“AYDINNIK” KULTURA-AYDINNATMAK CÜMNÄ TOPLULUU
“HAKİKATIN SESİ” GAZETASI
geçirer
GAGAUZÇA TRİLLER HEM DETEKTİV ANNATMALARI YARIŞMASINI
Yarışma kuralları
1. Temel bilgilär:
1.1. Birinci gagauzça triller hem detektiv yarışmasını geçirer “Hakikatın sesi” gazetası
“Aydınnık” CT çerçevesindä.
1.2. Yarışmaya sade gagauz dilindä geçer.
1.3. Yarışma için yaratmalar kablediler 2017 yılın hederlez ayının 31-ä kadar.
2. Yarışmanın neetleri hem daavaları:
2.1. Triller hem detektiv janralarına merak uyandırmaa.
2.2. Gagauz literaturasında eni janraları geliştirmää.
2.3. Gagauzça yazmaa deyni, stimul vermää.
2.4. Gagauz dilindä literaturanın zeedelenmesinä hem okunmasına katkıda bulunmaa.
2.5. Okuyuculara kaliteli literatura maasullarını vermää.
2.6. Yazıcıların yazma kalitesini üüsää çıkarmaa.
3. Katılımcılar
3.1. 18 yaşından küçük kişilär yarışmaya katılamaz.
3.2. Katılımcılar var nicä herbir devlettän katılsın.
4. Yarışmanın koşulları
4.1. Yarışmaya var nicä katılsın 18 yaşını tamannamış gagauzça yazan herbir kişi.
4.2. Yarışmaya kablediler sade gagauzça yazılmış annatmalar.
4.3. Bir kişi var nicä maksimum üç annatmaylan katılsın.
4.4. Annatmalar lääzım tiparlanmamış olsun.
4.5. Katılımcılar garantiya vererlär, ani yaratma diil çalıntı, hem başka kişilerin avtor
hakları çiinenmeer.
4.6. Triller hem detektiv janralarına uymayan annatmalar yarışmaya katılmayaceklar.
4.7. Organizatorlar var nicä yayınnasınnar katılımcıların yaratmalarını, gösterip avtorların
adlarını.
4.8. En ii annatmalar yayınnanaceklar “Hakikatın sesi” gazetasında.
5. Başka koşullar:
5.1. Yaratmalar lääzım yollansın kopusciuv@mail.ru adresinä.
5.2. Word faylında bu parametralara görä: Times New Roman, 12, aralık 1,5.
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5.3. Yaratmanın üstündä saa köşedä lääzım yazılsın avtorun adı hem soyadı, yaşı, yaşadıı
er, üürendii er (üürenicilär hem studentlär için), telefonu hem e-mail adresi.
6. Yarışma zamanı:
6.1. Hederlez ayının 31 kadar – kablediler yaratmalar.
6.2. Kirez ayında jüri çalışması.
6.3. Orak ayında çıkışların açıklanması, premiya, baaşış hem diplom verilmesi. Çıkışların
yapılacaa er hem zaman taa sora bildirilecek www.aydinnik.org saytında.
7. Jüri hem seçmä kriteriyaları:
7.1. Jüriyä girer “Hakikatın sesi” gazetasının zaametçileri: Petri Çebotar, Viktor Kopuşçu,
monah Kosmas, Aleksandra Kristova hem Kristina Koçan.
7.2. Jüri seçecek bir en ii yaratmayı, angısına verilecek para premiyası. Taa iki kişi dä
baaşış kabledecek. Hepsi katılımcılara diplom verilecek.
7.3. Seçärkän, esaba alınacek yaratmanın janraya uyması, original süjet hem artistik
kolaylıkları.
7.4. Orfografiya yannışlıkları esaba alınmayaceklar. Yayın için organizatorlar tekstlerä
redakţiya yapaceklar.
“Hakikatın sesi” redaktoru
Viktor Kopuşçu
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