ОБЩИНА РУСЕ
НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ЕЛИАС КАНЕТИ”

Наградата е учредена от Община Русе и Международно дружество „Елиас
Канети“ през 2005 г. по повод 100-годишнината на родения в Русе
световноизвестен писател-нобелист Елиас Канети.
С наградата се удостояват български автори в областта на белетристиката и
драматургията.
Връчва се в навечерието на 1 ноември – Денят на народните будители.
РЕГЛАМЕНТ
(публикуван в Раздел VІ на Наредба № 17 на ОбС – Русе)

Чл. 53. Национална литературна награда “Елиас Канети” се учредява от
Община Русе със съдействието на Международно дружество “Елиас Канети”, в
чест на 100-годишнината от рождението на родения в Русе писател – нобелист.
Чл. 54. Основни цели на наградата са стимулиране на националния
литературен процес в духа и идеите на писателя-хуманист Елиас Канети и
утвърждаване авторитета на град Русе като активен културен център.
Чл. 55. С Национална литературна награда (НЛН) “Елиас Канети” се удостояват
български автори в областта на белетристиката и драматургията.
Чл. 56. НЛН “Елиас Канети” се връчва на всеки две години, в навечерието на 1
ноември.
Чл. 57. (1) НЛН “Елиас Канети” се присъжда в две категории – белетристика и
драматургия, за творби, публикувани (за белетристика), и реализирани (за
драматургия) за първи път в България за период от 2 години, считано от 1 юни
на предходното издание на наградата

(2) За участие в конкурса се допускат творби, които са написани в оригинал на
български език или са преведени и/или редактирани на български език от
самия автор.
(3) Крайният срок за приемане на предложения е 31 май в годината на
връчване на наградата.
Чл. 58. НЛН “Елиас Канети” представлява статуетка, изработена по утвърден от
Община Русе художествен проект, и се придружава от диплом и парична
награда в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за белетристика и 2 000 (две
хиляди) за драматургия.
Чл. 59. (1) НЛН “Елиас Канети” е индивидуална и не може да се връчва за
съавторство, на авторски колективи или творчески съюзи.
(2) НЛН “Елиас Канети” не се връчва посмъртно.
Чл. 60. НЛН “Елиас Канети” се администрира от Дирекция “Култура и
образование” на Община Русе, която има задължение да води Книга за
завеждане на предложенията, Паметна книга на носителите на НЛН “Елиас
Канети” и архив.
Чл. 61. (1) Предложенията за носител на НЛН “Елиас Канети” се изготвят от:
1. творчески съюзи;
1. културни институти;
2. издателства;
3. университети;
4. научни институти
(2) Предложенията съдържат:
1. формуляр – 1 бр.
2. предложеното литературно произведение – 7 бр.
3. творческа справка за кандидата – 1 бр.
4. снимка на автора – 1 бр.
(3) Формулярът за кандидатстване може да се получи от Дирекция „Култура и
образование“ или да бъде изтеглен от интернет страницата на Община Русе.
Чл. 63. (1) Носителите на НЛН “Елиас Канети” се определят от Комисия по
награждаването, назначена от Кмета на Община Русе, в състав от 7 души:
1. двама литературни критици
2. един театрален критик
3. изтъкнат български автор, носител или номиниран за НЛН „Елиас Канети”
4. един представител на Международно дружество „Елиас Канети”
5. един представител на ОбС – Русе, посочен от ПКК, без да е задължително
да е общински съветник
6. един представител на Община Русе.
(2) Комисията заседава на два етапа:
1. Определя до 10 номинации за белетристика и до 3 номинации за
драматургия, като взема решенията си с тайно гласуване и обикновено
мнозинство.
2. Излъчва носителите на наградата с тайно гласуване и обикновено
мнозинство.
Чл. 64 (1) Заседанието на комисията е редовно, ако присъстват най-малко 5
(пет) от нейните членове.
(2) Членовете на комисията избират самостоятелно председател чрез тайно
гласуване и с обикновено мнозинство.

(3) Комисията по присъждане на наградата се определя за всяка година на
връчване на НЛН „Елиас Канети”.
(4) Комисията определя и приема чрез общо съгласие критериите за селекция и
журиране.
(5) Решението на комисията е окончателно и не подлежи на обжалване.
Чл. 65. (1) Конкурсът се оповестява в русенските ежедневници, един
национален ежедневник, вестник “Култура” и други литературни издания,
както следва:
1. Срок за обявяване на конкурса – 1 февруари в годината на провеждане
на конкурса.
2. Срок за повторно обявление – 1 април
(2) Срок за определяне носители на НЛН “Елиас Канети” от комисията по
присъждане на наградата – 25 октомври в годината на присъждане на
наградата.
Чл. 66. Националната литературна награда се връчва от кмета на Община Русе
или председателя на ОбС - Русе на тържествена церемония – концерт,
организирана от Дирекция “Култура и образование”, в навечерието на 1
ноември.
Чл. 67. Национална литературна награда “Елиас Канети” се финансира от:
1. Бюджета на Община Русе
2. Дарители
3. Други източници

