PRAVILNIK
o utemeljenju i dodjeli pjesničke Nagrade Ivan Goran Kovačić
Članak 1.
Nagrada Ivan Goran Kovačić (u daljnjem tekstu Nagrada) dodjeljuje se za najbolju izvornu
pjesničku zbirku tiskanu u dvogodišnjem razdoblju čije su prvo izdanje objavili nakladnici
registrirani u Republici Hrvatskoj i koja nije posredovana prijevodom. Za Nagradu mogu
konkurirati i pjesničke knjige izvorno napisane i tiskane na hrvatskom jeziku kod registriranih
nakladnika, bez obzira na mjesto objavljivanja. Nagrada se dodjeljuje naizmjenično s
dodjelom Nagrade Goranov vijenac za izniman doprinos hrvatskoj poeziji. Utemeljitelj
Nagrade je Goranovo proljeće, odnosno Studentsko kulturno-umjetničko društvo „Ivan Goran
Kovačić“.
Članak 2.
Ovim pravilnikom uređuje se način rada komisije za dodjelu Nagrade, te uvjeti, kriteriji i
način dodjeljivanja te Nagrade.
Članak 3.
Nagrada se dodjeljuje svake druge godine tijekom održavanja pjesničke manifestacije
Goranovo proljeće.
Članak 4.
Postupak za dodjelu Nagrade pokreće svake druge godine Odbor Goranova proljeća
raspisivanjem pozivnog javnog natječaja upućenog ustanovama, strukovnim udruženjima i
drugim organizacijama te pojedincima zainteresiranima za davanje prijedloga. U natječaju se
objavljuju kriteriji za dodjelu Nagrade, utvrđuje postupak predlaganja i rok za dostavu
prijedloga. Odbor Goranova proljeća imenuje Komisiju koja dodjeljuje Nagradu na temelju
pjesničke proizvodnje u dvogodišnjem razdoblju prema kriterijima definiranima u Članku 1.
Pravilnika. U slučaju da to smatra potrebnim, Komisija može i samoinicijativno kandidirati
naslov(e).
Članak 5.
Komisija se sastoji od tri člana. Članove Komisije imenuje Odbor Goranova proljeća na
mandat u trajanju od četiri godine, a dva ciklusa dodjele Nagrade. Članovi Komisije imenuju
se iz redova kritičara, akademskih krugova i pjesnika. Članovi Komisije između sebe biraju
predsjednika Komisije. Knjige članova Komisije ne mogu biti predložene za dodjelu Nagrade.
Isto se odnosi i na knjige aktualnih članova Odbora Goranova proljeća te izdanja u nakladi
Studentskog kulturno-umjetničkog društva „Ivan Goran Kovačić“.
Članak 6.
Komisija razmatra i obrađuje dostavljene prijedloge za Nagradu te sastavlja popis od 5
finalista. Nakon javnog proglašenja finalista, Komisija odlučuje koju će pjesničku knjigu
nagraditi. Prijedlog za dodjelu Nagrade utvrđuje se većinom glasova svih članova Komisije.
Član Komisije koji se ne složi s prijedlogom može·tražiti da se njegovo izdvojeno mišljenje s

obrazloženjem unese u zapisnik sjednice Komisije. O radu Komisije vodi se zapisnik koji
potpisuju predsjednik Komisije i zapisničar.
Članak 7.
Prijedlog Komisije za dodjelu Nagrade dostavlja se Odboru Goranova proljeća. Prijedlog
mora biti temeljito obrazložen. Uz prijedlog prilaže se i zapisnik o radu Komisije.
Članak 8.
Na temelju prijedloga Komisije Odbor Goranova proljeća potvrđuje odluku o dodjeli
Nagrade.
Članak 9.
Predsjednik Komisije objavljuje ime nagrađene zbirke i njezina autora te dodjeljuje Nagradu
tijekom održavanja pjesničke manifestacije Goranovo proljeće.
Članak 9.
Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje, skulpture i u novčanom iznosu od 10.000 kuna.
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