СТАТУТ
НА
НАЦИОНАЛНАТА ЯВОРОВА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА
ЗА ПОЕЗИЯ – ЧИРПАН

Пейо Яворов е именит български поет-революционер, поет-класик, чието
творчество има не само национално, но и световно значение.
Роден на 13.01.1878 г. в Чирпан, той от рано се свързва с борбите на нашия
народ за национално освобождение и социална справедливост. Яворов обогати
българската поезия със съвършени стихове и изтръгна от звънката българска реч
ненадминати звуци на нежност, трагизъм, философия и жертвоготовност.
Община Чирпан, водена от желанието да отбележи националното значение на
Яворов в развитието на българската поезия, както и да изрази съпричастието на
чирпанската общественост към творческите постижения на съвременните български
поети, обяви през 1973 г. литературна награда в областта на поезията под названието
Яворова литературна награда.

I. УСЛОВИЯ
1. Националната Яворова литературна награда се дава за цялостно творчество в
областта на поезията на автори, създали високохудожествени произведения,
които представляват съществен принос в културната съкровищница на
страната.
2. За наградата се номинират автори, сред които се избира носителят й.
3. Предложения за носител на наградата могат да бъдат изготвени от:
 Творчески съюзи;
 Културни институции;
 Образователни институции;
 Издателства.
4. Всяка организация има право да внесе само едно предложение.
5. Наградата е индивидуална и не се връчва за съавторство, на авторски
колективи и на творчески съюзи.
6. Наградата се присъжда от жури, назначено със заповед на Кмета на Община
Чирпан. В състава на журито влизат изтъкнати представители на българската
литература и представители на Община Чирпан. Журито съставя протокол за
избора си.
7. Наградата се връчва на 13 януари – рождения ден на Пейо К. Яворов, в
рамките на Яворовите януарски дни в Чирпан.
8. Наградата не се присъжда посмъртно.

II. ПЕРИОДИЧНОСТ
1. Наградата е учредена през 1973 г.
2. Наградата е с периодичност 5 години, свързана с кръглите годишнини на
поета и се присъжда, когато е налице автор, чието творчество безспорно я
заслужава.
III. ФИНАНСИРАНЕ
1. Яворовата литературна награда има една степен в размер на 5000 (пет
хиляди) лева.
2. Заедно с паричната сума на наградения автор се връчват диплом и статуетка.
3. Националната Яворова литературна награда се осигурява от бюджета на
Община Чирпан.

