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Центральна міська бібліотека для дорослих ім. Бориса
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Попереджувальна довідка «Шевченківська премія –
2017» має на меті інформування широкого загалу користувачів
бібліотек про лауреатів однієї з найвизначніших державних
нагород в галузі культури та мистецтва – Національної премії
України імені Тараса Шевченка.

НАША АДРЕСА:
Центральна міська бібліотека для дорослих
ім. Бориса Антоненка-Давидовича
вул. Коржівська, 94
м. Ромни
42000
Тел. 5-31-53
ел. адреса: library-romny@ukr.net

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №55/2017
Про присудження Національної премії України
імені Тараса Шевченка
На підставі подання Комітету з Національної
премії України імені Тараса Шевченка постановляю:
1. Присудити Національну премію України імені
Тараса Шевченка 2017 року:
КОВАЛЮ
Степану
Миколайовичу,
режисерові
анімаційного кіно — за мультиплікаційний цикл «Моя
країна — Україна», створення оригінальної пластичної
кіномови і вагомий внесок в українську та європейську
анімацію;
МАЛИШКУ Миколі Олексійовичу, художникові — за
проект «Лінія» (скульптура);
МАЛКОВИЧУ Івану Антоновичу, поетові — за книгу
поезій «Подорожник з новими віршами»;
ФРОЛЯК Богдані Олексіївні, композиторові — за музику
на
твори
Тараса
Шевченка:
Симфонія-Реквієм
«Праведная душе...», Хорова кантата «Цвіт», музичний
твір «Присниться сон мені».
2. Установити на 2017 рік розмір Національної
премії України імені Тараса Шевченка 240 тисяч гривень
кожна.

Президент України П.ПОРОШЕНКО
6 березня 2017 року

Національна премія України імені Тараса
Шевченка (Шевченківська премія) — державна нагорода
України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий
внесок у розвиток культури та мистецтва. Заснована
1961 року.
Національна
премія
встановлена
для
нагородження за найвидатніші твори літератури і
мистецтва, публіцистики і журналістики, які є
вершинним духовним надбанням Українського народу,
утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують
історичну пам'ять народу, його національну свідомість і
самобутність,
спрямовані
на
державотворення
і
демократизацію українського суспільства.
Першими Диплом та Почесний знак лауреата 9
березня 1962 року
отримали Павло
Тичина, Олесь
Гончар в галузі літератури і Платон Майборода в галузі
музики.
27 вересня 1999 року, згідно з Указом Президента
України № 1228/99, з метою піднесення ролі і престижу
Державної премії України імені Тараса Шевченка як
найвищої в Україні премії в галузі культури, літератури і
мистецтва, премія отримала нову назву — «Національна
премія
України
імені
Тараса
Шевченка».
Було
встановлено, що статус лауреата Державної премії
України імені Тараса Шевченка прирівнюється до
статусу лауреата Національної премії України імені
Тараса Шевченка.
З 16
березня 2000 відповідно
до
прийнятого
Закону України «Про державні нагороди України»,
Національна премія України імені Тараса Шевченка була
віднесена до державних нагород України.
Указом
Президента
України
від 4
жовтня 2010 року
№ 932/2010
визначено,
що
Національна премія є найпрестижнішою творчою
відзнакою за вагомий внесок у розвиток культури.
Упродовж 1962—2007 років Шевченківською премією
відзначено 566 осіб і 8 колективів.
3 березня 2016 року указом Президента України
затверджене чинне Положення про Національну премію
України імені Тараса Шевченка.

Лауреати Шевченківської премії – 2017.
У 2017 році на здобуття премії було висунуто
46 кандидатів.
У
номінації
«Література,
публіцистика,
журналістика»
премію
отримав
Іван
Малкович (книга поезій «Подорожник з новими
віршами»).

Іван Малкович - український поет і видавець,
власник і директор видавництва «А-Ба-Ба-Га-Ла-МаГа». До книги вибраного Івана Малковича
«Подорожник із новими віршами» увійшли вірші зі
збірок «Білий камінь» (1984), «Ключ» (1988), «Вірші»
(1992), «Із янголом на плечі» (1997), «Вірші на зиму»
(2006), «Все поруч» (2010), «Подорожник» (2013, І-ше
видання), а також деякі з найновіших поезі.

У номінації «Музичне мистецтво» лауреатом
стала
Богдана
Фроляк
(Симфонія-Реквієм
«Праведная
душе…»,
хорова
кантата
«Цвіт»,
музичний твір «Присниться сон мені»).

Богдана Фроляк є випускницею Львівської
музичної
школи-інтернату
ім.
Соломії
Крушельницької та Львівської музичної академії ім.
Миколи Лисенка. З 1991 року є викладачем цього
вишу. «Праведная душе...» - симфонія-реквієм для
солістів, хору та симфонічного оркестру на тексти
Тараса Шевченка.

У номінації «Візуальні мистецтва» нагороду
отримав Микола Малишко (мистецький проект
«Лінія» (Скульптура).

Український скульптор Микола Малишко
працює в галузі монументального мистецтва,
графіки, станкового живопису. Входив до кола
неофіційного мистецтва в Києві (початок 1970-х
років). У той період твори митця не експонувалися,
оскільки
вони
не
вписувалися
в
рамки
декларованого
владою
«соцреалізму».
Уперше
«незалежні» твори М. Малишка з'явилися в
Національному музеї у Львові. З 1993 року бере
активну участь у створенні засад нової української
дерев'яної скульптури, представляючи свої роботи
на виставках у Німеччині, Угорщині, Австрії.

У
номінації
«Кіномистецтво»
- Степан
Коваль (анімаційний серіал «Моя країна – Україна»).

Степан Коваль - український режисер,
аніматор.
Є
володарем
«Срібного
ведмедя»
Берлінале. «Моя країна Україна» - український
анімаційний
народний
казково-пізнавальний
анімаційний проект-серіал. Виконаний переважно в
техніці пластилінової анімації.
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