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«Құт мекенім – Қостанай!» əдеби байқауының
ережесі

Байқаудың мақсаты:

- туған өлкеге деген сүйіспеншілікі тəрбиелеу;
- талантты авторларды табу;
- шығармашылық шеберліктің өсуін уəждеу.

Байқауға шығармалар қазақ жəне орыс тілдерінде келесідей атаулар
бойынша қабылданады:

- проза (эссе, очерк, əңгіме) – 4 баспа беттен аспауы тиіс,
- поэзия: 5 өлеңге дейінгі шығармалар – 100 жолдан аспауы тиіс,
- поэма – 150 жолдан аспауы тиіс,

Байқауға бұрын жарияланған материалдармен қатар əлі жарыққа
шықпаған шығармаларды электронды жəне терілген қалыпта тапсыруға
болады.

         Шығарма мəтіндері 2013 ж. 25 қаңтары мен 01 маусымы аралығында
қабылданады.

Байқауға облысымыздың барлық тұрғындары қатыса алады.

Қазылық өкілеттілігі бар байқау комиссиясы байқауды ұйымдастыруды
жəне өткізуді қамтамасыз етіп, ұсынылған материалдарды бағалайды жəне
байқаудың жеңімпаздарын анықтайды.

Конкурстың қорытындысы бойынша ƏМО Сараптама кеңесі үздік деп
танылған шығармаларды «Тобыл толқындары» альманахының екінші
шығарылымына енгізуді жоспарлап отыр.

Байқаудың қорытындысын шығару Қала күніне орайластырылады.

Байқау жұмыстарыңызды мына мекенжайға жіберіңіздер:
Қостанай қ.  Алтынсарин көш., 111
Л.Н.Толстой атындағы ОƏҒК, əдебиет орталығы.
Байланыс телефоны: 500-322
e-mail: lit-centr@mail.ru



Положение
 литературного конкурса

«Костанай, я люблю тебя!»

ОУНБ им. Л.Н.Толстого объявляет конкурс с целью:

- воспитания патриотического чувства к малой Родине;
- выявления талантливых авторов;
- мотивирования роста творческого мастерства.

На конкурс  принимаются произведения на казахском и русском языках по
следующим номинациям:

- проза (эссе, очерки, рассказы) - не более 4-х печатных листов;
- поэзия подборка из 5-ти стихов - не более 100 строк;
- поэма - не более150 строк.

Могут представляться  как опубликованные, так и неопубликованные
произведения в электронном и отпечатанном виде.

К участию в конкурсе приглашаются читатели ОУНБ им. Л.Н.Толстого, а
также все категории населения нашей области.

   Сбор текстов произведений с 25 января по 01 июня 2013 г.

  Комиссия с полномочиями жюри обеспечивает организацию и проведение
конкурса, оценивает предоставленные материалы и определяет победителей
конкурса.

По итогам конкурса Экспертный Совет ЛКЦ отберет лучшие
произведения для издания второго выпуска альманаха «Тобыл толқындары».

Подведение итогов конкурса будет приурочено ко Дню города.

Материалы на конкурс отправляются по адресу:
г. Костанай, Алтынсарина, 111
ОУНБ им. Л.Н.Толстого, литературный центр.
Контактный телефон: 500-322
e-mail: lit-centr@mail.ru


