
МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОПОВІДАННЯ «БУТИ 
ЛЮДИНОЮ» 

 
 
Трагічна історія Другої світової, сповнена злочинів проти людяності, втім, знала і 
чимало прикладів величі людського духу. Рука, що допомагала вмирущому, що втішала 
дитину, що давала кусень хліба, -- крихітні прояви доброти, які часто залишалися 
непомітними. Сьогодні, через десятиліття після Другої світової війни, люди, які вижили, 
згадують саме про це: про маленькі жести людяності, завдяки яким вони вижили.  
Що це означає: бути людиною в нелюдських умовах? Конкурс документального 
оповідання дасть змогу по крихтам, по історіям зібрати портрет Людини і символічно 
сказати їй “дякую”.   
 
Німецьким фондом «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» спільно з його партнерами  
ВБО «Турбота про літніх в Україні» та «CAF Россия» в рамках програми «Місце 
зустрічі: діалог» оголошує Міжнародний конкурс документального оповідання «Бути 
людиною».  
 
Мета конкурсу: розповісти громадськості і ЗМІ про приклади гуманізму в часи націонал-
соціалізму.  
 
На конкурс приймають прозові твори у двох номінаціях: 

1. «Документалістика» – для професійних письменників, журналістів, членів 
творчих спілок 

2. «Історія людини» – для непрофесійних учасників, усіх охочих.  
 
У кожній номінації міжнародне журі обере переможців, які будуть нагороджені  
грошовими преміями.  
 
Розмір премій 
Загальний преміальний фонд Міжнародного конкурсу «Бути людиною» складає 10 000 
євро.  
Премія надається у грошовій формі. Призначення, за яким премія може бути 
використана лауреатом, не регламентується.  
 
Розмір премії у номінації «Література» Розмір премії у номінації «Усна історія» 

за 1 місце - 1000 євро 
за 2 місце - 500 євро 
за 3 місце - 300 євро 

за 1 місце - 500 євро 
за 2 місце - 300 євро 
за 3 місце - 200 євро 

 

Графік проведення конкурсу 

Оголошення конкурсу - 9 жовтня 2017 

Прийом творів – до 31 січня 2018 

Формальна експертиза конкурсних робіт, робота журі (1 етап) - лютий – березень 2018  



Робота міжнародного журі - березень 2018  

Оголошення переможців – кінець березня 2018 

Нагородження переможців - 11 квітня 2018 
 
 
УМОВИ КОНКУРСУ ДЛЯ НОМІНАЦІЇ  
“ДОКУМЕНТАЛІСТИКА” 
 
До участі у Міжнародному конкурсі документального оповідання «Бути людиною» у 
номінації «Документалістика» допускаються письменники, журналісти та члени 
творчих спілок. 
На конкурс необхідно подати прозовий твір обсягом не більше 10 000 знаків з пробілами, 
написаний на документальній основі, на тему людяності, проявленої під час Другої 
світової війни, у таких жанрах:  
- Літературний нарис 
- Есей 
- Оповідання 
- Новела 
- Стаття 
На розгляд журі необхідно подати ніде не опублікований, завершений твір, написаний 
спеціально для Міжнародного конкурсу «Бути людиною».  
Текст може буде поданий українською або російською мовами.  
Один учасник може подати не більше 3-х творів. При цьому відзначеним премією може 
бути лише один.  
 
Для участі в Конкурсі в номінації «Документалістика» слід подати такий пакет 
документів:  

1. Текст, наданий на конкурс (не більше 10 000 знаків з пробілами).   
2. Заповнена форма заявки  
3. 1-2 фотографії героя історії, архівні або сучасні (якщо є) в електронному вигляді 
або копії. 

 
 
 
УМОВИ КОНКУРСУ ДЛЯ НОМІНАЦІЇ 
“ІСТОРІЯ ЛЮДИНИ” 
 
У цій номінації можуть взяти участь усі громадяни. 
На конкурс необхідно подати прозовий твір обсягом не більше 5 000 знаків з пробілами, 
написаний на документальній основі, у якому зображено приклад людяності під час 
Другої світової війни, у таких жанрах:  
- Літературний нарис 
- Есей 
- Оповідання 
- Новела 
- Стаття 
Твір має бути ніде не опублікований, написаний спеціально для Міжнародного конкурсу 
«Бути людиною».  
Текст може буде поданий українською або російською мовами.  



Один учасник може подати не більше 3-х творів. При цьому відзначеним премією може 
бути лише один.  
Учасник може подати до тексту фотографії героя (архівні або сучасну) за наявності. Але 
оцінюватися буде лише текст.  
 
Для участі в Конкурсі в номінації «Історія людини» слід подати подати такий пакет 
документів:  

1. Текст, наданий на конкурс (не більше 5 000 знаків з пробілами).   
2. Заповнена форма заявки  
3. 1-2 фотографії героя історії, архівні або сучасні (якщо є) в електронному вигляді 
або копії. 

 
 
Журі і процедура визначення переможців 
 
У кожній номінації експертне міжнародне журі, що складається з професійних 
письменників і журналістів, обере трьох переможців. Перед відправкою на розгляд журі 
твори учасників обох номінацій шифруються.   
Відбір переможців Міжнародного конкурсу документального оповідання «Бути 
людиною» в обох номінаціях «Документалістика»  та «Історія людини» здійснюється у 
два етапи.  

1. Національний етап. Півфінал. З усіх робіт, що пройшли формальну експертизу 
(тобто відповідають усім вимогам конкурсу), від кожної країни будуть відібрані 
10, які будуть передані на розгляд міжнародного журі.  

2. Міжнародний етап. Фінал. Міжнародне журі прийме рішення про переможців у 
двох номінаціях. У кожній номінації будуть визначені по три призових місця 
для кожної країни.  

Залежно від якості надісланих на конкурс творів за рішенням журі деякі премії 
можуть не присуджуватися. За рішенням журі можуть бути присуджені додаткові 
премії. Усі півфіналісти отримають грамоти лауреатів Міжнародного конкурсу 
«Бути людиною».  

 
 
 
Порядок прийому заявок 
Заявки по всім номінаціям приймаються до 18:00 31 січня 2018 року.  
Твори можуть бути подані на Конкурс в електронному, друкованому або рукописному 
вигляді із зазначенням на конверті або в темі листа “Конкурс “Бути людиною».  
 
Учасники з України надсилають роботи і пакет документів на таку адресу:  
E-mail: treffpunktdialog@gmail.com (PR-координатор програми „Місце зустрічі:діалог“ 
Німецького фонду „Пам’ять, відповідальність і майбутнє“ Леся Харченко) 
Або поштою: 
02100, Україна, Київ, вул. Бажова 2, 23 “Турбота про літніх в Україні” 

Матеріали, що були подані на Конкурс, не рецензуються і не повертаються. Організатор 
конкурсу залишає за собою право запитувати додаткову інформацію у заявників.  



Для участі в Конкурсі приймаються лише заявки, оформлені відповідно до вимог умов 
Конкурсу, що мають усі необхідні додатки і документи. Заявки, що не відповідають 
зазначеним вимогам, розглядатися не будуть.  
 
Інформація про конкурс на сайті програми http://mestovstrechi.info/  
 
 


