ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Першого літературного конкурсу «ФантФест»
серед дітей та учнівської молоді
в рамках V Міжнародного фестивалю мистецтв «Гоголь-фентезі»
І. Засновники та мета Конкурсу
1.1. Засновниками літературного конкурсу «ФантФест» (далі – Конкурс) є
ГО «Міжнародний фестиваль мистецтв «Гоголь-фентезі» та Херсонська
обласна бібліотека для дітей.
1.2. Метою Конкурсу є розвиток літературних здібностей дітей та молоді,
її спрямування у русло духовно-творчої діяльності.
ІІ. Умови проведення Конкурсу
2.1. Конкурс проводиться з 01 квітня 2013 по 14 січня 2014 року.
Термін подання робіт до 01 листопада 2013 року включно.
2.2. Вікові категорії учасників:
- учні 9 – 11 класів;
- молодь до 21 року.
2.3. Жанри творів (у тому числі віршованих): казка, оповідання, новела,
уривок (глава) з великого твору. Об’єм - до 8 сторінок А4 друкованого тексту
(шрифт Таймс, кегль 14).
Твір повинен включати елементи реального життя і/або історії людства в
поєднанні з елементами казки і/або фентезі.
2.3. Вимоги до творчих робіт:
- Творчі роботи створюються українською або російською мовами і
подаються в двох роздрукованих примірниках та електронному варіанті
(текстовий файл у форматі .doc, docx).
- Критерії оцінювання: оригінальність творчого задуму, нестандартність
композиційного втілення, новизна художніх рішень, яскравість художніх
образів, рівень літературного викладу.
2.4. Творчі роботи з позначкою «На конкурс «ФантФест» до 01 листопада
2013 року надсилаються за адресою:
73000, м. Херсон, вул.Червоностудентська, 21.
Електронний варіант - на адресу admin@library.ks.ua

ІІІ. Організація Конкурсу
3.1. Проведення Конкурсу забезпечується організаційним комітетом,
співголовами якого є директор Херсонської обласної бібліотеки для дітей
Бардашевська Анна Іванівна та організатор фестивалю мистецтв «Гогольфентезі» Кругов Валерій Олександрович.
3.2. Оцінювання творчих робіт і виявлення переможців (у кожній віковій
категорії окремо) здійснює журі Конкурсу, до складу якого входять переможці
конкурсу «Гоголь-фентезі» імені Рудого Панька, представники творчих спілок і
культурної громадськості.
3.3. Журі з 2 листопада до 30 грудня 2013 року здійснює оцінювання
творчих робіт учнів та визначає переможців Конкурсу.
14 січня 2014 року відбудеться урочисте нагородження переможців.
IV. Журі конкурсу
- Бардашевська А.І - голова журі, директор Херсонської обласної
бібліотеки для дітей
- Кругов В.О. – секретар журі, організатор фестивалю мистецтв «Гогольфентезі»
- Замойська М., письменник, лауреат міжнародного літературного
конкурсу «Гоголь-фентезі» 2009, призер літературного конкурсу «Коронація
слова» 2010 (м. Львів)
- Голобородько Я.Ю., доктор філологічних наук, професор, літературний
критик
- Марущак А.П., директор ТВО «Скіфія» ХОДТРК, письменник, журналіст,
заслужений журналіст України
- Звягінцева Н.Д., поет, редактор серії книг «Літературні скарби
Херсонщини»
V. Призи конкурсу
1. Статуетка-приз «Рудий Панько».
2. Авторська збірка оповідань «Гоголь-фентезі. Для дітей та юнацтва», яка
буде видана за результатами конкурсу.
3. Літературна премія.

