Відкритий конкурс літературної творчості для дітей і молоді
«ФантФест»
Ідея проведення конкурсу творів у жанрі фантастики та фентезі у рамках
Міжнародного фестивалю мистецтв «Гоголь-фентезі» імені Рудого Панька» виникла
під час Міжнародного конгресу фантастів «Загублений світ». Він проходив у Херсоні у
січні 2013 року, і для проведення прес-конференції та «круглого столу» організаторами
було обрано залу Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки.
Письменники-фантасти з кількох країн (наприклад, Атанас Славов з Болгарії, Сергій
Тарасов з Білорусі, Мир Теймір Магамедов з Азербайджану) виступали з доповідями та
ділилися думками щодо розвитку жанру фантастики і фентезі.
Саме тоді, з метою популяризації творів відомих фантастів і підтримки юних
авторів, було запропоновано започаткувати конкурсний проект, який отримав назву
«ФантФест».
У 2019 році конкурс відбуватиметься вже вшосте. На попередні п’ять творчі роботи
надходили з різних куточків України та із країн «близького зарубіжжя», зростали
масштаби конкурсу – від кількох десятків до більше ста учасників.
Усі конкурсні твори оприлюднюються на сайті Херсонської обласної бібліотеки для
дітей імені Дніпрової Чайки для проведення голосування за «Приз читацьких
симпатій».
На початку квітня відбувається святкова церемонія нагородження переможців і
призерів із врученням дипломів та цінних подарунків.
Всім переможцям, які не можуть прибути на фінал особисто, дипломи надсилаються
в електронному вигляді (скан-копія друкованого диплому).
У 2018 році за підтримки Фонду Миколи Томенка «Рідна країна» було видано збірник
вибраних творів переможців конкурсу 2014-2018 років (електронна версія збірника
доступна за посиланням https://goo.gl/LFH1N8 ).

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення VI відкритого літературного конкурсу
творів у жанрі фантастики та фентезі
«ФантФест»
I. Засновники та мета Конкурсу
Організатором VI відкритого літературного конкурсу творів у жанрі
фантастики та фентезі «ФантФест» (далі – Конкурс) є громадська організація
«Зростання», у партнерстві з комунальним закладом «Херсонська обласна
бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради, за
сприяння Фонду Миколи Томенка «Рідна країна». До організації та
проведення конкурсу можуть залучатися також інші партнери – юридичні і
фізичні особи.
Метою Конкурсу є заохочення до читання творів світової літератури у
популярних жанрах фантастики та фентезі, розвиток і підтримка літературних
здібностей дітей і молоді, спрямування їх у русло духовно-творчої діяльності.

ІІ. Умови проведення Конкурсу
1. Конкурс проводиться з 01 січня по 10 квітня 2019 року. Термін подання
творчих робіт на конкурс – до 15 березня 2019 року включно.
2. Вікові категорії учасників:
- учні 7-11 класів закладів загальної середньої освіти (12-16 років);
- молодь від 17 до 21 року, зокрема студенти навчальних закладів усіх
типів.
3. Вимоги до творчих робіт:
- творчі роботи створюються українською або російською мовами і
подаються в електронному варіанті разом із заявкою (в одному файлі,
створеному в програмі MS Word). Заявка повинна містити: прізвище, ім’я та
по батькові автора, вік, навчальний заклад (місце роботи), поштову та
електронну адресу, контактний телефон;
- жанри творів: казка, оповідання, новела, уривок (глава) з великого твору;
- обсяг конкурсного твору - до 8 сторінок друкованого тексту (шрифт
Таймс, кегль 14);
- твір може ґрунтуватися на реалістичних подіях та обов’язково включати
елементи або казки, або фантастики, або фентезі.
4. Критерії оцінювання:
- оригінальність творчого задуму,
- нестандартність композиційного втілення,
- новизна художніх рішень,
- яскравість художніх образів,
- рівень літературного викладу.
5. Творчі роботи з позначкою у темі листа «На конкурс «ФантФест» до 15
березня 2019 року надсилаються файлами, що підписані (називаються)
прізвищем учасника на електронну адресу 2017.konkurs@gmail.com
Рукописи також можна надати особисто або надіслати поштою на адресу:
Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки, вул. Гімназична
21, м. Херсон, 73000.
ІІІ. Організація Конкурсу
1. Проведення Конкурсу забезпечується організаційним комітетом у складі
представників організатора та партнерів.
2. Оцінювання творчих робіт і визначення переможців (у кожній віковій
категорії окремо) здійснює журі, до складу якого залучаються представники
творчих спілок і громадськості.

3. З 20 березня 2019 року усі роботи анонімно (без позначення прізвищ
авторів) оприлюднюються на сайті Херсонської обласної бібліотеки для дітей
імені Дніпрової Чайки для проведення голосування на «Приз читацьких
симпатій».
4. Журі конкурсу до 30 березня 2019 року здійснює оцінювання творчих
робіт учнів та визначає переможців Конкурсу.
5. Подання заявки на Конкурс означає автоматичну згоду на обробку та
використання персональних даних учасників та на опублікування їхніх творів
згідно з чинним законодавством України.
Рукописи не рецензуються і не повертаються.
ІV. Нагородження переможців Конкурсу
1. Усі учасники і призери (1, 2, 3 місце у кожній віковій категорії і в
номінаціях, які визначить журі) нагороджуються дипломами.
Гран-прі Конкурсу за рішенням журі може бути присуджено незалежно від
вікової категорії учасника.
2. За підсумками Конкурсу видається збірник творів переможців та
номінантів Конкурсу (друковане та\або веб-видання).
Склад журі
VI Відкритого літературного конкурсу
творів у жанрі фантастики та фентезі
«ФантФест»
1.Замойська М.І. (Дара Корній), письменник, лауреат міжнародного
літературного конкурсу «Гоголь-фентезі-2009», багаторазовий лауреат
літературного конкурсу «Коронація слова», голова журі.
2.Чернієнко Ю.М., письменник, лауреат міжнародного літературного
конкурсу «Гранослов», секретар журі.
Члени журі:
3.Звягінцева Н.Д., поет, редактор серії книг «Літературні скарбі
Херсонщини».
4.Марущак А.П., письменник, журналіст, заслужений журналіст України.
5.Гунько А.П., поет, голова Херсонської обласної організації НСПУ.
Координатор проекту - Звягінцева Надія Дмитрівна, моб. тел. 050- 3962005.

