ПОЛОЖЕННЯ
про обласну премію в галузі журналістики та Премію імені Василя
Ґренджі -Донського
І. Загальні положення
1.1. Обласна премія в галузі журналістики та Премія імені Василя
Ґренджі -Донського є найвищими відзнаками у Закарпатській області за
вагомий внесок у розвиток журналістики.
Вони присуджуються обласною державною адміністрацією та обласною
радою.
Обласна премія в галузі журналістики (індивідуальна) присуджується
журналістам, які працюють (співпрацюють) в загальноукраїнських, обласних,
міських і районних друкованих виданнях, на телебаченні, радіомовленні,
інтернет-виданнях у трьох номінаціях:
кращий журналіст друкованого засобу масової інформації;
кращий теле-радіожурналіст;
кращий журналіст інтернет-видання.
Премія імені Василя Ґренджі -Донського (колективна) присуджується
редакційним колективам засобів масової інформації області та інтернетвидань.
1.2. Засновники конкурсу:
Закарпатська обласна державна адміністрація;
Закарпатська обласна рада.
1.3. Мета конкурсу:
активізація висвітлення у засобах масової інформації, інтернет-виданнях
соціально-економічного розвитку краю, популяризація культури і духовності,
творчого внеску закарпатців у розбудову держави;
відображення
у
газетно-журнальних
публікаціях,
телета
радіопрограмах, інтернет-виданнях історії краю, його національної
самобутності;
сприяння підвищенню професійної майстерності творчих працівників
друкованих засобів масової інформації, телебачення, радіо та інтернет-видань.

ІІ. Проведення конкурсу
2.1. Конкурс на здобуття обласної премії в галузі журналістики та
Премії імені Василя Ґренджі -Донського проводиться один раз на рік.
2.2. На здобуття обласної премії премій у галузі журналістики та
Премії імені Василя Ґренджі -Донського подаються оприлюднені у засобах
масової інформації публікації, інтернет-виданнях – публіцистичні виступи,
нариси, статті, кореспонденції; радіо- та телевізійні сюжети, фільми,
продемонстровані по телебаченню та озвучені на радіо.
2.3. Висунення кандидатур на участь у конкурсі проводиться творчими

спілками, редакціями (трудовими колективами) засобів масової
інформації, окремими журналістами (самовисуненням).
2.4. Відбіркова конкурсна комісія приймає матеріали, що
опубліковані, вийшли в телерадіоефір, розміщені в інтернет-виданнях з 15
квітня попереднього до 10 травня поточного року.
2.5. Відбіркова конкурсна комісія розглядає, обговорює та оцінює
подані матеріали та за наявності не менше 2/3 її складу більшістю голосів
шляхом таємного або відкритого голосування приймає рішення про
присудження обласної премії в галузі журналістики та Премії імені Василя
Ґренджі -Донського.
2.6. Переможцям конкурсу вручаються відповідні дипломи та грошові
премії у розмірі по п’ять тисяч гривень у кожній номінації лауреатам
обласної премії в галузі журналістики та десять тисяч гривень – редакційному
колективу – Лауреату премії імені Василя Ґренджі -Донського.
2.7. Дипломи та грошові Премії вручаються лауреатам в урочистій
обстановці при відзначенні Дня журналіста України.
ІІІ. Умови участі у конкурсі
3.1.До участі у конкурсі подаються:
вирізки газетно-журнальних публікацій у друкованих виданнях (не більше 10
матеріалів);
копії матеріалів, розміщених в інтернет-виданнях, з відповідним посиланням
на джерело (не більше 10 матеріалів);
телепрограми, відеофільми, сюжети, репортажі тощо, а також радіопрограми на відповідних електронних носіях (не більше 5 матеріалів);
3.2.Матеріали надсилаються з супроводжувальним листом, де
зазначається:
реквізити авторів (прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний код);
коротка анотація.
3.3.Конкурсні роботи та анотації надсилаються на адресу конкурсної
комісії:
пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88000, департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, тел/факс 61-27-96.
3.4.Обов’язковими критеріями оцінки журналістських робіт, що
подаються на конкурс, повинні бути:
актуальність;
об’єктивність і неупередженість;
глибина у розробленні висвітлення теми;
аргументованість;
індивідуальність стилю;
лаконічність.
ІV. Відбіркова конкурсна комісія
4.1.Склад відбіркової конкурсної комісії формується із представників

обласної державної адміністрації і обласної ради, Ужгородського
національного університету, обласної організації Національної спілки
журналістів України, представників засобів масової інформації області,
громадськості (за згодою) і затверджується розпорядженням голови
облдержадміністрації та обласної ради.
4.2.Відбіркова конкурсна комісія, відповідно до покладених на неї
завдань, проводить відбір кандидатур на здобуття премій, здійснює експертну
оцінку робіт – учасників конкурсу, відповідно визначених критеріїв.
4.3.Основною формою роботи відбіркової конкурсної комісії є
засідання. Його проводять співголови або за їхнім дорученням – заступник.

