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15жовтні у залі Ради вчених Київського Національного
Університету імені Тараса Шевченка відбулося урочисте
вручення премій Літературно-наукового конкурсу іме-

ні Воляників-Швабінських при ФУВУ. Такий конкурс відбува-
ється щорічно від 1999 року. Преміями нагороджуються авто-
ри за опубліковані твори, які побачили світ рік перед тим, з ме-
тою відзначення вагомих здобутків письменників, поетів, на-
уковців та заохотити їх до подальшої праці. 

Премії лауреатам вручав голова ФУВУ Аскольд Лозинський
у присутності професора Київського Національного Універ-
ситету імені Тараса Шевченка Володимира Сергійчука.

Журі конкурсу в складі Марії Поліщук, Олі Кузишин-Во-
ляник, Ігоря Мірчука та Ігоря Николюка працювало від 1 лип-
ня до 15 вересня 2019 року. Члени журі ретельно проаналізу-
вали надіслані на конкурс повісті, новелі, поезії, наукові есеї,
видані у 2018 році та надіслані до Фундації до 30 червня 2019
року. 

Двома першими преміями було відзначено Петра Костюка
за науково-дослідницьку працю «Код ідентичності» (видання
«Універсуму» – Ред.) та Тетяну Коломійченко за роман «Уби-
ти зло».

Наступні три премії були вручені Владиславові Сердюку за
збірник «Інгульський степ. Історія – Краєзнавство – Розповідь
– Джерела – Спадщина», Святославові Липовецькому за науково-
дослідницьку працю «Меч-Щербець та українські ворота» та
Миколі Посівничу за біографічне дослідження «Степан Бан-
дера».

Дві треті премії були надані Ользі Яворській за повість «Не-

спалена смерека» та Лю-
бові Василів-Базюк за іс-
торичну повість «Новими
стежками».

Окремою грамотою
відзначено: Тараса Шмі-
гера за «Перекладознав-
чий аналіз – теоретичні та
прикладні аспекти: давня
українська література су-
часними українською та
англійськими мовами»;
Віктора Грабовського за
роман «Любові не буває
забагато»; Миколу Па-
вленка за «Холодноярські
тризуби, або Пригоди
Якоба Штофне в Україні»
та «Хочу спокою, світла,
миру і добра»; Світлану
Орел за «Ті, хто не хотів
помирати мовчки...»; Валентина Кожевнікова за «Сувора роз-
мова про «язик і мову»». 

Голова Фундації висловив подяку всім учасникам конкур-
су та закликав до дальшої творчості.

Пресова служба ФУВУ
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