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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ

04.07.2012                              м. Київ                                               № 179
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

18 липня 2012 р. за № 1203/21515
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Краща книга України"

Відповідно до пункту 4 Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого
Указом Президента України від 07 травня 2011 року № 559, та з метою забезпечення проведення щорічного
Всеукраїнського конкурсу "Краща книга України", визначення кращих вітчизняних книжкових видань за їх художнім
рівнем та поліграфічним виконанням відповідно до визначених номінацій задля популяризації кращих здобутків
вітчизняного книговидання

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс "Краща книга України" (далі - Конкурс), що додається.
2. Департаменту видавничої справи і преси (Кононенко О. А.):
спільно з департаментом інформаційної політики (Червак Б. О.) забезпечити в установленому порядку державну

реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України;
забезпечити з 2012 року проведення Конкурсу;
спільно з департаментом телебачення і радіомовлення (Абрамов С. О.) забезпечити широке оприлюднення в засобах

масової інформації повідомлення про проведення Конкурсу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо України

Мураховського А. Л.

Голова
Держкомтелерадіо України О. В. Курдінович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету телебачення і
радіомовлення України
04.07.2012 № 179

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 липня 2012 р. за № 1203/21515

Положення
про Всеукраїнський конкурс "Краща книга України"

1. Це Положення визначає порядок організації і проведення Всеукраїнського конкурсу "Краща книга України" (далі -
Конкурс).

2. Конкурс проводиться щороку Державним комітетом телебачення і радіомовлення України (далі - Держкомтелерадіо
України) з метою сприяння розвитку вітчизняного книговидання, удосконалення традицій вітчизняної книговидавничої
справи, підвищення ролі книги в суспільстві, популяризації сучасних технологій її художнього оформлення та
поліграфічного виконання.

3. Конкурс проводиться у таких номінаціях:
"Моя країна" - видання, художні твори, фотоальбоми, які різнобічно представляють Україну;
"Життя славетних" - книги про цікаві долі видатних людей, їх особистий внесок у державотворення;
"Світ дитинства" - різножанрові ілюстровані видання для дітей дошкільного та шкільного віку;
"Арт-книжка" - мистецькі видання, фотоальбоми, фотокниги та інші видання оригінального художнього оформлення;
"З глибини знань" - навчальні та довідкові видання, енциклопедичні видання, словники та наукові розвідки;
"Проза" - кращі романи, повісті, збірки оповідань, новели, есе вітчизняних і зарубіжних авторів, а також оригінальні

видання, які отримали визнання та високо відзначені фахівцями та критиками;
"Поезія" - кращі поетичні збірки вітчизняних і зарубіжних авторів, видання і видавничі серії, які отримали визнання та

високо відзначені фахівцями і критиками;
"Бестселер" - книга, що мала найвищий рейтинг реалізації в мережі книгорозповсюдження;
"Мистецтво друку" - книги, видрукувані на вітчизняній поліграфічній базі і випущені на високому поліграфічному

рівні;
"Гран-прі" - унікальні, фундаментальні видання універсальної тематики, які стали подією у вітчизняному книговиданні.
4. Організаційне забезпечення роботи Конкурсу здійснює Держкомтелерадіо України.
5. На Конкурс подаються книжкові видання (далі - видання), видані в Україні у період з 1 вересня попереднього року

до 30 серпня поточного року.
6. Видання на Конкурс подають видавці.
7. Для участі в Конкурсі щороку до 30 серпня на адресу Держкомтелерадіо України із зазначенням "Всеукраїнський

конкурс "Краща книга України" (01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2) подаються:
лист-звернення до журі Конкурсу;
анотації на видання, довідка про автора (письмово та на електронних носіях);
відгуки в пресі про видання, якщо такі є;
видання в трьох примірниках, які не підлягають поверненню та оплаті.
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8. Розгляд та допуск видань до участі в Конкурсі, визначення його переможців здійснюються журі Конкурсу,
персональний склад якого затверджується наказом Держкомтелерадіо України.

9. Підбиття підсумків здійснюється за такими критеріями:
зміст видання, рівень підготовки його довідково-пошукового апарату;
рівень редакційно-видавничої підготовки видання;
рівень підготовки ілюстративного тексту;
розробка нових тематичних спрямувань;
оригінальність дизайнерського рішення, відповідність художнього рішення змісту, читацькому і цільовому

призначенню видання;
якість поліграфічного виконання;
суспільна і професійна значущість видання.
10. Оцінку видань за номінаціями Конкурсу члени журі здійснюють шляхом голосування за п'ятибальною шкалою від

1,0 до 5,0 балів (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0). Переможцем вважається видання, що сумарно отримало найбільшу
кількість балів.

11. Рішення журі Конкурсу може бути оскаржене у встановленому законодавством порядку.
12. Переможці Конкурсу отримують звання лауреата та нагороджуються: в номінації "Гран-прі" - спеціальним

дипломом та пам'ятним призом "Краща книга України"; в інших номінаціях - дипломом лауреата.
13. Результати Конкурсу оголошуються у грудні під час проведення Київської міжнародної книжкової виставки

"Книжкові контракти".
14. Видання, які отримали дипломи Конкурсу, представляються на міжнародних виставках на Національному стенді

України.

Директор департаменту
видавничої справи і преси О. А. Кононенко
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