Номінація 1
Переклад сучасного поетичного твору з польської мови

Jeśli miłość

Jan Twardowski

Najpierw nie chcieli uwierzyć 
więc mówili do siebie 
że ich miłość za wielka 
nieobjęta jak liście 
za wysokie za bliskie 
potem że to nieprawda 
przecież tak jest ze wszystkim 

lecz Ty co znasz ptaki po kolei 
i buki złote 
wiesz że jeśli miłość to tak jak wieczność 
bez przed i potem

Номінація 2
Переклад сучасного поетичного твору з української мови на російську

Сергій Жадан
Хай це буде найдовша ніч на землі…

Хай це буде найдовша ніч на землі,
і нас хай не буде видно на цьому тлі,
і вулиці наші, обжиті нами, старі,
хай освітлюють вуличні ліхтарі.

Хай це буде час для мовчань,
час, коли втрачає сенс кожне зі сперечань,
коли немає сенсу прощатися назавжди,
оскільки нікому з нас немає іти куди.

Хай я буду першим, хто все прокляне,
і хай тоді ніхто не почує мене,
хай всі далі думають, що мовчать усі,
що це б’ються хвилі на далекій косі.

Потім усе стане на свої місця
і літньому вечору не буде кінця, 
і ніхто не згадає ці сутінки по містах,
тому що найлегше ми забуваємо саме страх.

Але доки час придивляється до темряви у собі,
доки мова змінюється, мов грунт по сівбі, 
доки не минуло те, що мине,
доти звертай увагу на головне. 

Завжди й постійно поруч були ті, 
що вміли триматись любові навіть тоді,
коли не було як триматися взагалі
серед цієї найдовшої ночі, на цій землі. 

Завжди були ті, що вибивалися з ночей
і щоразу скріплювали порядок речей 
умінням любити й ділитися, ним одним.
Ось їхнє вміння і залишиться головним.

Заговори нині свою тишу, заговори.
Протяги на пагорбах, як прапори.
Око твоє вихоплює з цієї весни
барвники безкінечності і глибини.

Номінація 3
Переклад сучасного поетичного твору з російської мови на українську

Гимн МГУ

Это новый мир, ты теперь студент 
Делай шаг вперед – наступил момент 
Время для тебя открывает жизнь
Это МГУ – ну давай держись 
Каждый факультет встретить рад тебя 
И уводит в даль, за собой маня
Университет будет дом второй 
Мир студенчества для себя открой 
Со мной, давай, смелей, и веселей
Здесь найди друзей!
Ты узнаешь все, что хотел узнать
Бери с собой конспект, открывай тетрадь
Ну же, подпевай, и вливайся в ритм
И давай мечтай – здесь волшебный мир
Ждут тебя друзья, приключения
Это здорово, знаю точно я 
Университет будет дом второй 
Мир студенчества для себя открой 
Со мной, давай, смелей, и веселей
Здесь найди друзей!

Припев: 
Тебя встречает МГУ 
Оглянись – здесь каждый друг 
Каждый факультет – свет, свет
Поверь мне лучше в мире нет, нет, нет. 
Просто ты теперь студент – 
Значит наступил момент
Каждый факультет – свет, свет
Поверь мне лучше в мире нет, нет, нет. 


Номінація 4
Переклад поетичного твору Мікели Дзанарелли «La filosofia del sole» 
з італійської на українську

La filosofia del sole 

Мікела Дзанарелла 

Esiste un silenzio notturno
che scompone e misura tutte le mancanze del giorno
è come se il buio perdonasse
quando voltiamo le spalle alla luce
ecco perché il cielo rilassa i tendini la sera
e fa pace con la terra
poggia il suo sguardo sulla resa dei nostri occhi
che vanno a stringere il sonno
e ci detta i sogni
una moltitudine di stanze in cui far posto
alla vita che vorremmo.
Номінація 5
Переклад дитячої казки «Biancaneve bella sveglia e Principi di tutti i colori» Емануели Нава та Франчески Кровара з італійської на українську

Biancaneve bella sveglia e Principi di tutti i colori 

Емануела Нава та Франческа Кровара

È una bella giornata di sole. Una bambina gioca davanti a casa: lancia un
sasso, fa una piroetta, salta su un piede solo…e si ritrova nel bosco.
Cammina cammina, la Bambina rimane inebriata dall’odore pungente della resina che esce dai tronchi dei pini, dal profumo del muschio, della terra bagnata e di tutti quei fiorellini che colorano il prato. Lungo il sentiero che scivola giù tra noci e castagni, trova una scorciatoia e finisce dove le piante sono più fitte e spinose.
All’improvviso ode un fruscio.
– Aiuto! – grida la Bambina, rintanandosi dietro un cespuglio. 
– Il lupo!
Ma davanti alla Bambina compare un bellissimo principe tutto azzurro: abito, mantello, cappello piumato, persino il volto è celeste.
– Chi sei? – chiede la Bambina, uscendo dal nascondiglio.
– Il Principe Azzurro di Biancaneve, gentile Signorina – risponde lui. 
– Sto andando a baciare la mia amata.
La Bambina diventa pallida:
– Come?! – esclama. – Biancaneve abita qui? 
– Sì – mormora il Principe – nella casa dietro il terzo agrifoglio.
E mentre s’inchina lascia nell’aria un dolce profumo e una polverina turchina.
– Posso venire con te da Biancaneve? – chiede la Bambina battendo le mani tutta felice e allegra.
– Con molto piacere! – risponde il Principe.
La Bambina e il Principe raggiungono insieme la casa dei Sette nani.
– C’è nessuno in casa? – chiede il Principe, bussando piano alla porta.
– Ci sono io! – risponde una voce. Biancaneve si affaccia al balcone.
Il Principe Azzurro traballa, inciampa, per poco non sviene.
– Ma… non eri morta? – domanda con un fil di voce.
Biancaneve ride. 
– Tu non lo sai, ma sono già viva da un pezzo. Ero stufa di quel saporaccio che avevo in gola. Così ho sputato la mela avvelenata. La Bambina sorride. Biancaneve ricambia il sorriso. Poi… 
– Ehi, sveglia, Bella addormentata! – le dice la mamma dandole un bacio sulla guancia.
– Oh, che sogno ho fatto, mamma! – sospira la bambina, svegliandosi felice e contenta.
Номінація 6
Переклад поетичного твору з англійської мови


Stopping by Woods on a Snowy Evening 
Robert Frost

Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.

My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound's the sweep
Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

