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ПАЛАЖЭННЕ 

аб прэміі “Дэбют” імя Максіма Багдановіча 

 

 

I. ПРЭМІЯ 

 

1.1. Арганізатарамі прэміі з’яўляюцца Беларускі ПЭН-цэнтр, Саюз беларускіх 

пісьменнікаў і Мясцовы дабрачынны фонд “Вяртанне” (г. Мінск). 

 

1.2. Прэмія прысуджаецца штогод за найлепшую дэбютную кнігу, напісаную на 

беларускай мове ці перакладзеную на беларускую мову, аўтару/перакладчыку ва 

ўзросце да 35 гадоў на момант выдання кнігі.  

 

1.3. Прэмія ўручаецца ў намінацыях “Проза”, “Паэзія”, “Мастацкі пераклад”. Паводле 

рашэння журы прэмія можа ўручацца таксама ў дадатковай намінацыі, характар якой 

кожны год вызначаецца асобна на пасяджэнні журы. 

 

1.4. Кніга павінна быць выдадзеная ў папяровым альбо электронным варыянце ў 

прамежку паміж 1 студзеня і 31 снежня каляндарнага года, у якім быў абвешчаны 

конкурс.  

 

1.4.1. Калі кніга ў год, указаны ў выходных дадзеных, на прэмію не падалася, то яна 

можа ўдзельнічаць у конкурсе ў наступным годзе. 

 

1.5. Узнагароды: у кожнай намінацыі вызначаецца пераможца (І месца) і даюцца два 

заахвочвальныя прызы. Паводле рашэння журы колькасць заахвочвальных прызоў у 

адной намінацыі можа быць зменшаная да аднаго ці адзін з заахвочвальных прызоў 

можа быць перанесены ў іншую намінацыю. 

 

1.6. І месца можа быць раздзеленае паміж двума аўтарамі пры ўмове, што падчас 

галасавання яны набралі аднолькавую колькасць балаў.  

 

1.7. Кнігу, якая заяўленая да ўдзелу ў конкурсе, нельга выключыць з удзелу паводле 

жадання аўтара. 

 

 

II. КОНКУРС 

 

2.1. Конкурс складаецца з 5 этапаў: 

 

1 этап: арганізатары абвяшчаюць прэмію ўвосень; 

2 этап: журы прымае кнігі на конкурс да 31 студзеня  кожнага года; 

3 этап: журы абвяшчае поўны спіс кніг, прынятых да ўдзелу ў конкурсе, не пазней за 15 

лютага кожнага года; 

4 этап: журы вызначае ў кожнай з намінацыяў кароткі спіс з 3 найлепшых кніг, якія 

абвяшчаюцца не пазней за 1 сакавіка кожнага года; 

5 этап: журы вызначае пераможцу ў кожнай з намінацыяў, а таксама, пры неабходнасці, 

пераможцу ў дадатковай намінацыі; арганізатары ладзяць урачыстую цырымонію 
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абвяшчэння пераможцаў і ўручэння прызоў, у тым ліку заахвочвальных, да 31 сакавіка 

кожнага года. 

 

2.2. Аўтар, які перамог у любой з намінацыяў, не можа ў наступных сезонах 

удзельнічаць у конкурсе ў іншых намінацыях. Аўтар, які атрымаў у любой з 

намінацыяў заахвочвальны прыз, у наступных сезонах можа ўдзельнічаць у конкурсах 

у іншых намінацыях. 

 

2.3.Заяўляць кнігі на конкурс упаўнаважаныя: 

а) выдавецтвы; 

б) каардынатар прэміі; 

в) члены журы. 

 

Заяўкі ў адвольнай форме неабходна  дасылаць на адрас Беларускага ПЭН-цэнтра: 

— паштовы адрас: 220050, Мінск, п/с 218; 

— электронны адрас: info@pen-centre.by 

 

Іншыя асобы ці арганізацыі могуць падаваць прапановы па заяўках на той жа адрас. 

 

2.4. Тэрмін прыняцця заявак заканчваецца 31 студзеня кожнага года. На гэтую дату ўсе 

заяўкі мусяць быць атрыманыя арганізатарамі прэміі. Заяўкі, якія паступяць пазней за 

гэтую дату, разглядацца не будуць. 

 

2.5. Да заяўкі неабходна далучыць 2 асобнікі ў папяровым і асобнік у электронным 

варыянце. Заяўкі без электроннай версіі і 2 асобнікаў кнігі прымацца да ўдзелу ў 

конкурсе не будуць. 

 

2.6. Калі аўтар у адзін год выдаў некалькі кнігі, да ўдзелу ў конкурсе прымаюцца ўсе 

кнігі. 

 

III. ЖУРЫ 

 

3.1. Журы конкурсу складаецца з 7 членаў. Сталым членам журы з’яўляецца старшыня 

праўлення Мясцовага дабрачыннага фонду “Вяртанне” (г. Мінск). 

 

3.2. Астатнія члены журы прызначаюцца наступным чынам: 

— па адным члене журы прызначаюць старшыні Мясцовага дабрачыннага фонду 

“Вяртанне”, Беларускага ПЭН-цэнтра і Саюза беларускіх пісьменнікаў. Старшыні 

Беларускага ПЭН-цэнтра і Саюза беларускіх пісьменнікаў не ўдзельнічаюць у працы 

журы. 

— тры члены журы, абраныя вышэйадзначаным чынам, сумесна прызначаюць яшчэ 

трох членаў. 

 

3.3. Працу журы курыруе каардынатар прэміі (падрабязней глядзець раздзел V). 

 

3.4. Журы прымае рашэнні на падставе гэтага Палажэння аб прэміі. Па пытаннях, не 

ўрэгуляваных Палажэннем, журы прымае рашэнні згодна з уласным меркаваннем, 

кіруючыся прынцыпамі слушнасці, характарам прэміі і яе падставаў.  
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3.5. Журы прымае рашэнні на пасяджэннях у форме пастаноў адкрытым галасаваннем 

простай большасцю галасоў. Для прыняцця рашэння неабходная прысутнасць не менш 

як 5 членаў журы.  

 

IV. ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ ЧЛЕНАЎ ЖУРЫ  

 

4.1. Члены журы абавязаныя прачытаць усе кнігі, прынятыя да удзелу ў конкурсе.  

 

4.2. На кожны год уручэння прэміі прыпадае як мінімум 2 паседжанні журы, 

прысвечаныя выбару кніг: 

 

1. пасяджэнне да 1 сакавіка, на якім вызначаецца кароткі спіс кніг; 

2. фінальнае пасяджэнне да ўрачыстай цырымоніі ў сакавіку, на якім вызначаюцца 

кнігі-пераможцы. 

 

У перыяд працы журы кожны яго член абавязаны ўдзельнічаць ва ўсіх паседжаннях 

прыватна альбо дыстанцыйна (праз Skype, электронную пошту, сацсеткі і г.д.). 

 

4.3. Член журы, які адсутнічае на пасяджэнні, абавязаны падаць свае рэкамендацыі ў 

пісьмовым выглядзе. 

 

4.3.1. Пры неабходнасці правесці дадатковае галасаванне голас адсутнага члена журы, 

які падаў свае рэкамендацыі пісьмова і з якім немагчыма звязацца, застаецца 

нязменным і ўлічваецца пры падліку нароўні з астатнімі. Калі яго голас пададзены за 

кнігу, якая адсутнічае ў галасаванні, то яго голас не ўлічваецца. 

 

4.4. Члены журы абавязаныя захоўваць у таямніцы ўсе рашэнні, прынятыя на 

пасяджэннях. 

 

4.5. Члены журы не маюць права абмяркоўваць публічна працу журы да ўручэння 

прэміі. У адваротным выпадку член журы можа быць выключаны з яго складу. 

 

V. КААРДЫНАТАР ПРЭМІІ 

 

5.1. Каардынатар прэміі вызначаецца старшынямі Беларускага ПЭН-цэнтра, Саюза 

беларускіх пісьменнікаў і Мясцовага дабрачыннага фонду “Вяртанне” (г.Мінск) штогод 

і курыруе працу журы. 

 

5.2. Каардынатар не мае права голасу пры выбары намінантаў і лаўрэатаў. 

 

5.3. У абавязкі каардынатара ўваходзіць: 

а) падрыхтоўка інфармацыйных матэрыялаў для членаў журы пра: 

— заяўленыя да ўдзелу ў прэміі кнігі да I паседжання журы ў год прысуджэння прэміі; 

— намінаваныя кнігі да кожнага пасяджэння журы; 

б) складанне пратаколаў пасяджэнняў журы; 

в) пастаянны кантакт з членамі журы, у тым ліку інфармаванне іх пра тэрміны і парадак 

дня пасяджэнняў; 

г) арганізацыя бягучай работы журы і рэагаванне на прынятыя ім рашэнні, 

д) арганізацыя і каардынацыя ўсіх відаў работ, звязаных з прэміяй. 
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VI. МЕХАНІЗМ І ЭТАПЫ ГАЛАСАВАННЯ ЗА ПЕРАМОЖЦУ 

 

6.1. Члены журы галасуюць пісьмова, пазначаючы ў бюлетэні сваѐ імя. 

 

6.2. Таямніца галасавання захоўваецца каардынатарам прэміі — адзіным, хто ведае пра 

выбар кожнага з членаў журы. 

 

6.3. Бюлетэні за членаў журы, якія галасуюць дыстанцыйна, запаўняе каардынатар, які 

павінен далучыць да бюлетэню раздрукаваны электронны ліст ці іншы дакумент, які 

пацвярджае выбар. 

 

6.4. Механізм фармавання кароткага спіса: 

 

6.4.1. Кожны член журы абірае 3 кнігі ў кожнай намінацыі з поўнага спіса намінаваных 

кніг. 

 

6.4.2. Кожная з кніг, абраных членам журы, атрымлівае 1 бал. 

 

6.4.3. 3 кнігі, якія набралі больш за ўсѐ балаў, праходзяць у кароткі спіс па кожнай з 

намінацыяў. 

 

6.4.4. Калі за месца ў кароткім спісе спаборнічае некалькі кніг, па іх праводзіцца 

дадатковае галасаванне. Кожны з членаў журы мае 1 голас, які аддаецца за адну з кніг, 

што прэтэндуюць на месца ў кароткім спісе. 

 

6.5. Механізм галасавання за пераможцу: 

 

6.5.1. Кожны член журы абірае найлепшую кнігу ў кожнай намінацыі. 

 

6.5.2. Кніга, якая набрала найбольшую колькасць балаў, займае I месца ў сваѐй 

намінацыі. Астатнія кнігі з кароткага спісу атрымліваюць заахвочвальныя прызы. 

 

6.5.3. У выпадку, калі за I месца спаборнічае дзве кнігі, па іх праводзіцца дадатковае 

галасаванне. Кожны з членаў журы абірае найлепшую кнігу з дзвюх, якія 

спаборнічаюць за месца.  

 

6.6. Механізм галасавання па дадатковай намінацыі: 

 

Журы шляхам абмеркавання вырашае, ці ѐсць неабходнасць уручаць прэмію ў 

дадатковай намінацыі, а таксама вызначае характар намінацыі і яе пераможцу.  

 

6.7. Члены журы не ведаюць, колькі галасоў атрымала кожная з кніг, якая прайшла ў 

кароткі спісы. 

 

6.8. Ніхто з арганізатараў прэміі, яе фундатараў і членаў журы не мае права 

патрабаваць раскрыцця таямніцы галасавання. 
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VIІ.ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 

 

7.1. Палажэнне пачынае дзейнічаць з дня зацвярджэння яго старшынямі Беларускага 

ПЭН-цэнтра, Саюза беларускіх пісьменнікаў і Мясцовага дабрачыннага фонду 

“Вяртанне” (г.Мінск). 

 

7.2. Арыгінал палажэння існуе ў трох экзэмплярах, усе бакі, якія яго падпісалі, 

атрымліваюць па адным экзэмпляры. 

 

 

 

 

Беларускі ПЭН-Цэнтр 

 

 

 

Андрэй Хадановіч 

старшыня 

Саюз беларускіх пісьменнікаў 

 

 

 

Барыс Пятровіч 

старшыня 

 

Фонд “Вяртанне”  

 

 

 

Павал Бераговіч 

старшыня 

 

18 лістапада 2014 года 

 


