Статут
Прэміі імя Міхала Анемпадыстава
за найлепшую вокладку беларускай кнігі
1. Прэмія за найлепшую вокладку беларускай кнігі заснаваная ў гонар
выбітнага дзеяча беларускай культуры Міхала Анемпадыстава (1964 –
2018) і носіць яго імя.
2. Сузаснавальнікамі прэміі з’яўляюцца Беларускі ПЭН-цэнтр, ТАА
“H&L” (H&L sp. z o. o.), фонд “Адкрытая культура” (Fundacja Open
Culture), Лятучы ўніверсітэт і Беларускі саюз дызайнераў. Прадстаўнікі
сузаснавальнікаў з’яўляюцца Аргкамітэтам Прэміі.
3. Прэмія імя Міхала Анемпадыстава за найлепшую вокладку беларускай
кнігі (надалей – Прэмія) прысуджаецца беларускаму аўтару або камандзе
аўтараў вокладкі. Журы ацэньвае дызайн, паліграфічнае выкананне, а
таксама адпаведнасць зместу кнігі.
4. Уручэнне Прэміі адбываецца раз на год. Лаўрэат (лаўрэаты) прэміі
атрымоўвае грашовы прыз (памер прыза вызначаецца Аргкамітэтам
штогод).
5. Права намінаваць на Прэмію маюць выдаўцы, творчыя аб’яднанні,
Аргкамітэт Прэміі, сябры журы і самі аўтары. Яны абавязаныя прадставіць
у вызначаныя тэрміны на разгляд журы Прэміі электронныя версіі
вокладак (згодна з патрабаваннямі ў анонсе Прэміі), а таксама па адным
папяровым асобніку намінаваных кніг (калі кніга трапляе ў Кароткі спіс).
6. У конкурсе не ўдзельнічаюць творы сябраў журы і сябраў Аргкамітэту
Прэміі.
7. Да ўдзелу можна заяўляць вокладкі беларускіх кніг незалежна ад мовы
выдання, апублікаваных у папяровым выглядзе ў годзе, што папярэднічае
году ўручэння Прэміі.

8. Кнігу, якая заяўленая да ўдзелу ў конкурсе, нельга выключыць з удзелу
паводле жадання аўтара, дызайнера, ілюстратара, перакладчыка.
9. Прэмія ўручаецца пастановай журы, склад якога штогод фармуецца і
зацвярджаецца Аргкамітэтам Прэміі.
10. Журы прымае рашэнні на падставе гэтага Статута Прэміі. Па
пытаннях, не ўрэгуляваных Статутам, журы прымае рашэнні згодна з
уласным меркаваннем і сумленнем, кіруючыся прынцыпамі слушнасці,
характарам Прэміі і яе падставаў.
11. Прэмія мае некалькі этапаў:
- збор заявак/твораў для ўдзелу ў Прэміі;
- фармаванне Поўнага спісу Прэміі;
- фармаванне Кароткага спісу Прэміі (Журы абірае не менш за 10
вокладак з Поўнага спісу, якія набралі найбольш балаў па выніках
рэйтынгавага галасавання);
- выбар Пераможцы (Журы прымае рашэнні на пасяджэнні ў форме
пастановы адкрытым галасаваннем простай большасцю галасоў;
галасаванне праводзіцца пасля абмеркавання Кароткага спісу);
- узнагароджанне Пераможцы.
12. Рашэнне журы наконт прысуджэння (або непрысуджэння) Прэміі
з’яўляецца канчатковым і не можа быць абскарджанае.
13. Каардынатар Прэміі прызначаецца Аргкамітэтам. У абавязкі
каардынатара ўваходзіць:
а) падрыхтоўка інфармацыйных матэрыялаў для сябраў журы пра
заяўленыя да ўдзелу ў Прэміі кнігі;
б) складанне пратаколаў пасяджэння журы;
в) пастаянны кантакт з сябрамі журы, у тым ліку інфармаванне іх пра
тэрміны і парадак дня пасяджэнняў;
г) арганізацыя бягучай працы журы і рэагаванне на прынятыя ім рашэнні;
д) арганізацыя і каардынацыя ўсіх відаў прац, звязаных з Прэміяй.

