
Положення про Премію  

«За внесок у збереження та розвиток 

 єврейської культури в Україні» 
 

 

 

I. Загальні положення 

1. Премія за внесок у збереження та розвиток єврейської культури в Україні заснована 

Ваадом України та Центром досліджень восточноєвропейського єврейства. 

2. Премія присуджується на конкурсній основі літераторам, науковцям, 

кінематографістам, театральним діячам, представникам установ, організацій, 

закладів культури, бібліотекарам, журналістам, публіцистам тощо. 

3. Премія присуджується за підсумками роботи кандидата за внесок у збереження та 

розвиток і популяризацію єврейської культури в Україні 

4. Премія присуджується прижиттєво, незалежно від місця проживання.  

5. Премія вручається щороку, під час ханукальних свят. 

 

II. Порядок висування кандидатур на здобуття Премії 

 

1. Запропонувати кандидатів на здобуття Премії можуть єврейські організації та діячі 

культури. 

2. До конкурсної комісії у визначений термін подаються зголошення щодо висування 

претендента на отримання Премії. Обґрунтування вибору не повинно перевищувати 2 

тис. знаків. 

3.  Просимо надсилати в електронній формі не пізніше ніж за два місяці до початку свята 

Хануки на адресу: @gmail.com. 

4. Зголошення, які надійдуть після цього терміну або не відповідатимуть названим 

вимогам не будуть розглядатися. 

5. Форма зголошення: 

5.1 Ім'я і прізвище зголошуваного кандидата; 

5.2 Зголошений текст у паперовій чи електронній формі; 

5.3 Коротке обґрунтування (до 2000 знаків); 

5.4 Назва організації та ім'я і прізвище контактної особи // Ім'я та прізвище  

особи, яка зголошує; 

5.5 Адреса (з поштовим індексом); 

5.6 Електронна адреса; 

5.7 Контактний номер телефону. 

 

6. Організаційне забезпечення конкурсної комісії здійснює Ваад України, 

www.vaadua.org, vaadua.office@gmail.com. 

http://www.vaadua.org/


 

 

III. Порядок роботи конкурсної комісії 

 

Забезпечення дотримання вимог щодо висунення та присудження Премії  

здійснюється конкурсною комісією, яка складається із журі відзнаки: 

 

Андрій Адамовський – віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу, спів-

президент Асоціації єврейських організацій та громад (Ваад).  

Йосиф Зісельс – виконавчий спів-президент Асоціації єврейських організацій та громад 

України (Ваад). 

Леонід Фінберг – директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського 

єврейства, головний редактор видавництва «Дух і Літера» Національного університету 

«Києво-Могилянська академія». 

Юрій Морозов – керівник продюсерської компанії, дослідник української та єврейської 

культури. 

Вольф Москович — почесний професор, у минулому — професор і голова відділення 

російських та слов'янських досліджень при Єврейському університеті у Єрусалимі (1976-

2004). 

Зеєв Ханін — доктор політології, головний вчений Міністерства абсорбції Ізраїлю. 

Девід Фішман — професор єврейської теологічної семінарії (JTS), доктор Гарвардського 

університету. 

 

IV. Вручення Премії 

1. Особам, удостоєним Премії, присвоюється: 

- звання лауреата Премії; 

- вручається диплом установленого зразка; 

- пам’ятний знак лауреата Премії. 

 

2. Процедура вручення Премії висвітлюється у засобах масової інформації. 


