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У даному виданні представлено список лауреатів 
найвідоміших та найпрестижніших літературних премій за 2014 
рік. 

Премії систематизовано за розділами, які вказують на статус 
премій. Під кожною назвою надається перелік прізвищ лауреатів 
премії та їх творів. Наприкінці видання додається іменний 
покажчик авторів в алфавітному порядку.

Книги, помічені зірочкою, можна знайти у бібліотеках 
Чернігівської міської ЦБС. Адреси та телефони бібліотек вказано 
на четвертій сторінці обкладинки. 

При підготовці видання використано матеріали преси та 
веб-сайтів.

Розраховано на широке коло користувачів та усіх, хто 
цікавиться творами сучасної  літератури.

Укладач Ірина Плиско
Відповідальний за випуск Ганна Сурніна



Автор створює книгу, суспільство 
ж сприймає або не сприймає її. 
Творець книги - автор, 
творець її долі - суспільство. 

Bіктор Гюго

Державні премії України

1. Національна премія імені Тараса Шевченка

•Дочинець Мирослав Іванович – за  романи «Криничар. Діяріюш 
найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії» та «Горянин. Води 
Господніх русел»* (категорія «Література»)

•Гаюк Ірина Яківна – за книгу «Ілюстрована   енциклопедія 
вірменської культури в Україні» (категорія «Літературознавство 
і мистецтвознавство»)

2.Премія імені Івана Франка в галузі 
інформаційної діяльності

•Павло Усенко – за нарис «На Шевченковій орбіті: Зигмунт 
Сєраковський» (номінація «За найкращу публікацію у друкованих 
засобах масової інформації»)

•Тетяна Дзюба – за монографію «Спрага народу і спрага Вітчизни. 
Публіцистика другої половини ХІХ–першої третини      ХХ ст.: мо-
дель національної ідентичності»* (номінація «За найкращу наукову 
роботу в інформаційній сфері») 

3.Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки
 за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва

•Віктор Терен – за книгу «Хлопчик з планети «Ч» та Вогняні Пси»*  
(номінація «Літературні твори»)
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•Кернер-Вернер Яна – за видання «Квітко моя чарівна» (номінація 
«Художнє оформлення книжок»)

Міжнародні премії

4. Міжнародна літературна премія імені 
Миколи Гоголя «Тріумф»

•Христов Димитр (Болгарія)   –    за       монодраму     «Мерилін      
Монро: тріумф і агонія» (український переклад Анни Багряної)

•Ангелов Боян (Болгарія) – за   збірку   віршів    «Вибір»   
(українською мовою) 

•Няголова Елка (Болгарія) – за поетичну творчість та активну 
популяризацію української літератури в Болгарії

•Дроздовський Дмитро – за редагування й тематичне осучаснення 
журналу іноземної літератури «Всесвіт»*, популяризацію 
англомовних, іспаномовних літератур, а також шекспірознавчих 
досліджень в Україні

•Звєрєв Микола,  голова Чернігівської   обласної ради –за значну 
громадську діяльність, мужнє і послідовне відстоювання свободи 
слова та підтримку українського книговидання

•Вельсапар Ак (Швеція) – за книгу оповідань «Смарагдовий 
берег»* (українською мовою) та публікації поезії і прози в 
«Українській літературній газеті»*, журналах «Всесвіт»,* 
«Березіль»,* «Бористен», «Золота пектораль» 

•Ванчев де Трасі  Атанас – за збірку поезій «Світло у світлі» (жур-
нал «Радуга»*)

•Петрескі Хрісто (Республіка Македонія) – за літературну 
творчість та зміцнення українсько-македонських літературних 
зв’язків
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•Ільїн Володимир – за поему «Homo Karadagus»*, збірки лірики 
«Окремини душі» й «Епідемія самотності», а також переклади 
віршів Папи Іоанна Павла II – українською мовою («Римський 
триптих»)  та Римарука Ігора – російською мовою («Доброе время 
твоё…») 

•Чигрин Євген, письменник (Росія) – за книгу віршів «Погонич» 
(українською мовою, переклад Ігоря Павлюка)

•Дзюба Георгій, письменник (Росія) – за роман «Во всём виноват 
Гоголь»

•Кодар Ауезхан (Казахстан) – за повість «Порог невозврата»

•Лановики Мар’яна і Зоряна (м. Тернопіль) – за книгу «Українська 
усна народна творчість»*

•Ґавур Люба (США) – за подвижницьку перекладацьку діяльність, 
а також власні поетичні й прозові публікації в журналі «Золота 
пектораль»

•Шутько Людмила (Італія) – за збірку казок «Закон радості»* 
(українською та італійською мовами)

•Кжемінська Роксана, Тилютка Анна, Хлопек-Лабо Маріанна, 
художниця Квятковська Ядвіґа* (Польща) – за значний внесок у 
пропаганду української літератури в Польщі

5.Міжнародна літературна премія імені Григорія Сковороди 
«Сад божественних пісень»

•Дзюба Іван (м. Київ) – за книгу «На трьох континентах. Книга 1»

•Шевчук Валерій (м. Київ)– за книгу «Пізнаний і непізнаний 
Сфінкс: Григорій Сковорода сучасними очима»

•Задура Богдан (Польща) – за поетичну книгу «Нічне життя»
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•Ігор Палиця (м. Луцьк) –  за значну благодійну діяльність, вклад 
у розвиток і популяризацію національної культури, науки та 
книговидання

•Багряна Анна* (Македонія) – за пропаганду високих духовних 
цінностей у поезії, прозі та драматургії

•Чистяк Дмитро* (м. Київ) – за визначні досягнення в галузі 
французької філології та плідну працю з популяризації доробку 
українських письменників і науковців за кордоном

•Захаров Петро (Удмуртія) – за збірку віршів «Карас»

•Василевскі Рісто (Сербія) – за збірку віршів «Храм, справді, 
Храм» (українською мовою)

•Фойл Наомі (Великобританія) – за поетичну творчість та есеї 
про Україну

•Степаненко Микола (м. Полтава) – за науково-краєзнавчі 
дослідження «Літературні, літературно-мистецькі премії в 
Україні», «Літературно-мистецька Полтавщина», а також за 
гончарознавчі дослідження останніх років

•Сулейман Сейран   (м. Сімферополь) – за власний поетичний до-
робок та переклади кримськотатарською мовою творів видатних 
українських письменників

•Петренко Микола (м. Львів) – за поетичну збірку 
«Вічний втікач», присвячених Григорію Сковороді

•Гамада Роман (м. Львів) – за визначні здобутки в галузі сходоз-
навства та багатолітню працю на ниві українського перекладу

•Вишневська Надія (м. Львів) – за невтомне збагачення української 
культури літературними скарбами Сходу
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6.Міжнародна літературно-мистецька премія
 імені Пантелеймона Куліша

•Голобородько Василь* (м. Луганськ) – за визначний внесок в 
українську літературу

•Вовк Віра (Селянська) (м. Ріо-де-Жанейро, Бразилія) – за пе-
реклад португальською, упорядкування і видання в Бразилії 
антології сучасної української літератури «Videira/Лоза» 
(українською та португальською мовами), а також книги «Казки і 
містерії», «Диптих», «Зеніт», «Сатирикон»

•Чистяк Дмитро (м. Київ) – за коментований переклад із 
французької «Вибраних творів» класика бельгійської літератури 
Шарля Ван Лерберга

•Балк Ееро (м. Гельсінкі) – за подвижницьку пропаганду 
української класики та сучасної літератури в Фінляндії

•Кудлик Роман* (м. Львів) — за багатолітнє високоякісне 
редагування журналу «Дзвін»* та поетичну творчість

•Ткач Микола (м. Київ) – за збірку поезій «У володіннях волоса»

•Рябчій Іван (м. Київ) – за збірку прози «Макабр»

•Артарі-Колумб Борис (м. Київ) – за доброчинність на користь 
української літератури через підтримку окремого автора

•Максимець Микола (м. Чернівці) – за оповідання,  есеї, резонансні 
публіцистичні твори «Пастух білого птаха», «Приїжджайте 
додому, синочки», «Троянда з Поліського краю», «Тривожна тиша 
в Лісограді», «Якщо завтра війна…», «Чернігів зустрічає земляків»

•Клименко Олександр (м. Луцьк) – за книгу літературно-
критичних есеїв та інтерв’ю «Від не-початку і до не-кінця»
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7.Премія імені Григорія Сковороди

•Рєпа Андрій – за переклад книг « Теперішнє, нація, пам’ять» 
П’єра Нора, вид. Кліо (м. Київ), та « «Учитель-незнайко» Жака 
Рансьєра, вид. Ніка-Центр (м. Київ) 

8.Коронація слова

•Белімова Тетяна (м. Київ)  1 премія – за роман «Вільний світ»* 
(номінація «Романи»)

•Процайло Андрій (м. Львів)  2 премія – за роман  «Привід безрукого 
ката»* (номінація «Романи»)

•Івченко Владислав (м. Суми) 3 премія за роман «Паничі» (номінація 
«Романи»)

•Радушинська Оксана (м. Староконстянтинів) диплом – за 
роман «Коли сонце було стозрячим». Амулет волхва»  (номінація 
«Романи»)

•Колінько Олена 1 премія  –  за твір «Вітри великого лугу» (номінація 
«Прозові твори для дітей»)

9.Нобелівська премія в галузі літератури

•Модіано Патрік* – за мистецтво пам’яті, завдяки якому він 
виявив найнезбагненніші людські долі й розкрив життєвий світ 
людини часів окупації

10.Премія імені Юрія Шевельова за досягення в галузі ессеїстики

•Москалець Констянтин – за книгу «Сполохи»*
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11.Міжнародна літературна премія імені Олеся Ульяненка
•Прилуцький Сергій (Сірошка Пістончик) – за книгу 
«Дэгенератыўны слоўнік»

Премії Всеукраїнського значення

12.Всеукраїнська літературно-мистецька премія 
імені Степана Руданського

•Гайовий Григорій – за книгу політичної сатири «Б’ю на сполох»

13.Всеукраїнська літературна премія 
імені Михайла Коцюбинського

•Вітковський Вадим Миколайович – за книгу «Повій, вітре…, 
або Тіні незабутих предків»: Історія села Борівки Чернівецького 
району Вінницької області

14.ЛітАкцент року

•Андрухович Софія   – за книгу «Фелікс Австралія»* (номінація 
«Проза»)

•Матіяш Богдана – за книгу «Братик Біль, Сестричка Радість»* 
(номінація «Проза»)

•Калитко Катерина – за книгу «Катівня. Виноградник. Дім» 
(номінація «Поезія»)

•Ткачук Галина – за книгу «Вечірні крамниці вулиці Волоської» у 
(номінація «Проза і поезія для дітей»)

•Ушкалов Леонід – за видання «Моя шевченківська енциклопедія: 
із досвіду самопізнання» (номінація «Літературознавство й 
есеїстика») 
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15.Премія імені Наталії Забіли

•Возіянов Микола (м. Харків) – за опубліковані впродовж року 
«Малятківські твори»*

16.Премія імені Олени Пчілки

•Гальченко Сергій – за наукові проекти, виконані у 2013 році 
(упорядкування, наукові дослідження, коментарі): «Тарас 
Шевченко. Альбом малюнків 1845 року»*, «Тарас Шевченко. 
Альбом малюнків 1841-1843 pp.», «Тарас Шевченко. Прижиттєві 
видання творів 1841-1861»*, «Тарас Шевченко. Більша книжка»*, 
«Тарас Шевченко. Три літа»*, а також за активну участь у 
культурному житті України 

•Кисіль Григорій – за альбом «Українська вишиванка. Портрети 
Тараса Шевченка»*

17.Літературна Премія імені Григорія Кочура
 в галузі художнього перекладу

•Борщевський Сергій – за переклад  з іспанської мови серії 
поетичних творів: Педро Кальдерон «Стійкий принц. Драма-
примара»*, Амадо Нерво «Вибрана лірика», Леопольдо Лугонес 
«Вибрана лірика», Хорхе Луїс Борхес «Вибрані поезії»*

18.Премія імені Михайла Чабанівського

•Шакін Микола – за книгу «Борщівська відьма» (номінація 
«Художня проза»)

•Гайворонський Петро – за документальну повість «Микола 
Мамонт: життя без антрактів» (номінація «Публіцистика»)

•Романовський В’ячеслав – за збірку вибраної інтимної лірики 
«Ласкавка» (номінація «Поезія»)
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Премії Національної спілки письменників України

19.Премія імені Володимира Короленка

•Батурин Сергій – за  роман «Потомственный чекист» 

20.Премія імені Михайла Рильського

•Гамада Роман  –  за книгу перекладів з перської мови «Захоплюючі 
розповіді» Алі Сафі та «Бахтіяр-наме»

21.Премія імені Володимира Сосюри

•Клічак Василь – за добірку «…І звучать, і пахнуть ті слова, ніби 
грона молодих акацій»

22.Літературна премія імені Павла Тичини

•Чистяк Дмитро – за збірку поезій «Надсадний сад»*

23.Премія імені Олеся Білецького

•Славинський Микола – за літературно-критичні статті

Премії недержавних організацій

24.Книга року Бі-Бі-Сі (Книга року BBC)

•Андрухович Софія   – роман «Фелікс Австралія»* (номінація 
«Книга року ВВС»)

•Штанко Катя  – книга «Дракони вперед»* (номінація «Дитяча 
книга року ВВС»)

•Сергій Жадан – роман «Ворошиловград»* (номінація «Книга 
десятиліття ВВС»)
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25.Літературна премія імені Остапа Вишні

•Демченко Валерій – за книгу «Який час, такі й герої. Сатира і 
гумор. Вибране»

26.Літературна премія імені Володимира Свідзинського

•Руденко Борис – за поетичну збірку «Оселі»

•Гуменюк Борис – за збірку поезій  «Вірші з війни»*

Обласні премії

27.Чернігівська обласна премія 
імені Михайла Коцюбинського

•Винник Тетяна – за книгу «Прокинусь живою» (номінація 
«Поезія»)

•Забарний Олександр  – за книгу «Грішниця»* (номінація «Проза»)

•Ключник Світлана – за книгу «Слід вічності»* (номінація 
«Народознавство»)

28.Чернігівська обласна літературна премія 
імені Леоніда Глібова

•Михайленко Валентина – за поетичну книгу «Маленька дівчинка 
на острові весни…»*

•Павленко Сергій – за книгу «Мікротопоніми. Чернігів-
Сіверщина»*

•Корсак Іван *(м. Луцьк) – за високохудожні патріотичні романи 
на історичну тематику, що вийшли в останні роки



29.Полтавська обласна премія імені Івана Котляревського

•Кононенко Марина (Ганна Кревська) – за поетичну збірку «Під 
корою» (номінація «Поетичний твір») 

•Шкурупій Володимир (єпископ Харківський і Полтавський 
УАПЦ Афанасій)  – за повість «Чи я в лузі не калина» (номінація 
«Сучасна проза»)

30.Премія імені Панаса Мирного

•Інна Дідик (Снарська)  – за книгу поезій «Ад сэрца да сэрца – 
дарога…» (номінація «Література, літературознавство») 

•Колісник Микола – за книгу «Пристрасть навіки одна. Поема про 
Панаса Мирного» (номінація «Література, літературознавство»)

•Дзюба Сергій – за збірку рецензій, присвят, пародій «Несподівані 
зустрічі продовжують життя»* (номінація «Журналістика, 
публіцистика»)

___________________
* ці видання є у бібліотеках Чернігівської міської  централізованої   
  бібліотечної системи
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1. Ангелов Боян   4
2. Андрухович С.   9, 11
3. Артарі-Колумб Б.   7
4. Багряна А.   6
5. Балк Ееро   7
6. Батурин С.   11
7. Белімова Т.   8
8. Борщевський С.   10
9. Ванчев де Трасі  Атанас  4
10. Василевскі Р.   6
11. Вельсапар Ак   4
12. Винник Т.   12
13.  Вишневська Н.   7 
14. Вітковський В.   9
15. Вовк Віра (Селянська)   7    
16. Возіянов Н.   10
17. Гавур Л.   5
18. Гайворонський П.   10
19. Гайовий Г.   9
20. Гальченко С.   10
21. Гамада Р.   6, 11
22. Гаюк І.   3
23. Голобородько В.   7
24. Гуменюк Б.   12
25. Демченко В.   12
26. Дзюба Г.   5
27. Дзюба І.   5
28. Дзюба С.   14
29. Дзюба Т.   3
30. Дідик І. (Снарська)  13
31. Дочинець М.  3
32. Дроздовський Д.  4
33. Жадан С.    11
34. Забарний О.   12
35. Задура Б.   5

36. Захаров П.    6
37. Звєрєв М.   4
38. Івченко В.    8
39. Ільїн В.    5
40. Калитко К.   9
41.  Квятковська Я.   5
42. Кжемінська Р.   5
43.  Кернер-Вернер Я.   4
44. Кисіль Г.  10
45. Клименко О.   7
46. Клічак В.   11
47. Ключник С.  12
48. Кодар Ауезхан   5
49. Колінько О.   8
50. Колісник М.   13
51. Кононенко Н. (Ганна  
        Кревська)  13
52. Корсак І.   12
53. Кудлик Р.  7
54. Лановик З.    5
55. Лановик М.   5
56. Максимець М.   7
57.  Матіяш Б.   9
58. Михайленко В.   12
59.  Модіано Патрік   8
60. Москалець К.   8
61. Няголова Елка  4
62. Павленко С.   13
63. Палиця І.    5
64. Петренко М.    6
65. Петрескі Хрісто   4
66. Прилуцький С. (Сірошка  
       Пістончик)   9
67. Процайло А.   8
68. Радушинська О.  8

Іменний покажчик



69. Рєпа А.    8
70.   Римарук І.   5
71.  Романовський В.   10
72. Руденко Б.   12
73. Рябчій І.   7
74. Славинський М.   11
75. Степаненко М.   6
76. Сулейман Сейран   6
77. Терен В.   3
78. Тилютка А.   5
79. Ткач М.    7
80. Ткачук Г.    9
81. Усенко П.    3
82. Ушкалов Л.    9
83. Фойл Наомі   6
84. Хлопек-Лабо М.    5
85. Христов Д.   4
86. Чигрин Є.    5
87. Чистяк Д.    6, 7, 11
88. Шакін Н.    10
89. Шевчук В.    5
90. Шкурупій В. (єпископ Харківський
        і Полтавський УАПЦ Афанасій)    13
91. Штанко К.   11
92.   Шутько Л.    5

 



Інформаційне видання

Лауреати літературних премій 2014 року

Укладач І.Плиско
Відповідальний за випуск Г.Сурніна

14000 м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 22
www.lib.cult.gov.ua

www.bibl-kotsubynskogo.edukit.cn.ua

Наклад 20 прим.


