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Міжнародні літературні премії 

 
Міжнародні літературні премії – це визнання внеску митця в 

історію культури, відзначення його художньої майстерності, оригінальності 
таланту. Міжнародні премії з літератури сприяють активізації культурного 
процесу, заохоченню й підтримці талановитих письменників, а також підвищенню 
інтересу широкого загалу до літератури. У кожній країні існують свої літературні 
премії, багато з яких набули міжнародного значення. Присуджуються вони як за 
окремий твір, так і за творчість письменника чи досягнення в певних жанрах.  

 
Австрійська премія в галузі літератури 

 Заснована в 2007 році «Банком Австрії», неурядовою організацією 
«Культурні контакти» та австрійським видавництвом «Візер». 
Присуджується - кожні два роки літераторам країн Центральної та Східної 
Європи. Лауреату премії виплачується 7,5 тис. Євро.  

  

Літературна премія Лулу Блукер 
Заснована в США в 2006 році компанією Lulu.com, яка видає інтернет-

щоденники. Блукер — новий термін, створений поєднанням слів «книжка» 
(book англійською) і «блоґ» — нотатник або щоденник, поміщений в 
інтернеті.  
Перша в світі літературна премія, яка вручається за твори, засновані на 
блогах та веб-сайтах. Ці книги в рамках премії називають «блуками», 
синтезуючи слово «блог» з назвою знаменитої Букерівської премії.  
Як стверджують засновники премії - це абсолютно новий тип книги, який 
зодягнув традиційний зміст в новаторську форму. Призовий фонд складає 15 
тис. доларів. Премія створена спеціально для тих, хто хоче перетворити свій 
блог у повноцінний художній твір.  
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Ангел Центральної Європи 

 

Літературна премія Центральної 
Європи «Ангелус» є найпрестижнішою 
для прозаїків цього регіону. Лауреат 
отримує статуетку «Ангелус» авторства 
Єви Россано й чек на суму 150 тис. злотих 
(бл. 450 тис. грн.). Фундатором премії є 
місто Вроцлав і присуджують її за 
найкращу книжку польською мовою, 
видану попереднього року. 

Польські видавництва представляють на розгляд журі твори письменників, які 
мешкають у 21 країні: Австрія, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, 
Естонія, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, 
Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія. 

Кожний видавець має право подати одну книжку закордонного автора й одну 
польського, у яких представлено найістотнішу сучасну проблематику, і які 
змушують до роздумів, поглиблюють уявлення про світ інших культур. 

 

Премію вручають у передостанній 
день книжкового ярмарку під назвою 
«Вроцлавські промоції гарних 
книжок», де в Салоні Ангелуса 
відбуваються зустрічі з номінантами. 

 
 

 
 
 

Міжнародна 
літературна премія 

«Бронзовий Ікар»  
« За справжню наукову 

фантастику» 

Міжнародна літературна премія «Бронзовий Ікар» «За справжню наукову 
фантастику» (далі - Премія) заснована в травні 2005 року з метою відродження та 
розвитку традиційної, класичної наукової фантастики. Присуджується щорічно. 
Засновниками Премії «Справжня наукова фантастика» є Союз письменників 
Москви, Видавничий будинок «Рівновага» (Москва), Видавництво «Третій поверх» 
– засновник газети «Грані плюс» (Київ) та Літературно-освітній проект «Фаєтон» 
(Москва). За узгодженням з вищепереліченими юридичними особами в число 
засновників можуть бути включені інші суспільні, книговидавничі або інші 
організації та установи, а також фізичні особи.  
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Букерівська премія 
(офіційна назва премії - The Man Booker Prize) 

Букерівська премія була заснована в 1969 році і вважається найпрестижнішою 
літературною премією англомовного світу та світу загалом, після Нобелівської. 
Премія присуджується щороку за роман, який написаний англійською мовою 
громадянином Британської співдружності націй або Ірландії. Починаючи з 2003 
року розмір Букерівської премії істотно збільшився, і це пов'язано із появою нового 
спонсора - фінансової групи Man Group. Таким чином, з 2003 року премія має 
назву Мен-букерівська Букерівська премія складає 50 тис. фунтів стерлінгів 
(близько 80 тис. доларів).  

 
Букерівська премія – перекладачам 

Заснована в 2005 році. Організатори Букерівської премії оголосили про новий 
приз, яким нагороджуватимуть перекладачів. Приз розміром 15 тисяч буде вручати 
перекладачеві новий лауреат премії. Якщо над перекладом книжки на англійську 
мову працювало кілька людей, автор оригіналу вирішить, яким саме чином 
розподілити премію.  

Голова міжнародного жюрі Букерівської премії професор Джон Кері заявив: 
"Ми все більше розуміємо, яку величезну роль у створенні першокласної 
белетристики, доступної для широкої аудиторії, грають перекладачі. Я щасливий, 
що була визнана їхня унікальна роль у задоволенні читацьких запитів та 
заснований спеціальний приз". Букерівська премія - перекладачам вручається 
щорічно за досягнення в галузі літератури. Переможець оголошується у Лондоні 
на початку червня. У тому ж місяці в Единбурзі пройде церемонія нагородження. 
http://shop.bambook.com/scripts/news.show?d=20050520&v=1&r=1  

 
Ман - Букерівська міжнародна премія 
 (The Man Booker International Prize). 

Міжнародний Букер був заснований в 2005 році і є «родичем» звичайного 
Букера – премії, яка вважається однією з найпрестижніших літературних нагород у 
світі.  

Міжнародна Букерівська премія вручається раз на два роки, присуджується 
письменникові, що пише англійською мовою або ж авторові, твори якого широко 
перекладаються англійською. На відміну від існуючої Букерівської премії, 
претендувати на яку можуть громадяни Британської Співдружності, а також 
Ірландії, нова премія відкрита для всіх, хто пише англійською мовою. Сума премії 
складає 60 тисяч фунтів стерлінгів. 

 
Російський «Букер» 

(Офіційна назва «Букер – Відкрита Росія»)  
Одна з найбільш престижних премій сучасної Росії - літературна премія 

«Російський Букер». Заснована в 1991 році. Вона, як і Букер англійський, є 
хранителем кращих європейських традицій і прийшла до Росії з Англії. У 1992 році 
було перше вручення премії. Засновником російського Букера стала англійська 
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фірма Букер, яка визначила свої правила, склад журі та фінансування, а висування 
самих лауреатів залишила на розсуд російського Букерівського комітету. 
Букерівський комітет періодично оновлюється, і до його складу входять 
компетентні особи. Головне завдання комітету - визначити кращий сучасний роман 
за попередній рік, написаний російським письменником російською мовою. З 1997 
року премія Букер іменувалася Smirnoff Букер і, відповідно, її фінансувала 
однойменна російська компанія. Премія Smirnoff Букер присуджувалася «за 
кращий роман російським письменникам, чиї твори представляють важливі та 
різні тенденції сучасної романістики». З 2002 року російський Букер (Російський 
Букер) йде з під спонсорства та опіки компанії Guinnes Smirnoff та знаходиться під 
патронатом фонду «Відкрита Росія». Щорічно, 1 грудня, оголошується лауреат. 
Винагорода переможця (з 2007 р.) - 20 000 дол США, а фіналіста - 2000 дол США.     

 
Блукерівська премія 

      Cьогодні майже кожен другий інтернет-
користувач веде свій блог у Живому Журналі чи 
на іншому інтернет-ресурсі. У будь-якому разі, 
майже кожен знає, що таке блог. Та далеко не 
кожен здогадується, що його писанину в мережі 
колись можуть опублікувати, або, ще краще, 
відзначити премією. Звісно, нагорода, про яку 
йдеться, нині не надто відома, але, має усі 

перспективи стати популярною.  
Ідеться про Блукерівську премію. За аналогією до престижної літературної 

Букерівської премії (The Book Prize), яка проповідує культ книги, було 
започатковано Блукерівську (The Blooker Prize). Така дивна назва утворена 
поєднанням слів book (книжка) та bloog (інтернет-щоденник). Премію створено 
2006 року на 450-ті роковини з дня винаходу Гутенбергом книгодрукування в 
Європі.  

Засновником Блукерівської премії вважається альтернативне видавництво 
Lulu.com. Цей самвидав, створений 2002 року, є своєрідним літературним аналогом 
відомого інтернет-сервісу YouTube, на якому всі, хто бажає, можуть вивісити своє 
відео. 

Натомість Lulu.com дає можливість розмістити на своїй платформі блог, а 
також дозволяє за бажанням читачів надрукувати з цього інтернет-щоденника 
книжку, а також організовує продаж таких blooks (блого-книг) на своєму сайті. Твір 
розміщено на сайті доти, доки не знайдеться охочий його прочитати – сучасні 
технології дозволяють швидко зробити друковану версію «блукера». І поки 
звичайні видавництва продають сотню примірників книжки, Lulu щомісяця збуває 
понад 50 тисяч блукерів.  

На думку директора видавництва Боба Янга, Блукерівська премія допоможе 
вибрати кращі зразки з нової літературної хвилі. «Блоги є завершальною віхою в 
історії книг, – вважає Янг. – Це новий рівень циклу життя текстів, якщо не 
літератури загалом – з самобутнім творчим шляхом і авторським».  
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Першим блукером можна вважати User Interface Design, 
основою для якого став блог програміста Джоеля Спольскі, який 
2001 року матеріалізував написане в друкованій книзі. Після нього 
Тоні Пірс об’єднав пости та коментарі до них в книзі, яка так і 
називалася – Blook. Окрім того, термін «blook» експкрти внесли до 
списку слів, які незабаром будуть внесені в Оксфордський словник 
англійської мови. 

Перша в світі літературна нагорода за інтернет-літературу – 
Блукерівська премія – присвоюється в трьох категоріях – за 
кращу художню, документальну та гумористичну книгу-
блог. Найкращі блукери вибирає компетентне журі у складі трьох 
відомих в інтернеті осіб. Очолює його Корі Доктороу. Загальний 
призовий фонд премії становить 15 тисяч доларів. Два переможці 
отримують по 2,5 тисячі, а найкращому твору дістається 10 тисяч.  

      Доктороу переконаний, що злиття книг та інтернет-
щоденників вказує на появу нового творчого стилю. «Сама 
форма блогів заохочує авторів до написання коротких, 
уривчастих повідомлень, – вважає голова журі Блукерівської 
премії. – Раніше такими замітками рябіли сторінки записників. 
Але коли їх розміщувати в мережі, відбувається щось 
надзвичайне. Аудиторія допомагає поєднувати їх між собою, а 
потім перетворювати на повноцінні книги. Або книги-блоги».  
       З одного боку, Блукерівська премія є мрією кожного 
графомана, а з іншого, має безліч переваг, однією з яких є 
можливістю потрапити до читача без видавничих перешкод. 
Іншим плюсом блукера є багаторівневий аналіз ситуації та 
розвиток подій, що досягається не лише блогом, а й 
коментарями читачів та онлайн-дискусіями. Окрім того, 

блукери, зокрема ті, що мають форму щоденників, за аналогією до романів, – 
наприклад, Діккенса – можна публікувати як серіал.  

Після виходу друкованої версії блукера його можуть екранізувати. Так сталося 
з блогом секретаря головного редактора модного журналу Vogue Анни Вінтур, за 
мотивами якого зняли популярний фільм «Диявол носить Prada». Продукт такої 
творчої трансформації називають flooks (від film та blook). 

Ще одним гібридом жанрів став створений переможцем Блукерівської премії 
Ендрю Лосовскі проект flicktion (від fiction – художня література та назви 
фотосервісу Flickr). Його «Дверні дзвінки Флоренції» – це 36 кольорових фото, на 
яких зображено дверні дзвінки, при цьому кожна з фотокарток супроводжується 
розповіддю про події, які могли б відбуватися за цими зачиненими дверми та з 
людьми, які там живуть.  

Блукери не є новинкою і на українських теренах. Зокрема, 2006 року побачив 
світ збірник «Digital романтизм», який вмістив поетичні та прозові твори авторів 
сайту «Гоголівська академія» (www.gak.com.ua). Здобула популярність та визнання 
українського читача й збірка «8. Антологія жіночої мережевої прози», яка 
поєднала в собі уривки з ЖЖ восьми авторок-жінок, активних користувачок 
блогосфери. 
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Поки що про український аналог Блукера нічого не чути. Але, зважаючи на 
зростаючу популярність таких продуктів, можна припустити, що з часом він 
з’явиться і в нас. 
 

 
 

 
Міжнародна 
літературна 

 премія ім. Володимира 
Винниченка 

Премію було засновано в 1990 році і за цей час нею пошановано 53 
літераторів, артистів, художників та доброчинців, 37 з яких - вітчизняні, а 16 діячів 
- із Канади, Австрії, Англії, Польщі, Росії, Сирії, США та Югославії. Премія 
присуджується за особливі досягнення в літературі, мистецтві та за благодійницьку 
діяльність. Премія освячена іменем Винниченка – людини складної долі, одного із 
найвидатніших письменників ХХ століття, талановитого маляра, чільного 
політика, Першого міністра Української Народної Республіки, ім’я якого 
замовчувалось у нас впродовж багатьох десятиліть, та й у еміграції належно не 
шанувалось.  

 

 
 

 
 

Міжнародна 
літературна  

Волошинська премія 

Премія заснована на згадку про Максиміліана Олександровича Волошина - 
видатного поета, художника та мислителя в 2008 році Будинком - Музеєм М. А. 
Волошина, Союзом російських письменників, літературним салоном 
"Булгаковський Дім", літературним клубом "Класики XXI століття", журналом 
культурного опору " ШО» та Благодійним фондом підтримки сучасної російської 
поезії "Реальний процес". Можливе залучення й інших засновників. Ціль: - 
залучення уваги широкої громадськості до талановитих здобутків сучасної 
літератури; - популяризації авторів, що пишуть російською мовою, незалежно від 
віку й місця їх проживання; - визнання заслуг перед культурою як письменників, 
так і суспільних діячів. Премія вручається щорічно. В 2008 році премія 
присуджувалася в номінації " Брега Тавриди" (за розкриття кримської теми в 
сучасній поезії). Премія присуджується авторам, що опублікували свої поетичні 
добутки (книги, цикли віршів, добірки в літературних журналах та альманахах) 
російською мовою , як у Росії, так і за кордоном, починаючи з 2003 року й по 
теперішній час. Премія не присуджується посмертно. Автор може одержати її 
тільки один раз. Премія складається із грошової винагороди та Диплома лауреата 
премії.  
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Премія не може бути розділена між декількома добутками. Номинатор 
(видавництво, журнал), що опублікував та висунув лауреата премії, нагороджується 
спеціальним дипломом премії. Оголошення лауреата й фіналістів, церемонія 
нагородження відбуваються в Коктебелі (Україна) у вересні місяці кожного року.  

 
 

 

 
Літературна премія 
Міжнародного фонду 

Расула Гамзатова 

Премія заснована в 2005 році, присуджується на конкурсній основі один раз 
на два роки (по непарних роках) Державною Радою Республіки Дагестан за 
поданням Комісії при Державній Раді Республіки Дагестан з Державних премій 
Республіки Дагестан в галузі науки, техніки, літератури, мистецтва та архітектури 
(далі Комісія). Премія імені Гамзатова Расула Гамзатовича є премією за створення 
найбільш талановитих творів в галузі поезії. Заснована премія з метою увічнення 
пам'яті Гамзатова Расула Гамзатовича, його видатного внеску в розвиток поезії та 
літератури Дагестану та Росії, присуджується авторам поетичних творів. Матеріали 
на претендентів премії імені Гамзатова Расула Гамзатовича представляються в 
Комісію з 1 жовтня по 31 грудня по парних роках. Порядок їх подання 
встановлюється Комісією. Автору, удостоєному премії імені Гамзатова Расула 
Гамзатовича, в урочистій обстановці вручається диплом лауреата. Грошова 
винагорода передається лауреату в установленому порядку. На здобуття премії 
імені Гамзатова Расула Гамзатовича автори повторно та посмертно не висуваються.  

 
 

 

 
Міжнародна 

літературна                      
премія ім. М.В. Гоголя 

Премія заснована в травні 2009 року до 200-літнього ювілею з дня 
народження великого російського письменника Миколи Васильовича Гоголя. 
Засновником премії є Фонд Першого Президента Росії Б. М . Єльцина. Премія ім. 
М. В. Гоголя продовжує цикл міжнародних літературних премій в Європі. Як і інші 
проекти з цього циклу, вона покликана сприяти зміцненню культурних зв'язків між 
Росією та європейськими країнами. Урочиста церемонія вручення першої 
літературної премії ім. М. В. Гоголя відбулася на знаменитій віллі Медичі, в 
резиденції Французької академії, розташованої недалеко від будинку, в якому 
письменник працював над поемою «Мертві душі». До 2009 року премія мала 
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назву «Міжнародна літературна премія «Тріумф». Лауреати попередніх 
років можуть за бажанням вказувати як попередню, так і нову назву премії, або 
писати подвійну назву : Міжнародна літературна преміяімені Миколи 
Гоголя («Тріумф»). 

 

 

 
Міжнародний конкурс 

«ГОГОЛЬ- ФЕНТЕЗІ 
2009» 

 Заснований в 2009 році.Проводиться за двома напрямками: літературний 
конкурс та конкурс ілюстрацій. Роботи приймаються до 1 вересня - для 
літературних творів, до 12 листопада - для ілюстрацій. Конкурс присвячений 200-
річчю від дня народження Миколи Васильовича Гоголя та проводиться в рамках 
щорічного Міжнародного фестивалю «Гоголь-моголь» ім. Рудого Панька за 
підтримки мерії та під патронатом мера м. Каховки. Девіз конкурсу - «Геть орків і 
гоблінів, давай наших відьом та чортів!». Ідея конкурсу - літературні твори в стилі 
фентезі з українським колоритом. Місце дії - Україна, Росія. Часовий період - не 
обмежений. Головне - все повинно бути цікаво, захоплююче, динамічно, можливо 
трохи страшно. Підсумки конкурсу будуть оголошені 11 вересня 2009 року та 
опубліковані на сайті конкурсу.  

Також стартує конкурс ілюстраторів, прийом робіт, які ілюструють твори 11 
авторів, відібраних за результатами літературного конкурсу, триватиме до 12 
листопада, потім також буде опубліковано рейтинг робіт, кращі роботи будуть 
відібрані до публікації у збірнику. Підсумки конкурсу ілюстраторів будуть підведені 
не пізніше 5 грудня 2009 року. Збірник буде виданий не пізніше 20 березня 2010 
року, до 1 квітня 2010 (201-а річниця від Дня народження М. В. Гоголя) переможці 
конкурсу отримають авторські екземпляри.  

 

          Гонкурівська премія 
Головна літературна премія Франції. Заснована в 1896 році. Присуджується з 

1902 року. Вручається авторові кращого роману або збірки новел року, написаних 
французькою мовою, який не обов'язково живе у Франції.  

 

Заснована в 1896 році 
літературною Академією Франції за 
заповітом Едмона де Гонкура. Творці 
премії - брати Гонкур - Едмон Луї 
Антуан та Жюль Альфред - займалися 
літературою та історією, писали 
новели, романи, які поставлені в один 
ряд з творами Готьє, Флобера, інших 
французьких класиків.  

До складу Гонкурівської академії входять десять найбільш відомих 
письменників Франції. При голосуванні, яке щороку проходить у листопаді в 
паризькому ресторані «Друан», кожен академік має один голос, президент академії 
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(в даний час ним є один з найбільш авторитетних літераторів країни Франсуа 
Нурісьє) - два.  

Премія присуджується за роман, виданий протягом року.  
Письменник не може бути двічі проголошений гонкурівським лауреатом.  
Розмір премії суто символічний - 10 євро, але письменнику гарантовані великі 

доходи, так як після присудження премії продаж книжок лауреатів стрімко злітає.  

 

 

 
Міжнародна 

недержавна україно-
німецька літературна 

премія ім. Олеся Гончара 

Міжнародна недержавна україно-німецька літературна премія ім. Олеся 
Гончара заснована у 1997 році шанувальниками творчості письменника 
громадянами Німеччини - письменницею Тетяною Куштевською та меценатом, 
громадським діячем та бізнесменом Дітером Карренбергом на підтримку 
літературної молоді України та пошанування Олеся Гончара у світі. За 12 років 
існування премії її лауреатами стали понад 60 талановитих представників 
української творчої молоді.  

 
 
 
 

Міжнародна премія 
імені Нізамі Гянджеві 

Заснована в 2008 році.  
Нізамі Гянджеві (1141- прибл. 1204) - азербайджанський поет, мислитель, 

філософ, писав мовою фарсі. Творчість Нізамі, особливо його поеми, справила 
потужний вплив на всю середньовічну літературу Середньої Азії та Близького 
Сходу, стала новою епохою в поезії мовою фарсі. Міжнародний благодійний фонд 
Україно-Азербайджанської дружби, щоб розвинути та зміцнити культурні зв'язки 
між Україною та Азербайджанською Республікою, заснував Міжнародну щорічну 
премію імені Нізамі Гянджеві.  
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Міжнародна 
літературна премія 

імені Юрія Долгорукого 

Заснована премія однойменним Московським Фондом підтримки 
співвітчизників за участю Посольства Росії в Україні та київського літературного 
журналу «Радуга» для українських авторів, які пишуть російською мовою в 2004 
році. Жюрі розглядає книги, а також - романи та повісті, що опублiкованi в 
періодиці (альманахи, журнали).  

Не має значення, де побачить світ твір українського автора - в Україні чи за її 
межами. Положенням про премії передбачається також присудження її 
громадським діячам, ученим, журналістам, які своєю діяльністю стверджують 
традиційні цінності слов'янської цивілізації, культури та духовної близькості двох 
братніх народів. 

 
 

  

Міжнародна 
літературна 

премія 
 ім. Ф.М. Достоєвського 

Заснована в 2001 році.  
Премія присуджується в основному особам, що внесли значний вклад в 

розвиток російської літератури в Естонії, Росії або в інших країнах. Премією також 
нагороджуються діячі культури та мистецтва за популяризацію російської 
літератури та культури. Премія присуджується, як правило, один раз в 3-5 років. 
Вперше премія імені Ф.М. Достоєвського присуджувалась в ювілейний рік 180-ліття 
з народження письменника, тобто в 2001 році. Вручення премії приурочене до дня 
народження Ф.М. Достоєвського – 11 листопада. Надалі допускається присудження 
та вручення премії в день Різдва Христового – 7 січня, в Тетянин день (день 
Російської Освіти) – 25 січня або, у виняткових випадках, в ювілейну дату лауреата. 
Лауреат премії визначається рішенням правління Фонду до 15 жовтня.  

http://kirjanduskohvik.wordpress.com/tag  
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Премія Чино дель Дука 
 Премія Чино дель Дука (фр. Prix mondial Cino Del Duca) - міжнародна 

літературна премія, заснована в 1969 році на згадку про французького підприємця, 
керівника видавничої справи та філантропа італійського походження Чино дель 
Дука (1899-1967) його вдовою Симонов дель Дука (в дівоцтві - Симон Ніруе). 
Премія в 250,000 € відзначає авторів, чиї твори в літературній або науковій формі 
сприяють утвердженню гуманізму в сучасному світі.  

У 1975 році в Парижі був заснований Фонд Симона та Чино дель Дука, який 
після смерті засновників в 2004 році перейшов у ведення Французького Інституту 
(союзу 6 академій Франції). Поряд з преміями за наукові та літературні досягнення, 
Фонд вручає премії з археології, образотворчого мистецтва та музики.  

 

 

 
Премія  

"Дядечко Бібліо - Глобус" 

Союз «Гільдія книжників» спільно з Торговим Домом «Бібліо-глобус» заснував 
в 2000 році професійну щорічну премію "Дядечко "Бібліо-глобус" для видавців, 
продавців книжок та авторів бестселерів. Мета установи премії: - розвиток інтересу 
до книги та читання; - просвіта та меценатство; -розвиток партнерських стосунків з 
організаціями книжкового бізнесу Росії; -стимулювання книжкового бізнесу та 
визначення його лідерів; -просування сучасних інформаційних технологій. 
Присуджується за номинаціями для авторів: • «Гранд-метр» • «Дебют року» • 
«Бестселер року» • «Нове ім'я» • «Найкорисніша книга року» • «Багатотомник 
року» • «Шедевр року» • «Подія року» • «Книголюб року» • «Ідея року» та інші. 
Переможцям вручаються пам'ятний диплом та спеціальні призи. Серед володарів 
премії «Дядечко«Бібліо-Глобус» Борис Акунін, Дар’я Донцова, Юрій 
Голицинських, Олександр Орлов.  

 

 

 
 

Премія «Єврокон» 
EuroCon (ESFS Awards) 

Європейське Товариство Наукової Фантастики (European Science 
Fiction Society, ESFS) - це міжнародна організація професійних фантастів та 
шанувальників НФ. В 1972 році в італійському Трієсті вперше відбувся найбільший 
та найпрестижніший на європейському просторі фантастичний конвент "Єврокон". 
"Конвент" (скорочено "кон") означає зборища, на яких багато професіоналів та 
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шанувальників фантастики можуть поспілкуватися з улюбленими письменниками 
та один з одним. Спочатку Єврокон проводився раз на два роки, а з 1980-х - він став 
щорічним. В даний час конкурс «Єврокон» є найпрестижнішим з європейських 
фантастичних конвентів, який називають «Нобелівською премією фантастичної 
літератури» і без перебільшення можна назвати головною подією року у світі 
європейської наукової фантастики.   

На Євроконі вручаються щорічні Європейські премії наукової 
фантастики в наступних номінаціях:  

* кращий письменник  
* найкращий журнал  
* кращий аматорський журнал  
* кращий промоутер  
* кращий художник  
* найкраще видавництво 
 *найкращий перекладач  
* кращий автор постановки. 

 
Премія ЄС 

 в галузі сучасної літератури 
У грудні 2008 року Європейська федерація книгопродавців (EBF), 

Європейська рада письменників (EWC) та Федерація європейських видавців (FEP) 
за дорученням Єврокомісії об'єдналися в консорціум з організації та проведення 
вручення літературної премії ЄС.  

За задумом організаторів, Європейська літературна премія вручатиметься 
письменникам-початківцям країн Євросоюзу (ЄС) протягом трьох років 
з 2009 по 2011 рік. Щороку в конкурсі братимуть участь 11 або 12 країн-членів 
ЄС, і переможцями стануть по одному молодому авторові від кожної країни. Таким 
чином, до кінця 2011 року премію отримають по одному письменнику від кожної з 
34 країн, які беруть участь у "Програмі ЄС із культури". У 2009 році премії 
вручатимуться переможцям з перших 12 країн: Австрії, Хорватії, Франції, 
Угорщини, Ірландії, Італії, Литви, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччини та 
Швеції. Мета цієї нової нагороди - привернути увагу громадськості до творчого 
потенціалу, різноманітності та багатства сучасної європейської літератури, а також 
сприяти просуванню літератури в Європі. Також буде обрано посла ЄС з літератури, 
в завдання якого входитиме просування премії та авторів-переможців у Європі.  

 
Єрусалимська премія 

Єрусалимська премія - літературна нагорода письменникам, які своєю 
творчістю відстоюють волю індивідууму в суспільстві. Присуджується з 1963 року 
Міжнародним книжковим ярмарком у Єрусалимі один раз у два роки. Грошова 
частина премії складає п'ять тисяч доларів. По положенню про премію Єрусалима 
одна й та сама особа може бути відзначена премією не частіше одного разу в десять 
років. 
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Літературна премія  
імені Сергія Єсеніна 

стала міжнародною. Всеросійська літературна  премія імені Сергія Єсеніна, яка 
присуджувалась поетам та критикам з 2005 року, з майбутнього 2010 року - року 
115- річчя Єсеніна - одержить новий статус та стане міжнародною, повідомили в 
оргкомітеті премії. Організатори пояснили, що величезна кількість здобувачів, що 
надсилають свої роботи на конкурс, виявилася не тільки з Росії, але й із країн 
близького й далекого зарубіжжя. Тому засновники премії вирішили надати їй 
новий статус – міжнародної. Премія присуджується щорічно в номінаціях :  

*«Велика премія" - за великий поетичний добуток або поетичний збірник;  
*"Шукаючим поглядом" – критика;  
*"Пісенне слово" - виконавці й автори віршів до пісень;  
*"Російська надія" - поезія молодих;  
*"Видавництво, що пропагує творчість Сергія Єсеніна";  
*"Честь та гідність".  

 
Як відзначили організатори, в 2010 

році будуть додані ще кілька номінацій, у 
тому числі – « Інтернет-Поезія.» 
Презентація Міжнародної літературної 
премії імені Сергія Єсеніна "О Русь, 
змахни крилами..." пройде 2 жовтня 2009 
року в Малому залі Центрального 
Будинку Літераторів. 

 
 

Ірландська літературна 
міжнародна премія ІМРАС 

Заснована в 1996 році міською радою Дубліна (Ірландія), де і проходить 
нагородження лауреатів. IMPAC (Improved Management Productivity and Control) - 
це міжнародна компанія зі штаб-квартирою у Флориді, яка є світовим лідером в 
області підвищення продуктивності праці. Премія присуджується за окремий твір, 
написаний чи перекладений на англійську мову, причому правом висунення 
претендентів мають 185 бібліотечних систем в 51 країні. Це одна з найбільших у 
світі премій, яку можна отримати за окремий твір, вона складає 100 тисяч євро.  
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Премія Грінцане Кавур 
(Grinzane Cavour) 

 Заснована в Турині (Італія) в 1982 році. Назва премії походить від імені 
туринського замку XIII ст., де жив граф Бенс Кавур - перший прем'єр-міністр 
об'єднаної Італії, а нині знаходиться штаб-квартира премії.  

 
Основна мета премії - залучення молодого покоління до літератури. Вона 

досягається за рахунок включення до складу жюрі не тільки відомих літературних 
критиків, а й школярів. У голосуванні беруть участь близько тисячі підлітків з шкіл 
Італії, Німеччини, Франції, Іспанії, Бельгії, Чехії, США, Куби, Японії, куди 
розсилаються книги авторів, номінованих на премію. У 2001 році ЮНЕСКО 
оголосив премію «Грінцане Кавур» «зразковим інститутом міжнародної культури». 
Крім ремії «Грінцане Кавур Москва», існують: «Грінцане Кавур Монтевідео» (для 
Уругвайських авторів), «Грінцане Кавур Гавана» (вручаються Кубинцям), 
«Грінцане Кавур Франція». 

 

 
 

 
Премія 

Міжнародного 
співтовариства 

Франца Кафки  

Премія Франца Кафки — одна з найбільш відомих та престижних 
Міжнародних літературних преміій Чеської республіки. Вручається з 2001 року. 
Спонсори —Товариство Франца Кафки та місто Прага.  

Поки що єдина для Чехії міжнародна літературна премія вручається за 
художню унікальність літературних творів сучасних авторів, чиї твори, адресовані 
читачам незалежно від їх походження, національності та культури. Лауреат                                        
отримує 10 тисяч доларів, диплом а також зменшену копію пам’ятника Франца 
Кафки в Празі. Нагородження відбувається наприкінці жовтня в церемоніальній 
залі зборів старої Праги. Не мають значення ні вік, ні національність письменника, 
важливо тільки, щоб він був живим. Особливою вимогою є книжкове видання 
твору чеською мовою. Ще одна літературна премія ім. Кафки присуджується в США 
жінкам-письменницям.  
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Літературна премія 
імені Джозефа Конрада – 

Коженьовського 
Джозеф Конрад-Коженьовський увійшов в історію літератури як 

видатний англійський письменник-мариніст, який мав українські корені. 
Популярність йому принесли повісті англійською мовою — «Усмішка долі», «Лорд 
Джим», «Смуга тіні» та інші. Численні екранізації (понад 50 фільмів за період від 
1919 до 2006 року) свідчать, що твори Конрада і нині є актуальними та 
привабливими для аудиторії. Літературна премія ім. Джозефа Конрада заснована в 
2007 році Польським інститутом у Києві. Премія ім. Джозефа Конрада 
присуджується у Києві українському письменнику за послідовність у здійсненні 
творчого шляху, інноваційність форми, ламання стереотипів та універсалізм 
послання.  

Присудження премії у 2007 році, що проголошений ЮНЕСКО роком Конрада, 
свідчить про зацікавленність Польського Інституту промоцією європейської ідеї 
взаємозбагачення культур за умов збереження культурної ідентичності. З 22 
письменників-номінантів до трійки фіналістів увійшли лише троє молодих, але 
досить відомих сучасних українських письменників : Наталка Сняденко, Тарас 
Прохасько та Сергій Жадан.  

 
Міжнародна літературна премія 

«Corona Carpatica» 
Творча асоціація ―Corona Carpatica― (Україна-Румунія) щорічно присуджує 

Міжнародну літературну премію ―Карпатська корона‖ з 2003 року талановитим 
майстрам пера, організаторам літературного процесу за визначний внесок в 
українську та румунську літератури, відданість проблематиці Карпатського регіону, 
нагороджуються кращі карпатознавчі праці в категоріях прози, поезії, 
літературознавства та образотворчого мистецтва.  

 
Міжнародна літературна премія 

імені Івана Кошелівця 
З 1999 року журнал "Соборність" має свою журнальну літературну премію 

імені видатного українського письменника прозаїка, перекладача, теоретика 
літератури Івана Кошелівця. Ім’я Івана Кошелівця вписано в золоті сторінки 
української літератури. Крім того, що він був засновником журналу «Сучасність» в 
Німеччині (нині виходить в Україні), він є автором багатьох літературних творів, 
серед яких «Сучасна література в УРСР», «Розмови в дорозі до себе», «Микола 
Скрипник», «Олександр Довженко», «Літературний процес дещо з віддалі».  
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Лейпцигська премія 
Засновниками премії європейського взаєморозуміння, яка існує з 1994 року, є 

місто Лейпциг, федеральна земля Саксонія та Об'єднання німецької книготоргівлі. 
Премія відзначає представників мистецтва, які своїми літературними творами 
залучилися до кращого взаєморозуміння між представниками різних європейських 
культур. Розмір премії - 15 тисяч євро.  

 

 

 
Міжнародна 

літературна премія  
імені Богдана – Нестора  

Лепкого 

Заснована в 2000 році. Засновники премії - літературно-мистецький часопис 
українців Європи "Зерна" (Париж-Львів-Цвікау), видавництво "Зерна" 
(Гогенштайн-Ернстталь), "Українське видавництво" (Париж-Львів-Цвікау), 
баварська організація Національної спілки письменників України, просвітянське 
товариство ім. Богдана-Нестора Лепкого у Кракові. Лауреатів першої премії 
нагороджують пам'ятною медаллю та дипломом.  

Твір переможця чи лауреата конкурсу видають окремою книжкою у 
видавництві Flacius Veblag (у співпраці з "Українським видавництвом").  

 
Ліберті (Liberty) 

Заснована в США в 1999 році колишніми росіянами. Присуджується за внесок 
в російсько-американську культуру та розвиток культурних зв'язків між Росією та 
США. Незалежне журі з трьох осіб: художник Г. Брускін, письменник та музикант 
С. Волков (йому належить ідея створення премії) та письменник О. Геніс. 
Спонсорами виступають «Media Group Continent USA» та Американський 
університет в Москві. Переможець отримує диплом та грошову премію.  

 

 

 
 

Премія "Небьюла"  
(Nebula award) 

(у перекладі назва означає туманність), присуджується щорічно з 1965 року 
членами Асоціації авторів Наукової Фантастики й Фентезі Америки (Science Fiction 
and Fantasy Writers of America, Inc.) за кращий фантастичний добуток минулого 
року, виданий в США або американській періодиці. Премія заснована, як Асоціація 
письменників - фантастів Америки (SFWA) Дэймондом Кнайтом. Асоціація 
починалася зі членства 78 авторів. Тепер у ній налічується більш 1000 членів, у 
тому числі й більшість провідних авторів наукової фантастики й фентезі. 
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Починаючи з 1965 року, премія "Небьюла" - вручалася за наступними категоріями: 
- кращий роман, - краща повість, - краща коротка повість, - краща розповідь 
Номерується премія з року видання добутків, а не по році вручення. Антологія 
премії складається з розповідей та уривків з великих добутків та видається щороку. 
Небьюла вручається на банкеті, що проходить кожної весни, який відвідують безліч 
авторів та редакторів. Банкет завжди передує зустрічами й публічними 
обговореннями номінацій. З 1974 року до складу "Небьюли" входить премія 
"Великий майстер" (Grandmaster), що вручається за внесок у розвиток жанру. 
Кандидати на премію "Великий майстер" висуваються президентом та схвалюються 
більшістю чиновників SFWA.  

 
Нейштадтська 

 літературна премія 
 (Neustadt Prize for Literature) Міжнародна літературна премія за досягнення в 

галузі літератури, заснована в 1969 році, вручається раз на два роки. В основі 
премії - дар Уолтера та Доріс Нейштадт, спонсори - університет Оклахоми та 
журнал World Literature Today.  

 

 

 
 

Премія імені Дмитра 
Нитченка 

Присуджується за пропаганду українського друкованого слова з 1999 року. 
Премія імені Дмитра Нитченка - одна з тих відзнак, яку неможливо одержати, 
якщо не любиш Україну. В її положенні записано, що вона присуджуються за 
пропаганду українського слова. І нині серед її лауреатів - рецензенти, журналісти, 
видавці, бібліотекарі, працівники книготоргівлі, артисти, меценати з усієї України, 
тобто ті, хто справді активно пропагує українську книгу, захищає друковане слово. 
Премія, заснована Лігою українських меценатів та родиною Дмитра Нитченка 
(Австралія), нині одна з найпопулярніших та найвідоміших в Україні. 
Присуджується премія імені Дмитра Нитченка щороку до дня народження 

письменника - 21 лютого. 

 

 

 
 

Нобелівська премія 

Заснована шведським інженером-хіміком винахідником та промисловцем 
Альфредом Нобелем в 1900 році. В галузі літератури присуджується з 1901 року. 
Складається з золотої медалі з зображенням А. Нобеля та відповідним написом, 
диплома та чека на 10 млн. шведських крон (1,33 млн. $). Присудження премії з 
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літератури, згідно із заповітом Нобеля, доручено шведській академії в Стокгольмі. 
Нобелівська премія з літератури є найпрестижніша міжнародна літературна 
нагорода, яка привертає увагу всього інтелектуального світу. Зазвичай премію 
присуджують з формулою - мотивацією за весь творчий доробок письменника, 
рідше - за окремий твір. Нобелівські премії присуджуються кандидатам незалежно 
від їх раси, національності, статі та віросповідання, за самі новітні досягнення в 
згаданих областях та за більш ранні роботи, якщо їх значення стало очевидним 
пізніше. Всі премії, крім премії миру, можуть присуджуватися тільки індивідуально 
(тобто окремим особам), і тільки один раз. Як правило, посмертно Нобелівські 
премії не присуджуються. Урочисті церемонії вручення Нобелівських премій 
проводяться в Стокгольмі та Осло 10 грудня, у річницю смерті Нобеля - так званий 
День Нобеля (в Швеції - це офіційний день підняття державного прапора). За 
установленою традицією шведський король вручає золоті медалі лауреатам в 
Стокгольмі, а норвезький король присутній на церемонії вручення премії миру в 
Осло.  

 
Міжнародна жіноча літературна 

премія Оранж Prize 
Престижна премія в англомовному світі за літературний твір (роман) 

присуджується щорік з 1996 року авторам – жінкам різних країн світу, які 
пишуть англійською мовою. Твір має бути надрукований у Великобританії за рік до 
вручення премії. Переможці премії отримують 30 тис. фунтів стерлінгів, а також 
бронзову статуетку «Bessie», створену скульптором Грізель Найван (Grizel Niven). 
Спонсор премії висловив побажання не афішувати його імені.  

 

 

 
Міжнародна премія 

Фонду Святого 
Всехвального апостола 
Андрія Первозванного 

є недержавною, непартійною, нецерковною й неполітичною нагородою. 
Премія заснована в 1992 році й вручається щорічно 13 грудня в день Святого 
Всехвального апостола Андрія Первозванного. На церемонії присутні вищі посадові 
особи держави, політичні діячі інших країн, суспільні та релігійні діячі, 
представники диплома-тичного корпусу. Премія присуджується окремим особам 
незалежно від їхнього громадянства й місця проживання за заслуги в справах по 
зміцненню: - російської державності - міжслов’янської згоди - союзу держав, 
дружніх Росії Насамперед, лауреат повинен мати незаперечні заслуги в зміцненні 
російської державності, міжслов’янскої згоди, відродженні духовності.  

Особам, нагородженим Міжнародною премією, присвоюється звання "Лауреат 
Міжнародної премії Фонду Святого Всехвального апостола Андрія Первозванного", 
вручаються диплом Лауреата; Знаки Премії "Державний Орел" та "Орденська 
Зірка", що представляють собою ювелірні вироби з дорогоцінних металів з 
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діамантами; муарова стрічка Лауреата, а також ікона Святого апостола Андрія 
Первозванного роботи сучасних іконописців. Згідно зі Статусом Міжнародної 
премії Фонду Андрія Первозванного Лауреатом премії може стати як росіянин, так і 
громадянин іншої країни, незалежно від віросповідання, партійної приналежності, 
раси, статі, посади й характеру діяльності. Для іноземних громадян важливим 
критерієм є внесок у зміцнення союзу держав, дружніх Росії, надання реальної 
підтримки в збереженні міжнародного авторитету Російської Федерації. Матеріали 
про здобувачів Міжнародної премії містяться на сайті Фонду "За Віру й Вірність".  

 

 

 
 

Міжнародна премія імені 
Валентина Пікуля 

Міжнародна премія ім. В. С. Пікуля заснована в 2004 році Союзом 
письменників Росії, Головним штабом Військово-морського флоту РФ та 
Міжнародною Асоціацією письменників-баталістів та мариністів з метою увічнення 
пам'яті видатного письменника Росії. Присуджується літераторам за художні, 
публіцистичні та науково-популярні твори героїко-патріотичної спрямованості, які 
розповідають про яскраві сторінки Держави Російської. Премія присуджується 
щорічно в трьох номінаціях:  

1. Художні твори (романи, повісті, оповідання).  
2. Публіцистичні та науково-популярні твори.  
3. За великий внесок у розвиток та пропаганду історичної та героїко-

патріотичної літератури.  
При присудженні премії вручається лауреатська медаль із зображенням В. С. 

Пікуля, диплом та грошовий приз. Прийом творів, висунутих на здобуття премії, 
проводиться щорічно до 1 квітня. Приймаються твори, опубліковані російською 
мовою у рік, що передує року нагородження. Підсумки роботи та рішення 
нагородної комісії оголошуються в день народження В. С. Пікуля - 13 липня. Перше 
вручення премій відбулося в 2005 році.  

 

 
 

Пулітцерівська премія 

Заснована американським газетним магнатом угорського походження 
Джозефом Пулітцером в 1911 році при Колумбійському університеті. З 1917 року 
премія вручається щорічно. Загальна кількість номінацій — 25: за служіння 
суспільству; за висвітлення місцевих новин; за видатне розслідування; за 
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майстерність; за подачу сенсаційного матеріалу; за розкриття національної теми; за 
міжнародний репортаж; за нарис; за коментар; за критику; за редакційний 
коментар; за карикатури; за новинну фотографію; за художню фотографію; за 
художню книгу, написану американським письменником, бажано про Америку; за 
книгу з історії Сполучених Штатів; за біографію або автобіографію американського 
автора; за поезію; за нехудожню літературу; за видатний музичний твір; за кращу 
драму. 

Літературна премія вручається по шести номінаціях:  
       *художня література  
       *документалістика  
       * драматургія  
       *поезія 
       * історична література  
       * біографія.  

Премії з літератури, драматургії та музики 
присуджуються тільки громадянам США. Формальне оголошення про присудження 
премії за традицією робить президент Колумбійського університету у квітні 
кожного року. У здобутті беруть участь більше 2 тисяч претендентів. Роботу в 
незалежному журі доручають 90 фахівцям, які й відбирають самих гідних по всіх 
номінаціях. У 1942 році оргкомітетом було прийнято рішення про присудження 
Пулітцерівської премії також і в галузі фотожурналістики, яка, починаючи з того 
року, вручалася щорічно, за винятком 1947-го, коли журі не змогло виявити 
жодної гідної роботи. 

 
Міжнародний літературний конкурс 

«Російська премія» 
 Міжнародний літературний конкурс "Російська Премія" був заснований в 

2005 році. Мета конкурсу - сприяти збереженню російської мови як унікального 
явища культури пострадянського простору, сприяти популяризації російської мови 
та розвитку міжнародної гуманітарної співпраці. "Російська Премія", перш за все, 
підтримує статус російської мови та писемності, вона - частина турботи про те, щоб 
російськомовні люди за кордоном не відчували себе відірваними від Вітчизни. 
Премія щорік присуджується письменникам СНД та Прибалтики (крім Росії), які 
пишуть російською мовою. Офіційний партнер "Російської Премії" - Фонд Першого 
Президента Росії Бориса Єльцина. 

 
Премія  Сервантеса 

        ―Премію Сервантеса‖ (Premio Cervantes), що існує вже понад тридцять років, у 
іспаномовному світі дехто називає ―Нобелем іспаномовної літератури‖.Починаючи 
від 1974 року міністерство культури Іспанії фінансує Премію Сервантеса, що 
надається певному автору, який пише іспанською мовою за його сукупний творчий 
внесок в ―іспаномовний культурний спадок‖. 

Варто звернути увагу, що національна приналежність письменника не має 
значення. За 35 років існування премії її майже порівну розділили представники 
іспанської літератури і латиноамериканських літератур. Серед них Х. Л. Борхес, М. 
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Варгас Льоса, К. Х. Села та інші. Претендентів на премію висувають національні 
―академії іспанської мови‖, а Іспанія таким чином зберігає культурний вплив і роль 
―матері-батьківщини‖ для всіх іспаномовних країн. Адже нагороду вручає король 
Іспанії. Отже, Премія Сервантеса певним чином також є інструментом культурної 
гегемонії. 

 
Хуан Марсе 

 
 

Постать Хуана Марсе, який у 
свої 75 років отримав цю нагороду в 
останні дні 2008 року (нагородження 
відбувається перед Різдвом), — одна з 
найбільш знакових у сучасній 
іспанській літературі. Втім, 
український читач, який не володіє 
іспанською, може прочитати хіба що 
два його тексти, перекладені 
російською мовою. ―Двуликий 
любовник‖ (―El amante bilingue – що 

дослівно означає ―Двомовний коханець‖) і ―Чары Шанхая‖). Не будемо порушувати 
питання про доцільність перекладу саме цих текстів, але ще більше десятка 
романів, у тому числі дуже впливових, і досі лишаються 
невідомими в Україні. Серед них ―Останні вечори з Терезою‖ (―Las últimas tardes 
con Teresa‖), ―Дівчина у золотому бікіні‖ (―La muchacha de las bragas de oro‖) та 
інші. Тексти його концентруються у просторах післявоєнної Барселони, у 
напівзруйнованих кварталах та епоху пізнього франкізму (1960 – 1970 роки). 
Стилістика оповіді відсилає до американського ―чорного фільму‖ 1950-х. Персонажі 
Марсе мають подвійну іспансько-каталонську ідентичність, не знають яку мову і 
культуру для себе обрати, страждають на ―мовно-культурну шизофренію‖. Їх життя 
розгортається у просторі пам’яті про історії дитинства і юності, тісно пов’язані з 
барселонським кварталом ―Гінардо‖, якого більше не існує, а теперішнє проходить 
під знаком болісної зміни свідомості у період політики культурної ―нормалізації‖ 
(перехід від диктатури до демократії). 
 

.  
 

 
 

Міжнародна 
літературна премія 

імені Григорія Сковороди 

Заснована в 1992 році Міжре-гіональним союзом письменників, Конгресом 
літераторів України та Міжнародним Співтовариством. Надається за філософію 
людяності та гуманізм у творчості.  
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Міжнародна літературна премія 
ім. К. Симонова 

 Літературна премія імені К. М. Симонова заснована Міжнародною асоціацією 
письменників - баталістів та мариністів 

 

 

 
 

Міжнародна 
літературна премія  

«СРІБНИЙ СТРІЛЕЦЬ» 

Міжнародна літературна поетична премія «СРІБНИЙ СТРІЛЕЦЬ» була 
заснована в 2008 році.  

З 10 червня по 1 березня в інтернет-мережі проводиться конкурс на здобуття 
Міжнародної літературної премії «Срібний стрілець». Ідея проведення конкурсу 
належить ініціативній групі з декількох країн за підтримки літературно-музичного 
салону «БУДИНОК БЕРЛІНИХ» (Лос-Анжелес, Каліфорнія, США). Засновник премії 
«Срібний стрілець» - відомий російський поет, есеїст, перекладач, який живе в 
Сполучених Штатах Америки- Анатолій Берлін.  

ВИНАГОРОДИ: Перше місце - 1000 доларів США, 15 авторських екземплярів 
збірки «СРІБНИЙ СТРІЛЕЦЬ»; Друге місце - 500 доларів США, 10 авторських 
екземплярів збірки «СРІБНИЙ СТРІЛЕЦЬ»; Третє місце - 250 доларів США, 5 
авторських екземплярів збірки «СРІБНИЙ СТРІЛЕЦЬ». Учасникам, що зайняли з 4 
по 20 місце буде присвоєне звання «Лауреат міжнародної літературної премії 
"Срібний стрілець-2009". Номінація ВІД ГОТЕЛЮ «ОСКАР» - «Срібний голос» - 
приз: путівка до Трускавця з мешканням в зоряному готелі «Оскар» (номер 
«люкс»).  

 

 
 

Міжнародна 
літературна премія 

імені  
А. та Б. Стругацьких 

(АБС-премія) 

Міжнародна літературна премія в області фантастики імені Аркадія та Бориса 
Стругацьких («АБС-премія») вручається щорічно вирішенням спеціального жюрі 
за кращі твори літературної фантастики, написані російською мовою та 
опубліковані в попередньому році. Премія заснована Петербургзьким «Центром 
сучасної літератури та книги» за сприяння літературної громадськості міста в 1998 
році. Премія вручається з 1999 року щорік 21 червня, тобто в день, рівно 
віддалений від дат народження кожного з братів Стругацьких. Премія вручається в 
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двох номінаціях: - за кращий художній твір (роман, повість, розповідь). - за кращий 
критико-публіцистичний твір про фантастику або на фантастичну тему (стаття, 
рецензія, есе, книга).  

 

 

 
Міжнароднa 

літературно-мистецька  
премія імені Олени Теліги 

Міжнародну літературно-мистецьку премію ім. О.Теліги було засновано в 
2000 році Всеукраїнським жіночим товариством ім. Олени Теліги з метою 
вшанування пам'яті видатної української поетеси, громадської діячки, борця за 
незалежність України. Премією відзначаються відомі в Україні та за її межами 
громадські діячі, митці за лицарство в житті, подвижницьку діяльність в ім'я 
України, створення високохудожніх творів у галузі літератури, мистецтва, 
публіцистики, що є визначним внеском у духовне життя українського народу, 
збагачення його історичної пам'яті, утвердження високих гуманістичних ідеалів. 
Премію присвоюють одній особі щороку в день пам'яті Олени Теліги.  

 

 

 
 

Міжнародна 
літературна премія 

 ім.Олександра Фадєєва 

Заснована (відроджена) в 2002 році (на відзначення 100- річчя від дня 
народження письменника). Засновники - Міжнародна асоціація письменників 
баталістів та мариністів на чолі із Президентом, секретарем Союзу письменників 
Росії Ю. Виноградовим. Присуджується за створення та розвиток художніх творів 
на воєнно-історичну тему, за видатний духовний внесок по військово-
патріотичному вихованню воїнів Армії та Флоту та підготовки молодого покоління 
- майбутніх захисників Батьківщини. Лауреат одержує золоту медаль. Медаль ім. О. 
Фадєєва виготовлена з латуні у формі кола діаметром 30 мм., позолочена. На 
лицьовому боці медалі - рельєфне профільне зображення О. О. Фадєєва, повернене 
вліво, внизу напис "Олександр Фадєєв". На зворотньому боці - у середині поля 
напис у два рядки "Лауреат премії". Унизу - лаврова гілка. 
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Феміна 
 Заснована в 1904 році у Франції, рівно через рік після Гонкурівської. 

Замислювалась як своєрідний протест проти жіноненависництва Гонкурівської 
академії, ігнорувати твори, написані жінками. Про важливість цієї премії можна 
судити хоча б з того факту, що існує офіційна угода між Гонкуром та Феміною про 
чергування дат їх присудження: раз на два роки. Феміна вручається на тиждень 
раніше Гонкурівської. До складу жюрі входять тільки жінки, дванадцять відомих 
письменниць та критиків. Вони вибирають трьох лауреатів:  

* за кращий твір, написаний французькою мовою 
*за кращий перекладний твір  
*за найбільш вдале есе.  

 
Присуджує премію журі, що складається лише з представниць прекрасної статі, 

за кращий французький роман, іноземний роман та ессеїстику. Премія за кращий 
добуток французької літератури у віршах або прозі присуджується щорічно в першу 
середу листопада в паризькому палаці Крийона на Єлисейських полях. 

 

 

 
 

Всесвітня премія 
фентезі 

(World Fantasy Award) 

Премія «World Fantasy Award» заснована в 1975 році.  
Присуджується щороку на «Всесвітньому конвенті фентезі» (World Fantasy 

Convention) оновленим жюрі за твори, написані в жанрі фентезі та опубліковані 
англійською мовою. Основні номінації: 

 *роман (novel)  
*повість (novella)  
*розповідь (novellette)  
*антологія (anthology)  
*збірник (collection)  
*за заслуги перед жанром (life achievement).  
Крім того, призначаються три додаткові нагороди:  
*"за внесок" (live achievement) 
 *приз професійному редактору  
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* редактору-любителю.  
В основі творів, номінуючих на нагороду, повинні бути присутні сюжети про 

надприродне, від меча та магії, магічного реалізму, мотиви творів Дж. Р.Р. Толкіна 
та інші. Всесвітній конвент фентезі (World Fantasy Convention) - це зустріч 
професіоналів, цінителів та осіб, які цікавляться жанром Світлої та Темної фентезі.  

Вшанування лауреатів відбувається на традиційному банкеті в неділю після 
полудня. Зустрічі з письменниками та художниками проходять в п'ятницю вранці, 
під час яких здійснюється обов'язкова роздача автографів. В інший час 
демонструються фільми та відео, проходять костюмовані бали, ігри та маскаради.  

 

Лауреати отримують виготовлену 
Гехеном Уілсоном статуетку у вигляді 
бюста Говарда Філіпса Лавкрафта. 
Іноді премію так і називають - 
"Говард", маючи на увазі, само собою, 
не творця саги про Конане, а старого 
доброго живописця Ктулху та Герберта 
Уеста.  

Міжнародна літературна 
премія імені Івана Франка                  

 
 Заснована в 1991 році Національною спілкою письменників України. 

Щорічна. Має статус міжнародної. Присуджується за переклади та 
популяризацію української літератури за кордоном. Висунення кандидатів на 
здобуття премії – до 25 липня поточного року. Присудження премії - до 27 серпня 
поточного року. Вік кандидатів - необмежений. Грошова винагорода – 1000 
гривень.  
 

 

 
 

Премія Х'юго 

Премія Х’юго (англ. Hugo Award) - літературна премія в галузі наукової 
фантастики, заснована в 1953 році. Названа на честь Х'юго Гернсбека - творця 
перших спеціалізованих науково-фантастичних журналів.  

Премія присуджується щорічно за кращі твори в жанрі фантастики, які 
опублiкованi англійською мовою, за результатами голосування зареєстрованих 
учасників Всесвітніх конвентів любителів фантастики Worldcon (через це премія 
вважається «читацькою»). Премія вручається в наступних номінаціях: *кращий 
роман (Best Novel) *краща повість (Best Novella) *краща коротка повість (Best 
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Novellette) *краща розповідь (Best Short Story) *краща книга про фантастику (Best 
Related Book) *краща постановка (Best Dramatic Presentation; присуджувалася до 
2002 року) *краща постановка, велика форма (Best Dramatic Presentation, Long 
Form; присуджується з 2003 року) *краща постановка, мала форма (Best Dramatic 
Presentation, Short Form; присуджується з 2003 року) *кращий професійний 
редактор (Best Professional Editor) *кращий професійний художник (Best 
Professional Artist) *кращий напівпрофесійний журнал (Best Semiprozine) *кращий 
фензін (Best Fanzine) *кращий фен-письменник (Best Fan Writer) *кращий фен-
художник (Best Fan Artist) .Лауреатам вручається статуетка з зображенням 
злітаючої ракети. Разом з премією «Х’юго» інколи присуджується премія 
«Гендальф». Її дають не конкретному твору, а авторові, який вніс значний вклад в 
розвиток жанру фентезі.  
 

 

  Міжнародна 
Шолоховська премія 

Міжнародна премія імені Михайла Шолохова в галузі літератури та 
мистецтва— премія, заснована в 1992 році Міжнародним співтовариством 
письменницьких спілок (МСПС), Союзом художників Росії та видавництвом 
«Радянський письменник», Московським державним відкритим педагогічним 
університетом ім. М.А. Шолохова. Присуджується російським та зарубіжним 
письменникам, поетам, державним та громадським діячам за кращі твори на 
історичні теми, поетичні збірки та філологічні дослідження, видані в Росії. 
Присуджується щорічно три (інколи більше) рівноцінні премії. Лауреат отримує 
диплом, пам'ятну медаль та грошову винагороду. Вручається в Москві в останніх 
числах травня (до дня народження Михайла Шолохова). Беззмінним головою журі 
є Юрій Бондарєв. Грошове забезпечення премії не розголошується.  
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Джерела інформації: 
 Міжнародна літературна премія ім. Ю. Долгорукого //Культура і 
життя. – 2008. – 9 квіт. (№ 15-16). – С. 8 
Міжнародна літературна премія ім. Г. Сковороди //Літературна Україна. 
- 2008. – 30 жовт. (№ 42). – С. 2; //Літературна Україна. – 2009. – 9 квіт. (№ 14). – 
С. 2.  
Міжнародна українсько-німецька премія ім. О. Гончара // Літературна 
Україна. – 2007. – 12 квіт. ( № 14). – С. 2; //Культура і життя. – 2008. – 16 квіт. (№ 
17). – С. 2; //Літературна Україна. – 2009. – 2 квіт. (№ 13). – С. 6.  
Письменники України: біобібліогра-фічний довідник /упоряд. В.П. Павловська, 
Л.Ф. Бібнова, Л.М. Сіренко. – К.: Український письменник, 2006. – 514 с. : фото. 
Премія ім. Д. Нитченка //Літературна Україна. – 2008. – 21 лют. (№ 7). – С. 2; 
//Культура і життя. – 2009. – 18 лют. (№ 7). – С. 3; //Літературна Україна. – 2009. 
– 19 лют. (№ 7). – С. 2.  
Шелудько, В. Литературные пре-мии России //Библиотечное дело. – 
2003. - № 11-12. 
 Шкляр, Л.Є. Під знаком Нобеля : лауреати Нобелівської премії з 
літератури 1901 – 2006 / Л.Є. Шкляр, А.Г. Шпиталь. – К. : Грамота, 2006. 
– 504 с.: іл.   
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WEB-сайти міжнародних літературних премій 
Літературні премії 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/LITERAT
URNIE_PREMII.html                                                                                                         

Центр читання. Найбільші літературні премії 
http://www.bgunb.ru/bgunb/center/litprem.asp * * * * *                                

Австрійська премія                                                                                              
http://www.top-kniga.ru/kv/news/detail.php?ID=10727 

Літературна премія Лулу Блукер 
http://meet.a-club.ru/print.php?type=N&item_id=48 

Міжнародна літературна премія «Бронзовий Ікар» « За справжню 
наукову фантастику»  

http://soyuzpisateley.ru/partner/ikar.shtml 
Букерівська премія (офіційна назва премії - The Man Booker Prize) 

http://www.topkniga.ru/kv/news/detail.php?ID=10727                                                   
Букерівська премія перекладачам 

http://shop.bambook.com/scripts/news.show?d=20050520&v=1&r=1 Ман –
Букерівська міжнародна премія (The Man Booke International Prize) 

http://ukr.mediaport.ua/world/1793                                                                                                                  

Російський «Букер» (Офіційна назва «Букер – Відкрита Росія») 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http://www.bgunb.ru/bgunb/center/litprem.as

p&text                                                                                                                                          
Міжнародна літературна премія ім. Володимира Винниченка 
http://www.silskivisti.kiev.ua/18368/print.php?n=2706 http://www.borys-

oliynik.info/index.php?id=75 
Міжнародна літературна Волошинська премія 

http://ipim.ru/grants/968.html http://mecenat-and-world.ru/37-40/premia.htm 
http://almaty-lit.ucoz.ru/news/2008-07-07-292 

Літературна премія Міжнародного фонду Расула Гамзатова 
http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/s1223629/s12236293724/ 

Міжнародна літературна премія ім. М.В. Гоголя 
http://ukr.mediaport.ua/news/world/17506/ http://www.fondtriumph.ru/about/ 

http://www.obyava.com.ua/news_5788.html 
Міжнародний конкурс «ГОГОЛЬ- ФЕНТЕЗІ 2009» 

http://art-krug.com/Literatura/konkurs 
Міжнародна літературна премія братів Гонкурів 

http://center.orenlib.ru/world_premium.html 
Міжнародна недержавна україно-німецька літературна премія  

ім. Олеся Гончара 
http://www.good-luck.com.ua/actions/ukrajino-nimecka-literaturna-premiya-olesya-

gonchara/ 
Міжнародна премія ім. Нізамі Гянджеві 

http://www.mbfuad.org/ukr/programms/premia.html 
Міжнародна літературна премія ім.Юрія Долгорукого 

http://uabooks.info/ua/news/market/?pid=2142 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/LITERATURNIE_PREMII.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/LITERATURNIE_PREMII.html
http://almaty-lit.ucoz.ru/news/2008-07-07-292
http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/s1223629/s12236293724/
http://www.obyava.com.ua/news_5788.html
http://art-krug.com/Literatura/konkurs
http://www.good-luck.com.ua/actions/ukrajino-nimecka-literaturna-premiya-olesya-gonchara/
http://www.good-luck.com.ua/actions/ukrajino-nimecka-literaturna-premiya-olesya-gonchara/
http://www.mbfuad.org/ukr/programms/premia.html
http://uabooks.info/ua/news/market/?pid=2142
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Міжнародна літературна премія ім. Ф.М. Достоєвського 
http://kirjanduskohvik.wordpress.com/tag 

Премія Чино дель Дука 
http://ru.wikipedia.org/wiki 

Премія "Дядечко Бібліо - Глобус" 
http://www.bi http://ru.wikipedia.org/wiki blio-globus.ru/content.aspx?page_id=17 

Премія «Єврокон» EuroCon (ESFS Awards) 
http://www.personal-plus.net/288/3763.html  

http://www.mirf.ru/rewards.php?block=1 
Літературна премія імені Сергія Єсеніна 

http://www.tvkultura.ru/news.html?id=374334&cid=48 
http://travelbreeze.ru/razdel/raspisanie-poezdov/doc/58953.html 
Премія Міжнародного співтовариства Франца Кафки 

http://litakcent.com/2009/05/18/premija-franca-kafky.html 
Премія ЄС в галузі сучасної літератури 

http://www.eleven.co.il/article/13309 
Єрусалимська премія 

http://www.eleven.co.il/article/13309 
Ірландська літературна міжнародна премія ІМРАС 

http://www.bgunb.ru/bgunb/center/litprem.asp 
Премія Грінцане Кавур (Grinzane Cavour) 
http://www.bgunb.ru/bgunb/center/litprem.asp 

Премія Міжнародного співтовариства Франца Кафки 
http://ru.wikipedia.org/wiki 

Літературна премія імені Джозефа Конрада – Коженьовського 
http://www.kijow.polemb.net/index.php?document=612 

http://www.polinst.kiev.ua/ua/podii2/archive.htm?year=2007&id=406 
Міжнародна літературна премія «Corona Carpatika» 

http://ua-reporter.com/novosti/15979 
Міжнародна літературна премія ім. Івана Кошелівця 

http://afric-dymon.livejournal.com/150445.htm 
Лейпцигська премія 

http://www.bgunb.ru/bgunb/center/litprem.asp#liberty 
Міжнародна літературна премія ім. Богдана – Нестора Лепкого 

http://www.biblos.org.ua/links/sampubANDgrand/index.php 
Ліберті (Liberty) 

http://msu.mogilev.by/library/premii_inter.htm 
Премія "Небьюла" (Nebula award ) 

http://books.imhonet.ru/prize/53/ 
Нейштадтська літературна премія 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/338282 
Премія ім. Дмитра Нитченка 

http://lum.org.ua/premii/premya-meni-dmitra-nitchenka 
Нобелівська премія 

http://ru.wikipedia.org/wiki/` 
Міжнародна жіноча літературна премія Оранж Prize 

http://www.orangeprize.co.uk/home 

http://kirjanduskohvik.wordpress.com/tag
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.personal-plus.net/288/3763.html
http://travelbreeze.ru/razdel/raspisanie-poezdov/doc/58953.html
http://litakcent.com/2009/05/18/premija-franca-kafky.html
http://www.eleven.co.il/article/13309
http://www.eleven.co.il/article/13309
http://www.bgunb.ru/bgunb/center/litprem.asp
http://www.bgunb.ru/bgunb/center/litprem.asp
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.polinst.kiev.ua/ua/podii2/archive.htm?year=2007&id=406
http://ua-reporter.com/novosti/15979
http://afric-dymon.livejournal.com/150445.htm
http://www.bgunb.ru/bgunb/center/litprem.asp#liberty
http://www.biblos.org.ua/links/sampubANDgrand/index.php
http://msu.mogilev.by/library/premii_inter.htm
http://lum.org.ua/premii/premya-meni-dmitra-nitchenka
http://ru.wikipedia.org/wiki/%60
http://www.orangeprize.co.uk/home
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Міжнародна премія Фонду Святого Всехвального апостола Андрія 
Первозванного 

http://www.fap.ru/premium.php  
http://gumilevica.kulichki.net/fund/fund23.htm 

http://www.rusk.ru/st.php?idar=170058 
Міжнародна премія ім. Валентина Пікуля 

http://www.bgunb.ru/bgunb/center/litprem.asp#piku 
Пулітцерівська премія 

http://www.bgunb.ru/bgunb/center/litprem.asp#pulitcer 
Міжнародна літературна премія «Росія – Італія. Крізь віки» 

http://www.yeltsin.ru/archive/news/detail.php?ID=4876 

Міжнародний літературний конкурс «Російська премія» 
http://ukremb.ru/news/225/ 

Міжнародна літературна премія ім. Ігоря Северяніна 
http://www.bgunb.ru/bgunb/center/litprem.asp#severjanin 
Міжнародна літературна премія ім. К. Симонова 

http://gov.karelia.ru/News/2008/12/1229_04.html 

Міжнародна літературна премія «Срібний стрілець – 2009» 
http://argentiumbook.mylivepage.ru/wiki/961/683  

Офіційний сайт конкурсу: http://argentium-book.mylivepage.ru 
Міжнародна літературна премія ім. Григорія Сковороди 

http://mspu.org.ua/main/34-mezhdunarodnaya-premiya-imeni-grigoriya-
skovorody.html 

Міжнародна літературна премія ім. А. та Б. Стругацьких (АБС-премія) 
http://www.webstandart.net/magaz.php?aid=6311 

Міжнароднa літературно-мистецька премія ім. Олени Теліги 
http://www.lib.kr.ua/work_folder/nes_1248087325.rtf 

Міжнародна літературна премія «Тріумф» 
http://www.obyava.com.ua/news_5788.html 

Міжнародна літературна премія ім. О. Фадєєва 
http://search.ukr.net/google/search.php?q 

http://www.tovarish.com.ua/print/Oleksandr_6110.html 
Феміна http://ru.wikipedia.org/wiki 

Всесвітня премія фентезі (World Fantasy Award) 
http://www.mirf.ru/News/Laureaty_Vsemirnoi_premii_fyentezi_4353.htm 

http://fantasyearth.ru/view.php?page=fantasy&a=wfa 
Міжнародна літературна премія імені Івана Франка 

http://nspu.at.ua/index/0-11/ 
http://www.gak.com.ua/news/734 

Премія Х’юго 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Премия_Хьюго 

Міжнародна Шолоховська премія 
http://www.booksite.ru/department/center/gon/premia20.htm 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Международная  премия имени М. А. Шолохова в области литературы и искусства 

 
 

http://www.fap.ru/premium.php
http://www.rusk.ru/st.php?idar=170058
http://www.bgunb.ru/bgunb/center/litprem.asp#piku
http://www.yeltsin.ru/archive/news/detail.php?ID=4876
http://ukremb.ru/news/225/
http://www.bgunb.ru/bgunb/center/litprem.asp#severjanin
http://gov.karelia.ru/News/2008/12/1229_04.html
http://argentiumbook.mylivepage.ru/wiki/961/683
http://argentium-book.mylivepage.ru/
http://mspu.org.ua/main/34-mezhdunarodnaya-premiya-imeni-grigoriya-skovorody.html
http://mspu.org.ua/main/34-mezhdunarodnaya-premiya-imeni-grigoriya-skovorody.html
http://www.webstandart.net/magaz.php?aid=6311
http://www.lib.kr.ua/work_folder/nes_1248087325.rtf
http://www.obyava.com.ua/news_5788.html
http://www.tovarish.com.ua/print/Oleksandr_6110.html
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://nspu.at.ua/index/0-11/
http://www.gak.com.ua/news/734
http://ru.wikipedia.org/wiki/

