
Положення про Премію УАЮ

імені Мартена Феллера й Жанни Ковби

Премія УАЮ імені Мартена Феллера йй  Жаннй Ковбй (далі — Премія) прйсуджується
раз на два рокй за найй кращу працю з єврейй ськйх студійй , вйдану окремою кнйжкою.
Нею  може  бутй  відзначено  як  окреме  монографічне  дослідження,  так  і  збірка
документів,  архівнййй  путівнйк,  бібліографічнййй  покажчйк,  переклад  класйчного
літературного  тексту  або  історйчного  джерела  з  єврейй ськйх  мов  із  відповіднйм
науковйм апаратом тощо.

На Премію 2019 року номінуються роботй,  вйдані упродовж останніх  п’ятй років
(2014–2018). У подальшому на здобуття Преміїї можуть вйсуватйся роботй, вйдані за
чергові два рокй.

Премія складається з грошовоїї вйплатй та пам’ятного дйплома. Журі може ухвалйтй
рішення  про  поділ  Преміїї  між  двома  номінантамй  та  заохочення  пам’ятнймй
прйзамй  іншйх  номінантів.  Якщо  Премію  прйсуджено  за  працю,  створену  у
співавторстві,  або  поділено  між  двома  номінантамй,  грошова  частйна  ділйться
порівну.

Умови номінування: 

а)  вйдання  роботй  окремою  кнйгою  в  україїнському  вйдавнйцтві  (незалежно  від
мовй вйдання);

б) наявність у автора (у разі співавторства — прйнайй мні одного з двох співавторів)
афіліаціїї  науково-досліднійй  установі  чй  закладі  вйщоїї  освітй  Україїнй  і/або
україїнського громадянства;

в)  номінуватйся  на  Премію  можуть  вйдання,  підготовлені  не  більш  ніж  двома
авторамй (перекладачамй, науковймй редакторамй, упоряднйкамй).

На Премію може бути висунуто: 

а)  монографіїї  з  різнйх  галузейй  єврейй ськйх  студійй  (історія,  літературознавство,
мовознавство,  мйстецтвознавство,  фольклорйстйка  йй  етнографія,  соціологія,
політологія та ін.); 

б) збіркй статейй  із юдаїїкй, що являють собою зріз праць одного автора; 

в)  тематйчні  збіркй документів,  упорядковані  однйм або двома досліднйкамй,  за
умовй наявності в нйх ретельно підготовленого наукового апарату; 

г) довідкові вйдання (архівні покажчйкй, бібліографічні довіднйкй тощо), укладені
не більш ніж двома упоряднйкамй; 

ґ)  перекладй класйчнйх літературнйх творів та історйчнйх джерел із  єврейй ськйх
мов  за  умовй  супроводу  цйх  текстів  якіснйм  науковйм  апаратом  (передмова,
прйміткй, покажчйк і т.ін.);



д) вйдання історйчнйх джерел із науковйм апаратом (не більш ніж два редакторй-
укладачі). 

Правом висування номінантів володіють: 

а) членй Україїнськоїї асоціаціїї юдаїїкй (за наявності пйсьмовоїї згодй номінанта); 

б) авторй (шляхом самовйсування); 

в)  інші  досліднйкй,  які  працюють  у  галузі  юдаїїкй  (за  наявності  пйсьмовоїї  згодй
номінанта); 

г) академічні державні установй йй  досліднйцькі громадські організаціїї. 

Кількість співавторів номінованйх монографійй , співупоряднйків номінованйх збірок
чй  довідковйх  вйдань  або  перекладачів  номінованого  перекладу  не  може
перевищувати двох осіб.  Перед передачею на розгляд журі робота надсйлається
для зовнішнього рецензування. 

Не  приймаються  до  розгляду перевйдання  раніше  опублікованйх  кнйг,  у  тому
чйслі перекладй вйданйх раніше іншомовнйх науковйх праць. 

На здобуття Преміїї не можуть вйсуватйся членй журі та їїхні блйзькі родйчі, а також
представнйкй керівнйцтва йй  вйконавчого комітету Україїнськоїї асоціаціїї юдаїїкй.

Порядок подання номінацій на Премію

Ініціаторй номінування праці на Премію повйнні надіслатй на адресу Україїнськоїї
асоціаціїї юдаїїкй для передачі журі такі матеріалй:

а)  два  прймірнйкй  номінованоїї  праці  (за  наявності  до  заявкй  додається  також
електронна копія праці);

б) подання в довільнійй  формі з обґрунтуванням важлйвості номінованоїї праці;

в) пйсьмова згода автора/авторів номінованоїї праці (крім вйпадків самовйсування);

г)  CV номінанта/номінантів (у тексті документа має бутй вказано про  наявність у
претендента/претендентів  україїнського  громадянства  і/або  афіліацію  в  науково-
досліднійй  установі чй закладі вйщоїї освітй Україїнй).

Пакет документів слід надсилати рекомендованою бандероллю за адресою:

Україїнська асоціація юдаїїкй
а/с 185
м. Кйїїв
04070

Електронну копію всіх документів необхідно надіслатй на e-mail:

uajs  .  info  @  gmail  .  com   та secretary  @  uajs  .  org  .  ua  

У разі вйнйкнення додатковйх пйтань просймо звертатйся за e-mail:

secretary  @  uajs  .  org  .  ua  
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