
ПРЕМІЯ «ЛІТАКЦЕНТУ» ЗА 2013 РІК 

Премія вручається щорічно літературним сайтом «ЛітАкцент». Переможців 

обирає журі на чолі із головним редактором. 

Положення про премію «ЛітАкцент року – 2013» 

 

1.    Книжковою премією «ЛітАкцент року — 2013» відзначаються книжки, написані 

українською мовою й видані 2013-го року в Україні та за кордоном. 

2.    Книжки відзначаються в 5 (п′яти) номінаціях: «Літературознавство й есеїстика», 

«Проза», «Поезія», «Проза й поезія для дітей» і «Золота булька». 

3.    Оцінювати номіновані книги має змогу кожен автор «ЛітАкценту» (тобто всі, 

чиї матеріали було опубліковано на сайті в рубриках «Візаві», «Рефлексія», 

«Огляд», «Рецензія», «Блоги»). 

4.    Критеріями оцінювання книг у номінаціях «Літературознавство й есеїстика», 

«Проза», «Поезія» та «Проза й поезія для дітей» є новизна, високий художній рівень 

твору (дослідження), а також культура видання і його поліграфічна якість. На 

«Золоту бульку» претендують книжки невисокої художньої вартості, написані 

відомими письменниками; книжки, що розчарували. 

5.    Список книжок для оцінювання міститься у віконечку «ЛітАкцент року». 

Перелік номінованих книг формують усі охочі: базовий варіант пропонують 

співробітники «ЛітАкценту», а читачі й автори сайту мають змогу доповнити його 

шляхом коментування. Початковий список книг буде запропоновано 1 квітня 2013 

року. 

6.    Оцінювання відбувається так: кожен автор сайту може від 1 квітня до 31 грудня 

2013 року переглянути й оцінити книжки за 10-бальною системою, надсилаючи свої 

пропозиції на електронну пошту редакції: redaktor@litakcent.com. Оцінювати можна 

по одному чи по кілька видань одночасно один раз або кілька разів упродовж 

поточного року, проте змінювати свої бали за вже проголосовану книжку 
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заборонено. Тобто кожен автор сайту за кожну номіновану книжку може голосувати 

тільки один раз, але кількість книг, за які автор має право проголосувати, як і 

кількість листів із оцінюванням, — не обмежена. 

7.    З остаточного списку в січні 2014 року за результатами оцінювання шляхом 

математичних підрахунків редакція формуватиме короткий список книг, що 

претендують на перемогу в книжковому рейтингу «ЛітАкцент року – 2013». За 

коротким списком буде оголошено нове оцінювання за такою самою схемою, як 

попередня, і визначено переможців премії в п’яти номінаціях. 

8.    Чотири рази в рік на сайті оприлюднюватимуться проміжні квартальні 

результати оцінювання книжок рейтингу «ЛітАкцент року – 2013». Короткі списки 

буде оголошено в січні 2014-го року. Тоді ж буде визначено, названо й нагороджено 

переможців. Книги, номіновані на «Золоту бульку», буде названо тільки один раз – 

на початку 2014-року, разом із коротким списком у чотирьох інших номінаціях. 

9.    У січні 2014 року «ЛітАкцент» оголосить і нагородить своїх переможців у 

книгарні «Є». Нагорода в кожній номінації – диплом переможця і сертифікат на 

придбання книг у мережі книгарень «Є» на 500 грн. Автор-переможець антипремії 

«Золота булька» сертифікату на придбання книг не отримає. 

10.     Співробітники «ЛітАкценту», якщо вони, водночас, є авторами критичних 

матеріалів сайту, мають право голосу на рівних із усіма іншими авторами. 

11.     Голосування на кожному етапі книжкового рейтингу «ЛітАкцент року» є 

таємним. Редакція не має права розголошувати вибір будь-кого з тих, хто 

оцінюватиме книжки рейтингу «ЛітАкцент року – 2013». 

12. Редакція ―ЛітАкценту‖ залишає за собою право вносити зміни до ―Положення 

про премію ―ЛітАкцент року – 2013″‖. 

 

За матеріалами сайту: http://litakcent.com/2013/03/24/polozhennja-pro-premiju-

litakcent-roku-2013/  

Короткі списки книжкового рейтингу «ЛітАкцент року – 2013» 

Номінація «Проза» 

1. Бабкіна Катерина. Соня (Фоліо) 

2. Вишенський Станіслав. Силует Катастрофи (Видавництво Жупанського) 

3. Івченко Владислав. Найкращий сищик імперії на службі приватного капіталу 

1910–1914 (Темпора) 

4. Сняданко Наталка. Фрау Мюллер не налаштована платити більше (КСД) 

5. Ушкалов Сашко. Жесть (КСД) 

 

Номінація «Поезія» 

1. Голобородько Василь. Білі кімнатні рослини (Український письменник) 

2. Калитко Катерина. Сезон штормів (Електронкнига) 

3. Крук Галина. Співіснування (Піраміда) 

4. Лаюк Мирослав. Осоте (Смолоскип) 
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5. Махно Василь. Я хочу бути джазом і рок-н-ролом. Вибрані вірші про Тернопіль і 

Нью-Йорк (Крок) 

 

Номінація «Поезія і проза для дітей» 

1. Гаврош Олександр . Дідо-Всевідо (Видавництво Старого Лева) 

2. Прохасько Мар’яна, Прохасько Тарас. Хто зробить сніг (Видвництво Старого 

Лева) 

3. Рибалко Марина. Подорож туди, де сніг (Видавництво Старого Лева) 

4. Скиба Роман. Із життя хитрих слів (Laurus) 

5. Щербаченко Тетяна. Як не заблукати в Павутині (Видавництво Старого Лева) 

 

Номінація «Есеїстика й літературознавство» 

1. Бриних Михайло. Шидеври світової літератури. Хрестоматія доктора Падлючча. 

Том перший; Шидеври вкраїнської літератури. Хрестоматія доктора Падлючча. 

Том перший (Laurus) 

2. Гундорова Тамара. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: есеї 

(Грані-Т) 

3. Панченко. Сонячний годинник (Темпора) 

4. Прохасько Тарас. Одної і тої самої (Книги – ХХІ) 

5. Рябчук Микола. Попереднє життя (Нора-друк) 

 

Номінація «Золота булька» 

1. Бриних Михайло. Шидеври світової літератури. Хрестоматія доктора Падлючча. 

Том перший; Шидеври вкраїнської літератури. Хрестоматія доктора Падлючча. 

Том перший (Laurus) 

2. Дереш Любко. Миротворець (Кальварія) 

3. Гаврош Олександр. Дідо-Всевідо (Видавництво Старого Лева) 

4. Іздрик. Ю. (Видавництво Старого Лева) 

5. Сняданко Наталка. Фрау Мюллер не налаштована платити більше (КСД) 

6. Ушкалов Сашко. Жесть (КСД) 

 

За матеріалами сайту: http://litakcent.com/2013/12/31/korotki-spysky-knyzhkovoho-

rejtynhu-litakcent-roku-2013/  

Переможці рейтингу «ЛітАкцент» 2013 року: 

14 лютого в Києві в книгарні «Є» відбулася церемонія нагородження переможців 

книжкового рейтингу «ЛітАкцент року – 2013». 

Результати рейтингу визначали критики, автори сайту «ЛітАкцент». Усього 

проголосувало 39 із близько 140 активних авторів порталу. 

 Переможців визначали у 5 номінаціях. 

Уперше за 6 років не було визначено переможця в номінації «Проза». Більшість 

критиків не підтримала жодну прозову книжку, видану минулого року. 

У номінації «Поезія» переміг молодий поет Мирослав Лаюк зі збіркою «Осоте» 

(видавництво «Смолоскип»). 
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Переможцями в номінації «Поезія і проза для дітей» стали Мар’яна Прохасько 

й Тарас Прохасько з книгою «Хто зробить сніг» (Видавництво Старого Лева). 

Нагороду в номінації «Есеїстика й літературознавство» здобули книги 

Михайла Бриниха «Шидеври світової літератури. Хрестоматія доктора Падлючча. 

Том перший» і «Шидеври вкраїнської літератури. Хрестоматія доктора Падлючча. 

Том перший» (видавництво «Laurus). 

Антипремію «Золота булька» присуджено Наталці Сняданко за книгу «Фрау 

Мюллер не налаштована платити більше» (видавництво «Клуб Сімейного 

Дозвілля»). 

Паралельно з голосуванням авторів сайту (журі) «ЛітАкцент» провів своєрідний 

екзит-пол – голосування читачів у інтернеті. На результати рейтингу він не впливав, 

але дав змогу співвіднести їхній вибір із вибором критиків. 

За матеріалами сайту: http://vsiknygy.net.ua/news/34196/  
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