ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Другого відкритого дитячого літературного конкурсу «ФантФест»
в рамках VІ Міжнародного фестивалю мистецтв
«Гоголь-фентезі імені Рудого Панька»
І. Засновники та мета Конкурсу
1.1.Засновниками Другого відкритого дитячого літературного конкурсу
«ФантФест» (далі – Конкурс) є:
- Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки;
- громадська організація «Міжнародний фестиваль мистецтв «Гогольфентезі» імені Рудого Панька.
За інформаційної і фінансової підтримки Всеукраїнської громадської
організації «Російська школа».
1.2. Мета Конкурсу – розвиток літературних здібностей дітей і молоді,
спрямування їхнього потенціалу у русло духовної та творчої діяльності.
ІІ. Умови проведення Конкурсу
2.1. Конкурс проводиться з 01 вересня 2014 до 1 квітня 2015 року.
Термін подання робіт - до 01 березня 2015 року включно.
2.2. Вікові категорії:
- учні 7-11 класів;
- молодь до 21 року, у тому числі студенти навчальних закладів усіх типів.
2.3. Вимоги до творчих робіт:
- твори українською або російською мовами подаються в електронному
вигляді у одному файлі Word із заявкою, яка містить прізвище, ім’я, по батькові
автора, точну дату народження, місце навчання (роботи), поштову та електронну
адресу, контактний телефон;
- жанри творчих робіт: казка, оповідання, новела, уривок (глава) з великого
твору. Обсяг – до 8 сторінок друкованого тексту (шрифт Таймс, кегль 14);
- твір може включати елементи реального життя і/або історії людства в
поєднанні з елементами казки і/або фентезі.
2.4 Критерії оцінювання: оригінальність творчого задуму, нестандартність
сюжетного і композиційного рішення, новизна художніх образів, рівень літературної
мови.
2.5. Роботи з позначкою «На конкурс «ФантФест» до 01 березня 2015 року
надсилаються на електронну адресу admin@library.ks.ua або n.aks@mail.ru.
Рукописи також можна подати особисто або надіслати на диску на адресу:
Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки,
вул. Червоностудентська, 21, м. Херсон, 73000.
ІІІ. Організація Конкурсу
3.1. Проведення Конкурсу забезпечується організаційним комітетом,
співголовами якого є директор Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім.
Дніпрової Чайки Бардашевська А.І. та організатор фестивалю мистецтв «Гогольфентезі» Кругов В.О.

3.2. Оцінювання творчих робіт і визначення переможців (у кожній віковій
категорії окремо) здійснює журі, до складу якого входять представники творчих
спілок і культурної громадськості, переможці конкурсу «Гоголь-фентезі» імені
Рудого Панька.
3.3. Журі до 15 березня 2015 року визначає переможців Конкурсу.
3.4. 15 березня 2015 року роботи переможців без зазначення місць
розміщуються на сайті Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової
Чайки та на сайті Всеукраїнської громадської організації «Російська школа» для
проведення голосування за «Приз читацьких симпатій».
3.5. Оргкомітет залишає за собою право використовувати та друкувати
персональні дані учасників та їхні твори, надані на Конкурс. Рукописи не
рецензуються і не повертаються.
1 квітня 2015 року відбудеться урочистий фіналу і церемонія нагородження
переможців.
IV. Журі конкурсу
1. Марущак А.П., директор ТВО «Скіфія» ХОДТРК, письменник, заслужений
журналіст України, голова журі;
2. Звягінцева Н.Д., поет, редактор серії книг «Літературні скарби
Херсонщини», секретар журі;
Члени журі:
3. Бардашевська А.І., директор КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей
ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради, заслужений працівник культури
України;
4. Кругов В.О., організатор фестивалю мистецтв «Гоголь-фентезі»;
5. Голобородько Я.Ю., доктор філологічних наук, професор, літературний
критик;
6. Замойська М., письменник, лауреат міжнародного літературного конкурсу
«Гоголь-фентезі- 2009", призер літературного конкурсу «Коронація слова»- 2010;
7.Загороднюк В.С., голова Херсонського осередку Національної спілки
письменників України.
V. Нагородження
1. Гран-прі - статуетка «Рудий Панько» (авторська робота О.Теплякова)
2. Збірка творів-переможців і призерів Конкурсу, видана за його підсумками.
3. Літературна премія переможцю (Гран-прі або два перших місця – у такому
випадку премія ділиться навпіл) у розмірі 500 грн.
4. Дипломи і грамоти участників і призерів (1, 2, 3 місце у кожній віковій
категорії).

