент УжНУ став лавреатом премії «Ars Translationis» імені Миколи
Лукаша [Електронний ресурс] : [Віктор Мотрук] // Медіацентр : [вебсайт]. –
Електрон. дані. – Режим доступу: https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/vykladachuzhnu-stav-lavreatom-premii-ars-translationis-imeni-mykoly-lukasha/2020-12-17-44510.
– Назва з екрана. – Дата звернення: 15.12.2021.

Всеукраїнська премія ім. Івана Огієнка
Заснована Всеукраїнським товариством Івана
Огієнка
Житомирською
обласною
державною
адміністрацією та обласною радою, Національною
спілкою письменників України, Фондом сприяння
розвитку
мистецтв,
Всеукраїнським
товариством
«Просвіта» ім. Тараса Шевченка.
Премія заснована для вшанування пам'яті вченогомовознавця, письменника, перекладача, державного й
церковного діяча, уродженця міста Брусилів Житомирської обл. Івана Огієнка —
митрополита Іларіона.
Премією відзначають найкращих діячів у сфері розвитку духовності,
культури, міжнаціональної та міжконфесійної злагоди.

Лауреат 2020 року
Шкарб’юк Петро Васильович – український поет, прозаїк, есеїст, історик,
літературознавець.

Лауреати 2021 року
Жайворон Михайло Микитович – український письменник, публіцист
Мастєрова Валентина Анатоліївна – українська письменниця, журналістка
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****
Премія Огієнка назвала переможців [Електронний ресурс] : [повний список
лауреатів 2021 року] // Укрінформ : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3250858-premia-ogienka-nazvala-peremozciv.
html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 15.12.2021.
Стали відомі переможці Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка
[Електронний ресурс] : [лауреати 2021 року] // НСПУ : [вебсайт]. – Електрон. дані. –
Режим доступу: https://nspu.com.ua/ofitsijno/stali-vidomi-peremozhci-vseukrainskoipremii-im-ivana-ogiienka/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 15.12.2021.
У Житомирі визначили 6 лауреатів Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка
[Електронний ресурс] : [лауреати 2020 року] // Житомир.info: [вебсайт]. – Електрон.
дані. – Режим доступу: https://www.zhitomir.info/news_193684.html. – Назва з екрана.
– Дата звернення: 15.12.2021.

Всеукраїнська літературно-мистецька премія
ім. Степана Руданського
Премія українським творчим особистостям за здобутки у
жанрах сатири і гумору на вшанування пам'яті видатного
українського письменника. Заснована у 1994 році колективним
сільськогосподарським підприємством ім. С.Руданського с.
Хомутинці Калинівського р-ну Вінницької обл. та Вінницькою
організацією НСПУ.
У 2006 році перетворилась на літературно-мистецьку премію і
отримала всеукраїнський статус. Патронат над премією взяла на
себе Вінницька обласна державна адмністрація. До когорти лауреатів додалися
журналісти, кінематографи, науковці.

Лауреати 2020
Вітенко Олена - за книжки сатири і гумору «У своїй Європі» і «Всяко
жнеться».
Коваль Сергій - за книгу «ПереВибране».
Юрчишин Микола - за збірку гумористичних та сатиричних творів «Нічний
приблуда» .

Лауреати 2021
Пентюк Борис Миколайович, священик Української православної Церкви,
кандидат богословія і технічних наук – за книгу «Степан Руданський. Сторінки
духовності».
Пасічник Микола Іванович, письменник, член НСПУ - за книгу сатири і
гумору «Кордебалети».
Красуляк Зоя Іванівна, письменниця - за збірку гумору «Кава з пінкою».
****
У Вінниці назвали лауреатів літературно-мистецької премії імені Степана
Руданського у 2021 році [Електронний ресурс] // Новини Вінниці : [вебсайт]. –
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Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.news.vn.ua/u-vinnytsi-nazvaly-laureativliteraturno-mystets-koi-premii-imeni-stepana-rudans-koho-u-2021-rotsi/. – Назва з
екрана. – Дата звернення: 22.12.2021.
Шуткевич О. У Вінниці назвали переможців всеукраїнської літературномистецької премії імені Степана Руданського [Електронний ресурс] : [лауреати
2020 року] / О. Шуткевич // День : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://day.kyiv.ua/uk/news/301220-u-vinnyci-nazvaly-peremozhciv-vseukrayinskoyiliteraturno-mysteckoyi-premiyi-imeni. – Назва з екрана. – Дата звернення: 22.12.2021.

Всеукраїнська літературна премія
ім. Василя Симоненка
Щорічна премія встановлена Черкаською обласною
радою та облдержадміністрацією за підтримки Національної
спілки письменників України, Всеукраїнського товариства
«Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка та Ліги українських меценатів
з метою вшанування пам’яті поета Василя Симоненка і для
підтримки молодих талантів, заохочення професійних і
непрофесійних літераторів до творчих пошуків у галузі літератури, до написання
високохудожніх літературних творів громадянського звучання, спрямованих на
побудову незалежної демократичної України.
Премія поділяється на дві номінації: «За найкращу першу поетичну збірку» і
«За найкращий художній твір». Премію вручають у Черкасах до дня народження
В. Симоненка – 8 січня.

Лауреати 2020 року
Номінація «За кращу першу поетичну збірку»: Андрій Шийчук – збірка
поезій «Кахлі».
Номінація «За кращий художній твір»: Анатолій Кичинський - книга поезій
«Сотворіння цвіту».

Лауреати 2021 року
Номінація «За кращу першу поетичну збірку»: Валерій Власюк – збірка
поезій «НЕ моя, НЕМО я».
Номінація «За кращий художній твір»: Михайло Сидоржевський - книга
поезій у прозі «Візерунки на пергаменті часу» та Микола Слюсаревський – за
книгу поезій «Жива мішень».
****
Відомі лауреати Симоненківської премії 2021 року [Електронний ресурс] //
Прочерк : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://procherk.info/news/7cherkassy/97837-vidomi-laureati-simonenkivskoyi-premiyi-2021-roku. – Назва з екрана.
– Дата звернення: 15.12.2021.
Названі лауреати Симоненківської премії 2020 року [Електронний ресурс] //
НСПУ : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://nspu.com.ua/ofitsijno/
nazvani-laureati-simonenkivskoi-premii-2020-roku/. – Назва з екрана. – Дата звернення:
15.12.2021.
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Поліщук В. Стали відомі лауреати Симоненківської премії 2021 року
[Електронний ресурс] / В. Поліщук // Новости Черкасс : [вебсайт]. – Електрон. дані.
– Режим доступу: http://topnews.ck.ua/culture/2021/12/03/115196.html. – Назва з
екрана. – Дата звернення: 15.12.2021.

Премія міста літератури ЮНЕСКО
Щорічна всеукраїнська літературна нагорода, якою
нагороджують автора чи перекладача за оригінальний або
перекладний художній твір українською мовою. Премію
присуджує місто Львів. Започаткована премія у 2018 році за
сприянням Львівської міської ради. Переможець отримує
статуетку й грошову винагороду.

Лауреати 2020 року
Оксана Луцишина - «Іван і Феба» (Вид-во «Старого
Лева»).
Додаткові відзнаки
Остап Сливинський - за переклад роману Ольги Токарчук «Книги Якова»
(Вид-во Темпора, 2019).
Олена О'Лір — за переклад роману Джозефа Конрада
Приморське сказання» (Вид-во Астролябія).

«Ностромо:

Лауреати 2021 року
Сергій Осока - за книгу «Три лини для Марії» ( Вид-во «Старого Лева»).
Спецвідзнака
Ірина Шувалова - за книгу «Каміньсадліс» (Вид-во «Старого Лева»).
****
Відома лауреатка Премії міста літератури ЮНЕСКО 2020 [Електронний
ресурс] // Читомо : [культурно-видавничий проект]. – Електрон. дані. – Режим
доступу: https://chytomo.com/vidoma-laureatka-premii-mista-literatury-iunesko-2020/. –
Назва з екрана. – Дата звернення: 15.12.2021.
Оголошено переможців літературної Премії Львова [Електронний ресурс] :
[переможці 2021 року] // НВ Львів : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://nv.ua/ukr/lviv/peremozhci-premiji-mista-literaturi-yunesko-2021-roku-50202262.
html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics.
–
Назва з екрана. – Дата звернення: 15.12.2021.
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Премії Національної спілки письменників України
Літературна премія ім. Остапа Вишні
Премія заснована Національною спілкою письменників
України в 1983 році. Присуджується за гумористичні та сатиричні
прозові твори. Учасники конкурсу мають бути членами
Національної спілки письменників України. Для участі в конкурсі
на одержання премії необхідно представити книгу в 3-х
екземплярах та подання від НСПУ з печаткою (або подання від
редакції чи громадської організації). Книга має бути видана в рік
присудження або на рік раніше.
Присудження і вручення премії відбувається в листопаді, до дня народження
видатного гумориста.

Лауреат 2020 року – Ревчун Борис.
****
Борис Ревчун: Іще не вигорів - горю, Пегас пре плуга, я орю [Електронний
ресурс] : [інтерв’ю з письменником] // Народне слово : [вебсайт]. – Електрон. дані. –
Режим доступу: http://nslovo.com.ua/2019/11/28/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0
%B8%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BD-%D1%96
%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE %D1
%80%D1%96%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8E-%D0%BF%D0%B5
%D0%B3/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 22.12.2021.
Відбулося чергове засідання Секретаріату НСПУ [Електронний ресурс] //
НСПУ : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://nspu.com.ua/ofitsijno/
vidbulosya-chergove-zasidannya-sekretariatu-nspu-6/. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 22.12.2021.

Премія ім. Платона Воронька
(за твори для дітей)
Щорічна літературна премія Національної спілки
письменників України в царині літератури для дітей.
Започаткована в 2018 році на честь видатного дитячого
письменника Платона Воронька. Премія присуджується в таких
номінаціях:
– краща поетична книжка для дітей українською мовою;
– краща прозова книжка для дітей українською мовою.
На здобуття премії висуваються авторські книжки для дітей, що вийшли
друком упродовж 2-х попередніх календарних років, але не пізніше, ніж за три
місяці до їхнього висунення на премію. Премія не присуджується за книжки,
відзначені іншими літературними всеукраїнськими преміями. Вік учасників –
необмежений. Подання на премію приймаються від творчих спілок, літературномистецьких об’єднань, культурно-просвітницьких та видавничих організацій.
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Присудження – 19 грудня, у день проведення традиційного свята Творчого
об’єднання дитячих письменників «Літературна резиденція святого Миколая» в
Національному музеї літератури України.
Лауреату премії вручається диплом і грошова винагорода.
Посмертно премія не присуджується.

Лауреати 2019 року
 Номінація «Краща поетична книжка для дітей українською мовою»: Пронь
Леся — за книгу «Чути дзвоники святкові».
 Номінація «Краща прозова книжка для дітей українською мовою»: Мовчун
Леся — за книгу «Рожевий записник детектива Стасика».

Лауреати 2020 року
 Номінація «Краща поетична книжка для дітей українською мовою»: Ніна
Гаврилюк – за книгу «В щедрім лісі виріс гриб».
 Номінація «Краща прозова книжка для дітей українською мовою»: Лариса
Ніцой – за книгу «Навіщо песикові гавкати».
****
Вручено дипломи лауреатам премії імені Платона Воронька [Електронний
ресурс] : [Лауреати 2019 року] // НСПУ : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим
доступу: https://nspu.com.ua/novini/vrucheno-diplomi-laureatam-premii-imeni-platonavoronka/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 22.12.2021.
Мензатюк З. [Лауреати премії ім. П. Воронька за 2020 рік] [Електронний
ресурс] / З. Мензатюк // Facebook. Зірка Мензатюк. – Електрон. дані. – Режим
доступу: https://www.facebook.com/zirkamenza/posts/2553029434990475. – Назва з
екрана. – Дата звернення: 22.12.2021.

Літературно-мистецька премія
ім. Олени Пчілки
Премія ім. Олени Пчілки заснована 1991 року з ініціативи
видавництва «Веселка». У 2012 році до складу співзасновників
долучилися Гадяцька міська рада, Гадяцька районна рада,
Гадяцька районна державна адміністрація.
Премія присуджується щороку за визначний оригінальний
твір сучасного автора, впорядкування антологічного чи
енциклопедичного видання для дітей, оригінальне навчальне
видання, редакторську роботу, здобутки в багаторічному процесі перекладу творів
світової класики для дітей українською мовою, творчість в ілюструванні
національної літератури для дітей, просвітницьку діяльність серед дітей та підлітків.
Премія вручається в місті Гадячі Полтавської області до дня народження
Олени Пчілки 29 червня.

Лауреат 2020 року
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Щукіна Ірина Анатоліївна - за факсимільне відтворення книги Олени
Пчілки «Книжка різдвянка для дітей. Оповідання та вірші», яке вийшло у грудні
1919 року і жодного разу не перевидавалося.

Лауреати 2021 року
Оксана Здор - за ілюстрації, художнє оформлення, дизайн збірників народних
колискових пісень (з нотними додатками і картою України) «Рідна колисанка»
(Київ: Веселка, 2019) і «Рідна колисанка-2» (Київ: «Веселка», 2020), значний внесок
у розвиток української книжкової графіки та активну освітню діяльність.
Олександр Недовіс - за збірку поезій «Берегом долі» (Гадяч: Вид-во «Гадяч»,
2020) та популяризацію літератури рідного краю.

****
Курило І. У Гадячі вручили премію імені Олени Пчілки Національного
видавництва дитячої літератури «Веселка» [Електронний ресурс] / І. Курило //
Гадяч.City
:
[вебсайт].
–
Електрон.
дані.
–
Режим
доступу:
https://hadiach.city/articles/161113/u-gadyachi-vruchili-premiyu-imeni-oleni-pchilkinacionalnogo-vidavnictva-dityachoi-literaturi-veselka. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 15.12.2021.
Страшко Н. Цьогоріч на здобуття премії імені Олени Пчілки зробили подання
лише четверо учасників [Електронний ресурс] / Н. Страшко // Гадяч.City : [вебсайт].
– Електрон. дані. – Режим доступу: https://hadiach.city/articles/94557/cogorich-nazdobuttya-premii-imeni-oleni-pchilki-zrobili-podannya-lishe-chetvero-uchasnikiv-.
–
Назва з екрана. – Дата звернення: 15.12.2021.
У Гадячі вручили премію імені Олени Пчілки [Електронний ресурс] //
Полтавська хвиля : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://poltavawave.com.ua/p/u-gadiachi-vruchili-premiiu-imeni-oleni-pchilki-479181. –
Назва з екрана. – Дата звернення: 15.12.2021.

Премія ім. Максима Рильського
Щорічна літературна премія, що присуджується за найвищі
досягнення в галузі перекладу українською мовою творів світової
літератури, які збагачують скарбницю національної культури,
сприяють її активнішому інтегруванню в загальнолюдський
духовний процес. Премія може бути присуджена як за
високомистецькі переклади окремих художніх творів різних
жанрів, так і за творчий доробок перекладача в цілому. Заснована
Постановою Ради Міністрів УРСР в 1972 році.

Лауреати 2020 року
 Номінація «За переклад українською мовою творів видатних зарубіжних
авторів» - Тарас Лучук книга «Перші поетеси: Кодекс давньогрецької жіночої
поезії» переклад з давньогрецької мови на українську.
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 Номінація «За переклад творів українських класиків та сучасних авторів
мовами народів світу» - Валерій Кіор переклад з української мови на грецьку
(урумську) «Кобзар» Тараса Шевченка.
****
Поет і перекладач із прифронтового Маріуполя Валерій Кіор став лауреатом
премії імені Максима Рильського за художній переклад [Електронний ресурс] //
НСПУ : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://nspu.com.ua/novini/poeti-perekladach-iz-prifrontovogo-mariupolya-valerij-kior-stav-laureatom-premii-imenimaksima-rilskogo-za-hudozhnij-pereklad/. – Назва з екрана. – Дата звернення:
21.12.2021.
Присуджено премії імені Максима Рильського за 2020 рік за найкращі
переклади творів [Електронний ресурс] // Міністерство культури та інформаційної
політики України : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://www.mkip.gov.ua/news/5159.html. – Назва з екрана. – Дата звернення:
21.12.2021.
Львівський перекладач Тарас Лучук став лауреатом премії імені Максима
Рильського [Електронний ресурс] // НСПУ : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим
доступу:
https://nspu.com.ua/novini/lvivskij-perekladach-taras-luchuk-stav-laureatompremii-imeni-maksima-rilskogo/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 23.12.2021.

Літературна премія ім. Павла Тичини
«Чуття єдиної родини»
Щорічна премія Національної спілки письменників
України, започаткована Держкомвидавом УРСР та Спілкою
письменників України 3 квітня 1973 року.
Присуджується за високохудожні поетичні твори, гостре
відчуття проблем сучасності тощо. Вік учасників необмежений.

Лауреати 2020 року
Боровко Микола Маркіянович - за збірку «Пришестя Слова».
Ковальчук Інна Георгіївна - за збірку «Пора індульгенцій».
****
Нагороджено лауреатів літературної премії імені Павла Тичини за 2020-й рік
[Електронний ресурс] // НСПУ : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://nspu.com.ua/novini/nagorodzheno-laureativ-literaturnoi-premii-imeni-pavlatichini-za-2020-j-rik/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 15.12.2021.
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МІЖНАРОДНІ ПРЕМІЇ
Літературна премія ім. Івана Багряного
Заснована 2 жовтня 1996 року Фундацією ім. Івана
Багряного - до 90-річчя від дня народження письменника.
Премія надається за літературні твори українською мовою
незалежно від проживання автора, враховуючи високу
мистецьку якість у поєднанні з внеском автора у розбудову
української державності та консолідації суспільства. Висувати
претендентів на премію можуть члени журі, а також інституції
та окремі особи.

Лауреат 2020 року - Світлана Короненко
****
Козак С. Світлана Короненко — цьогорічна лауреатка Премії імені Івана
Багряного [Електронний ресурс] / С. Козак // Літературна Україна : [вебсайт]. –
Електрон. дані. – Режим доступу: https://litukraina.com.ua/2020/10/20/svitlanakoronenko-cogorichna-laureatka-premii-imeni-ivana-bagrjanogo/. – Назва з екрана. –
Дата звернення: 15.12.2021.

Міжнародна премія ім. Володимира
Винниченка
Премія заснована у 1990 році Українським фондом
культури. Присуджується щорічно вітчизняним і
зарубіжним діячам літератури й мистецтва та доброчинцям
за вагомі творчі досягнення в літературі, мистецтві та за
добродійницьку діяльність, спрямовану на відродження й
розвиток національної культури.

Лауреат 2020 року
Василь Яременко - за фундаментальне двотомне видання «Літератури дивна
течія…».

Лауреат 2021 року
Юрій Данилець - за біографічний нарис «Сповідниця імені Христового».
Життєвий шлях ігумені Параскеви (Прокоп)»;
Віктор Жадько - за книгу «Іду за Шевченком» та «Черкащина. Універсальна
енциклопедія».

****
Визначено нових лауреатів Міжнародної премії імені Володимира
Винниченка [Електронний ресурс] : [лауреати 2020 року] // Комітет з Національної
премії України імені Тараса Шевченка : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим
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доступу: http://knpu.gov.ua/content/viznacheno-novikh-laureativ-mizhnarodnoyi-premiyi
-imeni-volodimira-vinnichenka. – Назва з екрана. – Дата звернення: 21.12.2021.
Нове поповнення серед лауреатів премії імені Володимира Винниченка
[Електронний ресурс] : [лауреати 2021року] // Комітет з Національної премії
України імені Тараса Шевченка : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
http://www.knpu.gov.ua/content/нове-поповнення-серед-лауреатів-премії-іменіволодимира-винниченка. – Назва з екрана. – Дата звернення: 15.12.2021.

Міжнародна українсько-німецька літературна премія
ім. Олеся Гончара
Літературна премія, заснована 1996 року німецькими
меценатами (письменницею Тетяною Куштевською і
підприємцем Дітером Карренбергом) та Національною
спілкою письменників України. Присуджується щорічно в
номінаціях: «Проза (роман, повість)», «Мала проза (цикл
оповідань,
новел)», «Поезія», «Літературознавча праця,
присвячена творчості Олеся Гончара», «Публіцистика».
На конкурс приймаються як вже друковані, так і ще не оприлюднені твори
україномовних авторів віком до 30 років, які живуть в Україні та за її межами.
Урочисте вручення нагород переможцям традиційно відбувається 3 квітня — в день
народження Олеся Гончара.

Лауреат 2020 року
Гранецький-Стафійчук Владислав (Влад Сорд) – за збірку «Безодня».

Лауреат 2021 року
Півненко Олена - за роман «Єлень. Пряжа долі».
****
Ваннек Л. Що відомо про Влада Сорда, якого поліція називає «одним із
найбільш агресивних» під час подій під Офісом президента? [Електронний ресурс] /
Л. Ваннек // Радіо Свобода : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://www.radiosvoboda.org/a/shcho-vidomo-pro-vlada-sorda/31165597.html. – Назва з
екрана. – Дата звернення: 15.12.2021.
Відома лавреатка Міжнародної премії імені Олеся Гончара 2021 року
[Електронний ресурс] : [лауреат О. Півненко] // Читомо : [культурно-видавничий
проект]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://chytomo.com/vidoma-lavreatkamizhnarodnoi-premii-imeni-olesia-honchara-2021-roku/. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 15.12.2021.
Вручення щорічної Міжнародної німецько-української премії імені Олеся
Гончара [Електронний ресурс] : [лауреат О. Півненко] // Київський Національний
університет імені Тараса Шевченка : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
http://www.univ.kiev.ua/news/11554. – Назва з екрана. – Дата звернення: 15.12.2021.
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Міжнародна літературна премія ім. Миколи Гоголя
«Тріумф»
Заснована у 1998 році Чернігівським медіа-клубом за сприяння
Національної спілки письменників України та міжнародних
громадських організацій. Нині засновник цієї відзнаки - ГО
«Чернігівський інтелектуальний центр», а рішення ухвалює Комітет з
нагородження Міжнародною літературною премією ім. Миколи
Гоголя «Тріумф», до якого входять відомі письменники і науковці.
З 1 листопада 2014 р. співзасновником премії є Міжнародна
літературно-мистецька академія України.

Лауреати 2020 року
Андрій Демиденко – за поетичну книгу «Вибухають кульбаби»;
Василь Слапчук – за книгу «Роман & роман»;
Дмитро Кремінь (посмертно)– за видатний внесок в українську літературу;
Антонія Цвід – за поетичну збірку «Між двох рапір»;
Сергій Куліда – за двотомник документально-художніх розслідувань
«Червоні шпигуни».

Лауреати 2021 року
Олег Чорногуз - за книжку «Тінь генія»;
Григорій Войток - за трилогію «Безбатченки»;
Айдарбек Сарманбетов - за книжку прози «Людина без Батьківщини»
(українською);
Надія Бойко - за збірку поезій «Між дійсністю і мрією»;
Василь Погорецький - за книжку «Микола Гоголь: Споглядання вічності.
Філософсько-теологічний вимір»;
Анатолій Василенко - за книжку «Відьма»;
Володимир Віхляєв - за книгу «Родовий портал»;
Альона Мілько - за збірки оповідань «Одна ніч у готелі» та «За хвилину до
щастя» і п’єсу «Живі історії».
****
Нагороджено лауреатів Міжнародної літературної премії імені Миколи
Гоголя «Тріумф» (фото) [Електронний ресурс] // Gorod.cn.ua : [Портал Чернігова]. –
Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/48318nagorodzheno-laureativ-mizhnarodnoyi-literaturnoyi-premiyi-imeni-mikoli-gogoljatriumf-foto.html/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 22.12.2021.
Названі лауреати Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя
«Тріумф» за 2020 рік [Електронний ресурс] // Буквоїд : [вебсайт]. – Електрон. дані.
– Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/events/premii/2020/03/25/164629.html. – Назва
з екрана. – Дата звернення: 15.12.2021.
Названі лауреати Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя
«Тріумф» за 2021 рік [Електронний ресурс] // Українська літературна газета :
[вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/news/nazvani49

laureaty-mizhnarodnoi-literaturnoi-premii-imeni-mykoly-hoholia-triumf-za-2021-rik/.
Назва з екрана. – Дата звернення: 15.12.2021.

–

Міжнародна літературно-мистецька премія
ім. Пантелеймона Куліша
Громадська організація «Оберіг-Чернігів» та Волинське
товариство «Світязь», з метою розвитку вітчизняного книговидання і
підтримки українських письменників, перекладачів, митців,
науковців, журналістів, працівників культури та освіти, громадських
діячів і меценатів, за сприяння Національної спілки письменників
України та міжнародних громадських організацій, заснували 1 березня
2011 р. міжнародну літературно-мистецьку премію ім. Пантелеймона Куліша.
З 1 листопада 2014 року засновником цієї почесної відзнаки стала Міжнародна
літературно-мистецька Академія України, яка об’єднує відомих письменників,
перекладачів, науковців та журналістів із сорока п’яти країн світу.
Нагорода вручається раз у житті (за винятком колективних номінацій, а також,
якщо творчу людину відзначено в іншій номінації – наприклад, як громадського
діяча чи мецената).

Лауреати 2020 року
Степан Сапеляк (посмертно) – за видатний внесок в українську літературу;
Василь Трубай – за книгу «Сім оповідань»;
Юрій Бондар – за дослідження генезису й розвитку видавничої справи в
цивілізаційному поступі у чотирьох томах «Видавництво трансформацій» (т. I
«Перша інформаційна», т. II «Друга видавнича», т. III «Третя комунікаційна», т. IV
«Четверта українська»).

Лауреати 2021 року
Микола Жулинський – за видатний внесок в українську літературу;
Михайло Наєнко – за книжки мемуарів «Вечірні світанки: Берибіське
Гуляйполе, «Від Києва до Лубен» і літературні візії» та «Озон зарубіжжя»;
Олесь Ульяненко (посмертно) – за видатний внесок в українську літературу;
Фелікс Штейнбук – за монографію про Олеся Ульяненка «Під «Знаком
Саваофа», або «Там, де…» Ульяненко».
****
Названо лауреатів премії імені Пантелеймона Куліша за 2020 рік
[Електронний ресурс] : [повний список лауреатів премії] // Буквоїд : [вебсайт]. –
Електрон.
дані.
–
Режим
доступу:
http://bukvoid.com.ua/events/premii
/2019/12/27/220101.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 15.12.2021.
Названо лауреатів міжнародної Літературно-мистецької премії імені
Пантелеймона Куліша за 2021 рік [Електронний ресурс] // Буквоїд : [вебсайт]. –
Електрон. дані. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/events/premii/2020/12/23/
110842.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 15.12.2021.
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Міжнародна літературна премія ім. Григорія
Сковороди «Сад божественних пісень»
Заснована 1 березня 2005 року громадською організацією
«Чернігівський інтелектуальний центр» та Волинським товариством
«Світязь» з метою розвитку вітчизняного книговидання і підтримки
українських письменників, митців, науковців, журналістів,
громадських діячів та меценатів.
З 1 листопада 2014 року засновником премії є Міжнародна
літературно-мистецька академія України.
Нагорода вручається раз у житті (за винятком колективних номінацій, а також,
якщо творчу людину відзначено в іншій номінації — наприклад, як громадського
діяча чи мецената.

Лауреати 2020 року
Михайло Сидоржевський – за значну творчу діяльність;
Віктор Терен – за книгу віршів «Жити» та роман «Ворожіння на ягнятку»;
Леся Степовичка – за двотомник прози «Німці в городі» та багатолітнє
редакторство в літературно-мистецькому і публіцистичному часописі «Січеслав».

Лауреати 2021 року
Михайло Наєнко - за книжки «Художня література України. Від міфів до
модерної реальності», «Історія українського літературознавства і критики», «Інтим
письменницької праці»;
Поети Михайло Григорів (посмертно) та Валерій Ілля (посмертно) - за
визначний внесок в українську поезію;
Квітка Цісик (посмертно) - за видатний внесок в українське та світове
мистецтво;
Юрій Коваль - за подвижницьке творення літературно-мистецького журналу
«Дзвін».
****
Міжнародна літературна премія імені Григорія Сковороди оголосила
лауреатів [Електронний ресурс] : [повний список лауреатів премії] [Електронний
ресурс] // Читомо : [культурно-видавничий проект]. – Електрон. дані. – Режим
доступу:
https://chytomo.com/mizhnarodna-literaturna-premiia-imeni-hryhoriiaskovorody-oholosyla-laureativ/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 15.12.2021.
Названі лауреати Міжнародної літературної премії імені Григорія
Сковороди «Сад божественних пісень» за 2021 рік [Електронний ресурс] //
Українська літературна газета : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://litgazeta.com.ua/news/nazvani-laureaty-mizhnarodnoi-literaturnoi-premii-imenihryhoriia-skovorody-sad-bozhestvennykh-pisen-za-2021-rik/. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 15.12.2021.
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Міжнародна літературна премія
ім. Олеся Ульяненка
Премія заснована в 2012 році президентом Спілки
письменників
міжнаціональної
згоди
ФРН,
для
відзначення українських письменників за визначні
здобутки в українській літературі. Рішення ухвалює журі,
до якого входять відомі письменники.
Премія присуджується щорічно за кращі твори, які відповідають наступним
критеріям: якість тексту; схильність до позитивної асоціальності автора;
нонконформістська життєва позиція автора.
Пропозиції про присудження премії можуть вносити творчі спілки, українські
національно-культурні, культурно-просвітницькі товариства, редакції періодичних
видань, вчені ради вузів, наукових інститутів Національної академії наук,
літературно-мистецькі угруповання або окремі особи, належні до літературномистецьких угруповань.
На здобуття премії можуть бути висунуті лише завершені твори, опубліковані
або оприлюднені протягом останніх двох років.

Лауреати 2020 року
Жанр прози - Микола Бурмек-Дюрі «Щоденник молодого
мандрівника», Гражда, 2018.
Жанр поезії - Гєник Бєляков «Так чи інакше», Люта справа, 2018.

рома-

Лауреати 2021 року
Жанр прози - Василь Мулік «CONGO-ДОНБАС», Білка, 2021.
Жанр поезії - Олег Коцарев «Вміст чоловічої кишені», Люта справа, 2021.
****
Визначені лауреати Міжнародної літературної премії імені Олеся Ульяненка
[Електронний ресурс] // Літературна Україна : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим
доступу:
https://litukraina.com.ua/2021/12/08/viznacheni-laureati-mizhnarodnoiliteraturnoi-premii-imeni-olesja-uljanenka/. – Назва з екрана. – Дата звернення:
15.12.2021.
Оголосили лауреатів Міжнародної премії імені Ульяненка 2020 і 2021 років
[Електронний ресурс] // Читомо : [культурно-видавничий проект]. – Електрон. дані.
– Режим доступу: https://chytomo.com/oholosyly-laureativ-mizhnarodnoi-premii-imeniulianenka-2020-i-2021-rokiv/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 20.12.2021.

Міжнародний літературний конкурс творів
для дітей та юнацтва «Корнійчуковська премія»
Літературний конкурс на найкращий твір для дітей,
заснований Одеською обласною радою і громадською
організацією «Агентство регіонального розвитку». Конкурс
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присвячено пам'яті дитячого письменника Корнія Івановича Чуковського, юність і
молодість якого пов'язані з Одесою.
Основні цілі та завдання «Корнійчуковської премії» - розвиток літератури для
дітей; пошук талановитих авторів та допомога в їх просуванні, популяризація
літератури та дитячого читання, виховання художнього та естетичного смаку.
На конкурс приймаються твори для дітей, що не видавалися раніше.
Вперше конкурс був проведений у 2013 році.
В 2014 конкурс став міжнародним. До учасників з України приєдналися
письменники з Білорусі, Вірменії, Ізраїлю, Казахстану, Німеччини, Росії,
Словаччини і США. До складу журі конкурсу входять авторитетні літератори,
редактори, літературознавці, бібліографи, журналісти, діячі культури. Участь в
конкурсі відкриває для авторів нові шляхи: твори переможців та лауреатів
публікуються в літературному збірнику та інших періодичних виданнях, стають
об'єктом уваги книговидавців та медіа.

Лауреати 2021 року
Поезія для дітей ( Україна)
1 премія – Евген Ушан «Стихи для детей».
2 премія – Олена Полянська «Про котів і про медуз».
3 премія – Кирило Новіков «Такие дела».
Поезія для дітей (зарубіжні автори)
1 премія – Юлія Воронцова «Спелый дом».
2 премія – Юлія Логвиненко «Мой маленький мир».
3 премія – Євгенія Коннова «Вера отправляется в путешествие.
Проза для дітей молодшого віку ( Україна)
1 премія – Еліна Заржицька «Про мавпеня Мишка та козеня Бодю».
2 премія – Катерина Кулик «Долоньки».
3 премія – Марина Лінда «Великий секрет».
Проза для дітей молодшого віку (зарубіжні автори)
1 премія – Веста Васягіна «Капустин, Баттерфляев и два маяка».
2 премія – Марія Єгорова «Три старушки», Женя Боез «Хомус в поисках другуса».
3 премія – Олександра Федченко (Хоменок) «Клаша», Світлана Бейлє «Что делает
месяц в совином гнезде».
Проза для дітей старшого віку та юнацтва( Україна)
1 премія – Олександр Макаров «Президент Ребячьей Республики».
2 премія – Анастасія Якименко «Володар чорних берегів».
3 премія – Ірина Мельникова «Верёвочная черепаха».
Проза для дітетей старшого віку віку та юнацтва (зарубіжні автори)
1 премія – Інга Сомс «Зябликова, не спи!».
2 премія – Гюльназ Лежньова «Бабай» та Олександра Кушникова (Кривенко)
«Последняя Бабочка лета».
3 премія – Ольга Замятіна «По мере взросления» та Фарида Шайхутдінова
(Мартінес) «Тайна разбитых зеркал».

Драматургія для дітей та юнацтва
1 премія – Катерина Станіславська «Щасливий принц».
2 премія – Ольга Самойленко «Я или ты».
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3 премія – Ганна Галас «Затока дельфінів».
****
Корнійчуковська премія [Електронний ресурс] // Миколаївська обласна
бібліотека для дітей : [вебсайт]. –
Електрон. дані. – Режим доступу:
http://www.laginlib.org.ua/biblioteka-chytacham/prestyzhni-literaturni-premiyi/literaturnipremiyi-ukrayiny/kornijchukovska-premiya/. – Назва з екрана. – Дата звернення:
20.12.2021.
Переможцi 2020 [Електронний ресурс] : [повний список лауреатів премії] //
Международный Корнейчуковский фестиваль детской литературы : [вебсайт]. –
Електрон.
дані.
–
Режим
доступу:
https://korneyfest.com/ua/pobediteli/
kornejchukovskaya-premiya/pobediteli-2020. – Назва з екрана. – Дата звернення:
20.12.2021.
Переможцi 2021 [Електронний ресурс] : [список лауреатів премії] //
Международный Корнейчуковский фестиваль детской литературы : [вебсайт]. –
Електрон.
дані.
–
Режим
доступу:
https://korneyfest.com/ua/pobediteli/
kornejchukovskaya-premiya/pobediteli-k-ch-2021. – Назва з екрана. – Дата звернення:
20.12.2021.
Серед переможців IX міжнародного літературного конкурсу творів для дітей
та юнацтва «Корнійчуковська премія» – літературний редактор АрміяInform Олена
Полянська [Електронний ресурс] // АрміяІnform: [вебсайт]. – Електрон. дані. –
Режим
доступу:
https://armyinform.com.ua/2021/08/20/sered-peremozhcziv-ixmizhnarodnogo-literaturnogo-konkursu-tvoriv-dlya-ditej-ta-yunacztva-kornijchukovskapremiya-literaturnyj-redaktor-armiyainform-olena-polyanska/. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 20.12.2021.

НАЦІОНАЛЬНІ КНИЖКОВІ КОНКУРСИ І РЕЙТИНГИ
Премія міжнародного конкурсу
«Коронація слова»
Міжнародний літературний конкурс романів, п'єс,
кіносценаріїв, пісенної лірики та творів для дітей.
Метою конкурсу є підтримка новітньої української
культури, пошук нових імен, видання найкращих романів,
стимулювання й підтримка сучасного літературного процесу кіно й театру, і як
наслідок - наповнення українського ринку повнокровною конкурентоспроможною
літературою, а кіно й театру — якісними українськими фільмами й п'єсами.
Подаватись на «Коронацію слова» можуть усі: як досвідчені письменники так
і новачки. Єдине офіційне обмеження в конкурсі — твори повинні бути написані
українською мовою. Неофіційні обмеження — твори, які пропагують фашизм,
екстремізм, ксенофобію, шовінізм, нетерпимість на релігійному ґрунті, тощо —
відхиляються відразу. У кожній номінації визначаються три найкращих твори,
також є заохочувальні премії.

Переможці «Коронації слова – 2021»
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Номінація «Романи»
1 місце – «Raptus melancholicus» Олексій Ганзенко.
2 місце – «Яблука Єви» Христина Коціра.
3 місце – «Вік червоних мурах» Таня П’янкова.
Номінація «П’єси»
1 місце – «Гамлет.Шоу» Дмитро Терновий.
2 місце – «Вічні цінності» Тетяна Жарко.
3 місце – «На початку» Ігор Юзюк.
Номінація «Кіносценарії»
1 премія – «Цунамі: Куренівська трагедія» Олена Шарманова.
2 премія – «Перемога або життя» Олександр Володарський.
3 премія – «Чому я вбив Бандеру» Тарас Боровок і Дмитро Наумов.
«Гранд Коронація» — це конкурс, який заснували в рамках «Коронації
слова» Тетяна та Юрій Логуші. У конкурсі змагаються переможці — лауреати
перших премій у номінаціях «Романи», «П’єси», «Кіносценарії» та «Проза для
дітей».

Переможці «Гранд Коронація» 2021 року
ТВОРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Номінація «П’єси»
1 премія – «Читотинь із країни Чинічляндії» Анна Багряна.
2 премія – «Перехрещені часом» Олександр Мірошниченко.
3 премія – «Біла пані» Олександр Гаврош.
Номінація «Пісенна лірика»
1 премія – «Телесикова весна» Людмила Живолуп.
2 премія – Збірка пісень «Вихор» Володимир Данник.
3 премія – «Чомусик» Каріна Лінова.
Номінація «Кіносценарії»
Анімаційні фільми та кіносценарії
Анімаційні сценарії
1 премія – «Пригоди майже звичайної качки» Євген Чвіров.
2 премія – «Чаклунки-дивачки, чари та катастрофи» Лана Ра (Світлана
Конощук).
3 премія – «Домовик і Парамон» Євген Чвіров.
Повнометражні кіносценарії
1 премія – «Зберігайте спокій» Лана Ра (Світлана Конощук).
2 премія – «Чорні археологи» Олександр Есаулов.
3 премія – «Зоряна електричка» Олександр Есаулов.
Номінація «Повісті»
1 премія – «Прокляття весільної сукні» Олена Крижановська.
2 премія – «Бережниця» Наталя Бонь.
3 премія – «Шістдесят п’ятий день карантину» Наталя Бонь.
ТВОРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
Номінація «Пісенна лірика»
1 премія – «Летів листок» Богдан Стельмах.
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2 премія – «Брат» та «Покривання коси» Олена Миклащук.
3 премія – твір «Сварга» Ігор Жук, збірка «Беатріче» Анатолій Матвійчук.
Номінація «П’єси»
1 місце – «Маленьке пісочне життя» Юрій Васюк.
2 місце - «Мінкульт» Сергій Васильєв; «Країна Зеро» Надія Симчич.
3 місце – «Нижньогірська генеральша» Людмила Говійна.
Номінація «Романи»
Переможці виданих романів:
1 премія – «ФАРІДЕ» (у рукописі «АПОКРИФ») Ірен Роздобудько.
2 місце – «Гетьманат» (1, 2 частина) Василь Добрянський.
3 місце – «Винуваті люди» Тетяна Белімова.
Переможці рукописів:
1 премія – «Відкинуті Богом» Олексій Волков.
2 місце – «Та, що ламає вітер» Надія Гуменюк.
3 місце – «ШАНЦІ» Ольга Саліпа.
«Золоті
письменники
України» —
українська
літературна відзнака, започаткована у 2012 році. Вручається
українським письменникам-романістам, які видали твори
українською або в перекладі українською мовою у форматі
паперової книжки сукупним накладом понад 100 тис.
примірників за період від початку 2000-го року до теперішнього
часу. У 2012 та 2013 роках відзнака вручалася на окремій
церемонії нагородження, з 2015 відзнака вручається під-час
церемонії народження переможців «Коронація Слова».
«Золоті письменники України - 2021» - відзначені Любов Відутa, Дарина
Гнатко (Юлія Іргізова), Наталя Гурницька, Олександр Есаулов, Еліна Заржицька,
Ірена Карпа, Олена Печорна (Олена Сердюк), Юрій Шевчук (США), Любов
Яковенко.
* ***
«Коронація слова»-2021 оголосила переможців у номінації «Романи»
[Електронний ресурс] : [повний список лауреатів] // Укрінформ : [вебсайт]. –
Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3302656koronacia-slova2021-ogolosila-peremozciv-u-nominacii-romani.html. – Назва з екрана. –
Дата звернення: 15.12.2021.
Переможці конкурсу «Гранд Коронація» і лауреати відзнаки «Золоті
письменники України» [Електронний ресурс] : [повний список лауреатів 2021 року]
// Коронація слова : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
http://koronatsiya.com/peremozhczi-konkursu-grand-koronacziya-i-laureaty-vidznakyzoloti-pysmennyky-ukrayiny/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 19.12.2021.
Переможці Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова - 2021
у номінації «Романи» [Електронний ресурс] : [повний список лауреатів] // Коронація
слова : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://koronatsiya.com/
peremozhczi-mizhnarodnogo-literaturnogo-konkursu-koronacziya-slova-2021-unominacziyi-romany//. – Назва з екрана. – Дата звернення: 19.12.2021.
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Переможці «Коронації слова» - 2021 у номінаціях «П’єси» і «Кіносценарії»
[Електронний ресурс] : [повний список лауреатів] // Український погляд : [вебсайт].
– Електрон. дані. – Режим доступу: http://ukrpohliad.org/culture/peremozhtsikoronatsiyi-slova-2021-u-nominatsiyah-p-yesy-i-kinostsenariyi.html. – Назва з екрана. –
Дата звернення: 19.12.2021.

Книга року ВВС
Літературна нагорода українськомовним літературним
творам, яка щорічно присуджується редакцією BBC News
Україна за найкращу українськомовну книгу, видану минулого
року. Вперше премію «Книга року BBC» було вручено у 2005
році. Редакція BBC News Україна формує довгий список
номінантів, з-поміж яких експертне журі обирає переможців.
З 2012 року премія оголошується у двох категоріях:
«Книга року BBC» та «Дитяча книга року BBC». Нову дитячу категорію було
оголошено в вересні 2012 року у співпраці з Культурною програмою Європейського
банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). З 2018 року премія оголошується у трьох
категоріях: «Книга року BBC», «Дитяча книга року BBC» та «Книга року BBC —
Есеїстика».

Переможці 2020 року
«Книга року BBC» - Сергій Сергійович Saigon роман «Юпак» (Вид-во
«Білка»).
«Дитяча Книга року BBC» - Уляна Чуба книга «Мед і Паштет — фантастичні
вітрогони» (Вид-во А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА).
«Есеїстика» - Оксана Забужко збірка «Планета Полин» (Вид-во «Комора»).
Перемогу у конкурсі читацьких рецензій «Читач року – 2020» здобув Віталій
Гудима за рецензію на роман Петра Яценка «Магнетизм», який увійшов до довгого
списку Книги року BBC - 2020.

Переможці 2021 року
«Книга року BBC» - Артем Чех роман «Хто ти такий»? (Чернівці: Меридіан
Черновіц, 2021).
«Есеїстика» - Андрій Содомора книга «Про що писати…» (Львів: Апріорі,
2021).
«Дитяча Книга року BBC» - Петро Яценко книга «Союз Радянських Речей»
(Київ: Портал, 2020)
****
Водяний А. BBC оголосила фіналістів премії «Книга року-2021»
[Електронний ресурс] : [короткий список літературної премії] / А. Водяний // Lb.ua:
[вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://lb.ua/culture/2021/12/03/
500097_bbc_ogolosila_finalistiv_premii.html/. – Назва з екрана. – Дата звернення:
19.12.2021.
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Книга року ВВС оголосила переможців [Електронний ресурс] : [переможці
2021 року] // Zaxid.net : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://zaxid.net/kniga_roku_vvs_ogolosila_peremozhtsiv_n1532512. – Назва з екрана. –
Дата звернення: 19.12.2021.
Оголошено переможців літературної премії Книга року ВВС-2020
[Електронний ресурс] // Lb.ua: [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://lb.ua/culture/2020/12/11/472843_ogolosheno_peremozhtsiv_literaturnoi.html.
–
Назва з екрана. – Дата звернення: 19.12.2021.

Всеукраїнський рейтинг «Книжка року»
Рейтинг книжок, який проводить Центр рейтингових
досліджень «Еліт-Профі» як благодійну акцію для просування
українського книговидання. Заснований Костянтином Родиком та
Галиною Родіною у 1999 році. Це один з найбільших в Україні
книжкових конкурсів, який оцінює весь книжковий асортимент
року: від української сучасної літератури, перекладів класики до
дитячої літератури та мистецьких видань.

Переможці 2020 року
Номінація «Дитяче свято»
Книжки для малечі
Грася Олійко. «Історія, яку розповіла Жука» (Вид-во «Старого Лева»)
Література для молодших школярів
Мішель Лекрьо, Селія Ґалле, Клеманс Ру де Люз. «Підручник відважного
мандрівника» (Час майстрів)
Уляна Чуба. «Мед і Паштет – фантастичні вітрогони» (Вид-во А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА)
Література для школярів середніх класів
Рамунє Поташнікова. «Шлях українського воїна» (Вид-во Балтія-Друк)
Книжки для юнацтва
Вітторіо Ґьосле. «Кав’ярня мертвих філософів. Філософське листування для
дітей та дорослих» (Вид-во Новий Акрополь).
Номінація «Візитівка»
Малярство / фотографія / пластика
Нарбут. Студії. Спогади. Листи (Вид-во Родовід)
Архітектура / дизайн / театр / кіно / музика / спеціальні дослідження
ВУФКУ. Lost & Found. 1922–1930 (Довженко-Центр)
Краєзнавча і туристична література / етнографія / історія повсякдення / дорожні
нотатки
Дмитро Малаков, Ірина Малакова. «У Києві 60-х» (Вид-во Варто)
Номінація «Красне письменство»
Сучасна українська проза / есеїстика / драматургія
Софія Андрухович «Амадока» (Вид-во «Старого Лева»)
Сергій Жадан «Хлібне перемир’я» (Meridian Czernowitz)
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Жанрова література (детектив / пригоди / фантастика / любовний роман /
історичний роман / молодіжна проза / автобіографії
Володимир Єшкілєв «Каїн» (Вид-во Фоліо)
Сучасна зарубіжна проза / есеїстика / драматургія
Ольга Токарчук «Книги Якова. Химерні оповідання» (Вид-во Темпора)
Поезія / афористика
Сергій Жадан «Список кораблів» (Meridian Czernowitz).
****
Всеукраїнський рейтинг «Книжка року-2020» назвав переможців
[Електронний ресурс] : [повний список переможців 2020 року] // Дивись.Іnfo :
[вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://dyvys.info/2021/02/24/
vseukrayinskyj-rejtyng-knyzhka-roku-2020-nazvav-peremozhtsiv//. – Назва з екрана. –
Дата звернення: 19.12.2021.

Книжковий рейтинг «ЛітАкцент року»
Літературна премія інтернет-видання «ЛітАкцент» від
2008 року відзначає найкращі українські видання в номінаціях
«Художня література» та «Літературознавство». Від 2013 року
було змінено умови рейтингу. Відзначають книжки, написані
українською мовою й видані впродовж поточного року в Україні
та за кордоном.
Право проголосувати за найкращу книжку має кожен автор «ЛітАкценту»,
надіславши свою пропозицію на адресу редакції.

Переможці 2020 року
Номінація «Поезія»
Ірина Шувалова. «Каміньсадліс» (Вид-во «Старого Лева»).
Номінація «Літературознавство, есеїстика, художній репортаж»
Віра Курико. «Вулиця причетних. Чернігівська справа Левка Лук’яненка»
(Вид-во Темпора).
Спецвідзнака:
Олександр Михед. «Я змішаю твою кров з вугіллям. Зрозуміти український
Схід» (Вид-во Наш Формат)
Номінація «Проза»
Софія Андрухович. «Амадока» (Вид-во «Старого Лева»)
Спецвідзнака:
Володимир Аренєв. «Заклятий меч, або Голос крові» (Вид-во А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА).
****
«ЛітАкцент року – 2020»: переможці [Електронний ресурс] // ЛітАкцент :
[вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://litakcent.com/2021/01/29/
litaktsent-roku-2020-peremozhtsi/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 19.12.2021.
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Конкурсу «BookForum Best Book Award»
Конкурс на отримання Премії «BookForum Best Book
Award» (до 2017 р. – «Найкраща книга Форуму видавців»).
Заснований у 1995 році і традиційно проводиться в рамках
Міжнародного книжкового форуму видавців у Львові (з 2018 р.
– Book Forum). Організатором конкурсу є ГО «Форум
видавців» за підтримки Українського культурного фонду.
Заявки на участь у конкурсі можуть подавати лише видавництва-учасники
Book Forum. Розглядаються як паперові видання, так і цифрові або мультимедійні
(тобто такі, які містять взаємопов'язану за допомогою програм текстову, звукову,
графічну та іншу інформації).

Переможці 2021 року
Гран-прі Bookforum 2021 за високу дослідницьку роботу і високо естетичне
художнє втілення - Євген Пшеничний, Ярослав Стешенко «Епістолярний
монолог» (Вид-во «Коло»).
Класична українська література – Леонід Чернов «Чудаки прикрашають світ»
(Вид-во «Темпора»).
Сучасна українська проза – Галина Крук «Хто завгодно, тільки не я» (Вид-во
«Віват»).
Класична іноземна література в українському перекладі – «Старша Едда»
Вільяма Коллінгвуда у перекладі зі староісландської Віталія Кривоноса («Вид-во
Жупанського»).
Література для дітей від 0 до 6 – Олеся Мамчич «Овва, як бува. Абетка з
історії України» (Вид-во «Портал»).
Література для дітей від 7 до 12 – Ліна Максимук «Козаки правлять країною»
(Вид-во «Дискурс»).
Література для підлітків і YA – Наталка Малетич «Леся. Мандрівний
клубочок» (Вид-во «Портал»).
Non-fiction – Юрій Шевельов «Я. Мене. Мені (і довкруги)» (Видавець
О. Савчук).
****
Визначили переможців конкурсу BookForum Best Book Award [Електронний
ресурс] // Читомо : [культурно-видавничий проект]. – Електрон. дані. – Режим
доступу:
https://chytomo.com/vyznachyly-peremozhtsiv-konkursu-book-forum-bestbook-award/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 20.12.2021.
Оголошено переможців конкурсу BookForum Best Book Award-2021
[Електронний ресурс] : [повний список переможців] // Lb.ua : [вебсайт]. – Електрон.
дані. – Режим доступу: https://lb.ua/culture/2021/09/18/494260_ogolosheno_
peremozhtsiv_konkursu.html/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 19.12.2021.
3 книги отримали спецвідзнаки Львова на BookForum Best Book Award
[Електронний ресурс] // Galinfo : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://galinfo.com.ua/news/3_knygy_otrymaly_spetsvidznaky_lvova_na_bookforum_best
_book_award_372100.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 19.12.2021.
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«BaraBooka. Простір української дитячої
книги»
Проєкт із підтримки дитячого читання, перший
український універсальний інформаційний ресурс про видання
для дітей та підлітків. Ресурс започатковано восени 2013 року
українською дитячою письменницею Тетяною Щербаченко та
Фондом культури та інновацій «Футура». Щороку у грудні
фахівці проєкту, критики дитячої та підліткової літератури, експерти з дитячого
читання складають список найкращих видань для юних читачів. БараБука звертає
увагу на книжки для дітей різного віку, їхніх батьків та вчителів, на видання різних
жанрів та форматів, на художні та пізнавальні книжки, новинки та перевидання
класики. Проєкт відзначає перспективних дебютантів. В рейтингу не беруть участь
книжки, авторками яких є команда БараБуки.

Переможці рейтингу «Топ БараБуки 2020»
Поетичні книжки року:
Сашко Дерманський - «Лімерики», іл. Олега Петренка-Заневського (Крокус) і
«Чудернацькі вірші», іл. Світлани Медведєвої (Талант)
Перша книжка малюка:
Олеся Мамчич, «ВосьмиЩОСЬ», іл. Інни Рудої (ВСЛ)
Катерина Міхаліцина, «Слідопитенята», іл. Інни Рудої (ВСЛ)
Олександра Орлова, «Морські тезки», іл. Ольги Ребдело (Маміно)
Книжка-картинка року:
Грася Олійко, «Історія, яку розповіла Жука» (ВСЛ)
Дебют року в прозі:
Олеся Кешеля-Ісак, «Непосидючка, який любив бігати», іл. Ольги Дегтярьової
(Yakaboo Publishing)
Книжка року для читачів 7+:
Іван Андрусяк, «Морськосвинський детектив», іл. Анни Майти (Віват)
Книжка року для читачів 11+:
Олександра Орлова, «Ключ до всіх дверей», іл. Анастасії Рафаєнко (Читаріум)
Книжка року для читачів 15+:
Володимир Арєнєв, «Заклятий меч», іл. Олександра Продана (А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА)
Пізнавальна дитяча книжка року:
Кирило Безкоровайний, «Моя подруга з темної матерії», іл. Дар’ї Скрибченко
(ВСЛ)
Пізнавальна підліткова книжка року:
Марина Кафтан, «Історія брехні. Як ми обманюємося» (Портал)
Анна Просвєтова, «13 ключів для розуміння себе, свого оточення та своїх
стосунків» (IPIO)
Вибір читачів:
Настя Мельниченко, «Від Хрулів до Зюзюків» (Теза).
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Переможці рейтингу «Топ БараБуки 2021» - родинні видання
Номінація «Дебют року в прозі»
Ірина Озимок «У міста є Я» (іл. А. Іваненко, студія сері/граф; Вид-во
«Книголав»).
Номінація «Родинне читання»
Світлана Ройз «Таємниця життя та смерті» (іл. М. Рудик, Вид-во «Старого
Лева»).
Номінація «Серія книжок про світопізнання»
Романа Романишин, Андрій Лесів. «Куди і звідки», Вид-во «Старого Лева»).
Номінація «Абетка року»
Іла Варіна, Ольга Штонда «Абетка від Маєчки» (АртВид-во «Небо»).
Номінація «Поетична книжка року»
Григорій Фалькович «Пароплави і кити» (іл. Я. Гранковська, Р. Попський,
Вид-во А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА).
Номінація «Комікс року»
Юрій Нікітінський «Апокаліпсис: 40 правил виживання» ( іл. Е. Цильке, Видво «Артбукс»).
Номінація «Пізнавальна книжка для дошкільнят»
Ганна Булгакова «Чарівна книжки про какашки» (іл. Ю. Гречух, Вид-тво
«Ранок»).
Номінація «Воркбук для молодшого шкільного віку»
Олексій Сокирко, Ірина Голодюк, Ліна Максимук, Марина Старик, Наталія
Соболевська «Козаки правлять країною» (іл. Н. Кудляк, Вид-во «Дискурсус»).
Номінація «Художня проза для молодшого шкільного віку»
Мія Марченко «Майка Паливода обирає професію» (іл. О. Болотова, Вид-во
«Читаріум»).
Номінація «Енциклопедичне видання року»
Сергій Жуков, Марія Тахтаулова «Україна. Від первісних часів до сьогодення»
( іл. Ж. Миронюк, Вид-во «Ранок»).
Номінація «Художньо-пізнавальна проза для підлітків»
Петро Яценко «Союз радянських речей» (іл. Н. Омелич, Вид-во «Портал»).
Номінація «Пізнавальне видання для підлітків»
Команда «ТОП ЛІД». «Інста, кохання, брудний посуд і конста. Норм
візуальний гід по Конституції» (Вид-во «Wise Bee»).
Номінація «Проза для юнацтва»
Надя Біла «Ел і Ева» («Вид-во Старого Лева») і Тетяна Рубан «На північ від
кордону» (іл. С. Сулій, Вид-во «Наш Формат»).
Номінація «Підліткове фентезі»
Наталія Довгопол «Мандрівний цирк сріблястої пані» (Вид-во «Віват»).
****
Дивіться рейтинг найкращих дитячих та підліткових книжок 2020 року
[Електронний ресурс] : [повний список переможців] // НУШ : нова українська
школа: [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://nus.org.ua/news/
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dyvitsya-rejtyng-najkrashhyh-dytyachyh-ta-pidlitkovyh-knyzhok-2020-roku/. – Назва з
екрана. – Дата звернення: 19.12.2021.
«Топ БараБуки»: найкращі родинні видання 2021 року [Електронний ресурс]
: [повний список переможців] // Barabooka : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим
доступу: http://www.barabooka.com.ua/top-barabuki-najkrashhi-rodinni-vidannya-2021roku/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 19.12.2021.

ОБЛАСНІ ПРЕМІЇ
Миколаївська обласна премія ім.
Миколи Аркаса
Премія, заснована Миколаївською обласною державною
адміністрацією у 1996 році. Присуджується один раз у два роки до
дня народження видатного українського композитора Миколи
Аркаса, за видатний внесок у розвиток та збереження української
національної культури.
Висунення кандидатів на звання лауреатів премій проводиться у трудових
колективах. Не висуваються в кандидати лауреати премій попереднього конкурсу.
Крім грошової премії, особі або колективу, яким присуджується обласна
премія ім. Миколи Аркаса, вручається диплом, медаль із зображенням Миколи
Аркаса. У разі, коли премія присуджена кільком особам, кожен лауреат отримує
диплом і медаль, а грошова частина ділиться між ними порівну.

Лауреати 2020 року
Номінація «Традиційна народна творчість та аматорське мистецтво»
Творча група Миколаївського обласного центру народної творчості та
культурно-освітньої роботи – за значну роботу над проєктом «Таврійський розпис
Миколаївщини», створеним з метою збереження, популяризації і охорони
унікальної нематеріальної спадщини Миколаївської області:
 авторка
проєкту – художниця, майстриня з таврійського розпису
Миколаївщини, викладачка Куцурубської школи мистецтв Любов Паранюк;
 кураторка проєкту, кандидатка історичних наук Ганна Божкова;
 етнодослідниця Світлана Бабуріна;
 автор дизайну, укладач та редактор збірки Ігор Панченко.
Номінація «Просвітницька діяльність»
 кандидатка мистецтвознавства, доцент Ольга Петренко – за вагомий внесок у
примноження духовних цінностей міста Миколаєва та Миколаївської області;
 директор КУ «Баштанський краєзнавчий музей» Олег Требух – за особистий
внесок з популяризації творчої спадщини заслуженого художника УРСР,
художника-монументаліста Г. Довженка.
Номінація «Професійне мистецтво»
 старша викладачка Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв
Миколаївської обласної ради Марина Добровольська – за значний особистий
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внесок у розвиток і збагачення української національної культури (ансамбль
бандуристів).
Номінація «Історичні, етнографічні, археологічні дослідження, охорона
культурної спадщини»
Авторський колектив Миколаївської обласної універсальної наукової
бібліотеки –– за проєкт «Музей книги – початок цифрової історії», створений з
метою нових форматів роботи з рідкісними виданнями, комфортних умов для
користувачів та доступу до рідкісних видань в електронному форматі широких
верств населення:
 Директор Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки Вікторія
Агаркова;
 заступниця директора з організації бібліотечно-інформаційного сервісу
Лариса Трегуб;
 завідувачка відділом науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними
виданнями Тетяна Серебрякова.
****
Відзначили лауреатів премії імені Миколи Аркаса [Електронний ресурс] //
Миколаївський обласний центр народної творчості : [вебсайт]. – Електрон. дані. –
Режим
доступу:
https://ocnt.com.ua/vidznachyly-laureativ-premiyi-imeni-mykolyarkasa/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 21.12.2021.
У Миколаєві нагородили лауреатів обласної премії імені Миколи Аркаса
[Електронний ресурс] // Суспільне: культура : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим
доступу: https://suspilne.media/89328-u-mikolaevi-nagorodili-laureativ-oblasnoi-premiiimeni-mikoli-arkasa/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 21.12.2021.

Миколаївський обласний конкурс
«Краща миколаївська книга»
Щорічний конкурс. Один із провідних проєктів області з
промоції читання, підтримки місцевих авторів і книжкових
видавництв. Проводиться серед місцевих авторів (упорядників)
книг, місцевих видавництв, з метою сприяння максимальному
задоволенню культурно-освітніх потреб населення області у
вітчизняній книжковій продукції, підвищення рівня книговидавничої справи на
Миколаївщині, популяризації творчості місцевих авторів, виховання культури
читання та любові до книги.
Конкурс проводиться щороку в рамках виконання заходів обласної Програми
підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації
української книги на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Миколаївської
обласної ради від 10 листопада 2016 року. Проходить за підтримки Миколаївської
облдержадміністрації та Миколаївської міської ради, підприємців, волонтерів,
громадських діячів.
До участі в конкурсі можуть бути представлені кілька видань, але не більше
трьох у кожній номінації. До кожної конкурсної книги додається заявка, оформлена
за встановленим зразком. З Положенням про щорічний обласний конкурс «Краща
64

Миколаївська книга» можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Миколаївської
облдержадміністрації (http://www.mk.gov.ua/ua/oda/order/?doc_id=15482).

Переможці конкурсу 2020 року
Номінація «Краще історико-краєзнавче видання»
Євген Горбуров, Лариса Левченко, Катерина Бєляєва - «Николаев в Восточной
(Крымской) войне 1853-1856 гг.», Вид-во ТОВ фірма «Іліон».
Номінація «Краще учбове видання та підручники»
Віктор Дубінін, Валерій Ізотов, Віктор Ляшенко, Людмила Маркіна, Оксана
Савіна, Павло Штейн «Актуальні питання цивільного захисту», Вид-во НУК ім. ад.
Макарова.
Номінація «Краща поетична збірка»
Лариса Матвєєва - збірка «Пусть Николай Святой его хранит…», Вид-ць ФОП
Швець В. М.
Номінація «Краще прозаїчне видання»
Анатолій Маляров - книга «Отакі ми, Господи!», Вид-во ТОВ фірма «Іліон».
Номінація «Краще видання для дітей та юнацтва»
Ірина Гарькава - книга «Народні музичні інструменти», Вид-ць В. Торубара.
Номінація «Літературний дебют року»
Олександра Філоненко - колекція з дванадцяти історій «Арабески и сны»,
Вид-во І. Гудим.
****
Выставка местных издательств : [«Николаевская книга»] // Вестник
Прибужья. – 2021. – 22 апр. – С. 2.
На Миколаївщині визначили найкращі книги 2020 року [Електронний
ресурс] // Суспільне: новини : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://suspilne.media/124917-na-mikolaivsini-viznacali-najkrasi-knigi-2020-roku/.
–
Назва з екрана. – Дата звернення: 21.12.2021.
Христова Н. «Николаевская книга». Итоги 2020 года / Н. Христова //
Вечерний Николаев. – 2021. – 27 апр. – С. 3 : фот.
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Іменний покажчик лауреатів
Агаркова Вікторія
Андрусяк Іван
Андрухович Софія
Аренєв Володимир
Бабуріна Світлана
Багряна Анна
Баєк Гіна
Безкоровайний Кирило
Бейлє Світлана
Белімова Тетяна
Бенедишин Любов
Бернс Анна
Бєлєнький Мар'ян
Бєляєва Катерина
Бєляков Геник
Біла Надя
Боез Женя
Боєр Анна
Божкова Ганна
Бойко Надія
Бондар Юрій
Бонь Наталя
Боровко Микола
Боровок Тарас
Браун Джеріка
Булгакова Ганна
Бурмек-Дюрі Микола
Вайтхед Колсон
Варіна Іла
Василенко Анатолій
Васильєв Сергій
Васюк Юрій
Васягіна Веста
Відута Любов
Вітенко Олена
Віхляєв Володими
Власюк Валерій
Войтюк Григорій
Волков Олексій
Володарський Олександр
Воронцова Юлія
Вудсон Жаклін
Гаврилюк Ніна
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65
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49
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Гавріш Олег
30
Гаврош Олександр
55
Галас Ганна
54
Галгут Деймон
7
Галле Селія
58
Ганзенко Олексій
55
Гарькава Ірина
65
Глюк Луїза
4
Гнатко Дарина (Юлія Іргизова)
56
Говійна Людмила
56
Голодюк Ірина
62
Горбуров Євген
65
Грандім Грег
12
Гранецький-Стафійчук Владислав
(Влад Сорд)
48
Григорів Михайло
51
Гудима Віталій
57
Гуменюк Надія
56
Гупало Сергій
36
Гурна Абдулразак
5
Гурницька Наталя
56
Гьосле Вітторіо
58
Данилець Юрій
47
Данник Володимир
55
Демиденко Андрій
49
Деркач Сергій
37
Дерманський Сашко
61
Діаз Наталі
13
Діоп Девід
9
Добровольська Марина
63
Добрянський Василь
56
Довгопол Наталія
62
Дубінін Віктор
65
Ердріч Луїза
12
Есаулов Олександр
55
Есаулов Олександр
56
Єгорова Марія
53
Єшкілєв Володимир
59
Жадан Сергій
59
Жадько Віктор
47
Жайворон Михайло
39
Жарко Тетяна
55
Живолуп Людмила
55
66

Жук Ігор
56
Жуков Сергій
62
Жулинський Микола
50
Забужко Оксана
57
Загоровська Любов
35
Замятіна Ольга
53
Запека Віталій
36
Заржицька Еліна
53, 56
Здор Оксана
45
Зулло Альбертіна
20
Ізотов Валерій
65
Ілля Валерій
51
Карпа Ірен
56
Кафтан Марина
61
Кешеля-Ісак Олеся
61
Кичинський Анатолій
41
Кіор Валерій
46
Кіяновська Маріанна
22
Коваль Сергій
40
Коваль Юрій
51
Ковальчук Інна
46
Коннова Євгенія
53
Корній Дара
27
Короненко Світлана
47
Коцарев Олег
52
Коціра Христина
55
Красуляк Зоя
40
Кремінь Дмитро
49
Кривонос Віталій
60
Крижановська Олена
55
Крук Галина
60
Кулик Катерина
53
Куліда Сергій
49
Курико Віра
59
Кушникова (Кривенко) Олександра 53
Ле Телльє Ерве
13
Левченко Лариса
65
Лежньова Гюльназ
53
Лекрьо Мішель
58
Лесів Андрій
62
Лицур-Щадей Галина
36
Лінда Марина
53
Лінова Каріна
55
Логвиненко Юлія
53
Луцишина Оксана
25, 42

Лучук Тарас
Любарська Леся
Любацька Людмила
Людкевич Марія
Ляшенко Віктор
Макаров Олександр
МакДеніел Калеб
Макеєв Валерій
Максимук Ліна
Малаков Дмитро
Малакова Ірина
Малетич Наталка
Маляров Анатолій
Мамчич Олеся
Маркіна Людмила
Мартинюк Сергій
Марченко Мія
Мастєрова Валентина
Матвєєва Лариса
Матвійчук Анатолій
Мельник Віктор
Мельникова Ірина
Мельниченко Настя
Миклащук Олена
Михед Олександр
Мілько Альона
Мірошниченко Олександр
Міхаліцина Катерина
Мовчун Леся
Мосер Бенжамін
Мотрук Віктор
Мулік Василь
Мурлева Жан-Клод
Наєнко Михайло
Наумов Дмитро
Недовіс Олександр
Нікітінський Юрій
Ніцой Лариса
Новіков Кирило
Озимок Ірина
Олійко Грася
О'Лір Олена
Орлова Олександра
Осока Сергій
Палинський Віктор

45
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37
65
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33
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Панченко Ігор
63
Паранюк Любов
63
Пасічник Микола
40
Пейн Лес
13
Пейн Тамара
13
Пентюк Борис
40
Петренко Ольга
63
Печорна (Сердюк) Олена
56
Півненко Олена
48
Погорецький Василь
49
Поляков Олег
36
Полянська Олена
53
Поташнікова Рамунє
58
Пронь Леся
44
Просвєтова Анна
61
Прохасько Тарас
24
Пшеничний Євген
60
П'янкова Тетяна
31, 35, 55
Ра Лана (Світлана Конощук)
55
Ревчун Борис
43
Ріневелд Маріке Лукас
8
Роздобудько Ірен
56
Ройз Світлана
62
Романишин Романа
62
Ру де Люз Клеманс
58
Рубан Тетяна
62
Савіна Оксана
65
Saigon (Сайгон) Сергій
57
Саліпа Ольга
56
Самойленко Ольга
53
Сапеляк Степан
50
Сарманбетов Айдарбек
49
Сарр Мбугар Мохаммед
14
Серебрякова Тетяна
64
Сидомора Андрій
57
Сидоржевський Михайло
41, 51
Симчич Надія
56
Синиченко Олекса
35
Слапчук Василь
49
Сливинський Остап
42
Слюсаревський Микола
41
Соболевська Наталія
62
Содомора Андрій
57
Сокирко Олексій
62
Сомс Інга
53

Станіславська Катерина
53
Старик Марина
62
Стебелєв Андрій
37
Стельмах Богдан
55
Степовичка Леся
51
Стешенко Ярослав
60
Стюарт Дуглас
6
Тахтаулова Марія
62
Терен Віктор
51
Терновий Дмитро
55
Токарчук Ольга
59
Требух Олег
63
Трегуб Лариса
64
Трубай Василь
50
Ульяненко Олесь
50
Ушан Евген
53
Фалькович Григорій
62
Федченко (Хоменок) Олександра 53
Філоненко Олександра
65
Цвід Антоніна
49
Цісик Квітка
51
Цукіно Девід
13
Цушко Сергій
35
Чвіров Євген
55
Чернієнко Віктор
33
Чернов Леонід
60
Чех Артем
57
Чорногуз Олег
49
Чорногуз Ярослав
37
Чуба Ульна
57, 58
Шайхутдінова (Мартінес) Фарида 53
Шарманова Олена
55
Шатлен Марсія
13
Шевельов Юрій
60
Шевчук Юрій
56
Шийчук Андрій
41
Шкарб'юк Петро
39
Шкляр Василь
37
Штейн Павло
65
Штейнбук Фелікс
50
Штонда Ольга
62
Шувалова Ірина
42, 59
Щукіна Ірина
45
Юзюк Ігор
55
Юрчишин Микола
40
68

Якименко Анастасія
Яковенко Любов
Яременко Василь

53
56
47

Яценко Петро
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Літературні премії світу
- Нобелівська премія з літератури
- Букерівська премія
- Міжнародна Букерівська премія
- Пулітцерівська премія
- Гонкурівська премія
- Дублінська літературна премія
- Меморіальна премія ім. А. Ліндгрен
- Премія ім. Г. К. Андерсена
Державні премії України
- Національна премія України ім. Т. Шевченка
- Премія ім. Л. Українки за літ.-мистецькі твори для дітей та юнацтва
- Премія ім. М. Гоголя
- Премія ім. О. Гончара
- Премія ім. Б. Хмельницького
Премії Всеукраїнського значення
- Літературна премія «Благовіст»
- Літературна премія ім. І. Вільде
- Всеукраїнська літературна премія ім. М. Коцюбинського
- Всеукраїнська літературно-мистецька премія ім. Бр. Б. та Л. Лепких
- Премія «Ars translacionis» («Мистецтво перекладу») ім. М. Лукаша
- Всеукраїнська премія ім. І. Огієнка
- Всеукраїнська літ.-мистецька премія ім. С. Руданського
- Всеукраїнська літературна премія ім. В. Симоненка
- Премія міста літератури ЮНЕСКО
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- Літературна премія О. Вишні
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- Літературно-мистецька премія ім. О. Пчілки
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- Міжнародна українсько-німецька літ. премія ім. О. Гончара
- Міжнародна літературна премія ім. М. Гоголя «Тріумф»
- Міжнародна літ.-мистецька премія ім. П. Куліша
- Міжнародна літ. премія ім. Г. Сковороди «Сад божественних пісень»
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