– талантлы язучы һəм «Сəлəт» оешмасы катнашучыларының остазы
танылган татар язучысы Флүс Латыйфиның исемен «Сəлəт» мохитендə яңгырату
һəм яшəтү;
– сəлəтле яшьлəрне «Сəлəт» оешмасының проекталарына чакыру.
3. Конкурсның номинациялəре
Конкурс түбəндəге номинациялəр буенча үткəрелə:
– шигърият;
– чəчмə əсəр;
– балалар əдəбияты;
– драматургия;
– публицистика.
4. Конкурсның казыйлар шурасы
4.1 Конкурсның казыйлар шурасына Татарстан Республикасы Язучылар
берлеге

əгъзалары,

танылган

шагыйрьлəр

һəм

прозаиклар,

күренекле

журналистлар һəм мəдəният эшлеклелəре керə.
4.2 Конкурсның нəтиҗəлəре баш казый имзалаган протокол белəн раслана.
5. Конкурсның катнашучылары
5.1 Конкурста 11 яшьтəн алып 22 я шькə кадəр булган сəлəтле мəктəп
балалары һəм белем бирү оешмалары студентлары катнаша ала.
5.2 Конкурс түбəндəге яшь категориялəре буенча үткəрелə:
– 11–14 яшь;
– 15–18 яшь;
– 19–22 яшь.
6. Конкурста катнашучыларның эшлəренə карата куелган шартлар
6.1 Конкурска иҗади эшлəр түбəндəге күлəмдə кабул ителə:

– шигърият – 4 язмадан күбрəк булмаска тиеш;
– чəчмə əсəр – 2 язмадан күбрəк булмаска тиеш;
– балалар əдəбияты – 2 язмадан күбрəк булмаска тиеш;
– драматургия – 2 язмадан күбрəк булмаска тиеш;
– публицистика – 2 мəкалəдəн күбрəк булмаска тиеш.
6.2 Конкурска иҗади эшлəр татар телендə кабул ителə.
6.3 Иҗади эшлəр өчен авторлар үзлəре җавап бирə.
6.4 Конкурска кабул ителгəн иҗади эшлəр кире кайтарылмый.
6.5 Конкурста катнашу өчен гаризалар «Сəлəт» оешмасының рəсми сайтында
www.selet.bizкабул итеп алына.
6.6 Конкурста катнашучы берничə номинациядə көч сынашырга телəсə, аңа
тиешле санда гариза тутырырга кирəк.
6.7 Конкурс эшлəре selet.nur@gmail.com адресы буенча электрон почтага
кабул итеп алына.
6.7.1 Хатның темасы түбəндəгечə күрсəтелə: Номинация – катнашучының
фамилиясе (тулысынча), исеме һəм əтисенең исеме (инициаллары):
Үрнəк:Шигърият – Кəримуллина А.Ф., 21 яшь.
6.8 Конкурс эшлəре түбəндəге шартларга туры китереп языла:
– шрифт: Times New Roman;
– шрифтның зурлыгы: 14;
– юлара интервал: 1,5;
– əгəр иҗади эш шигырь формасында булса, текст битнең сул ягы буенча
тигезлəнə; əгəр иҗади эш проза формасында булса, текст бит киңлеге буенча
тигезлəнə;
– язманың исеме уртада ярымкалын шрифт белəн күрсəтелə.

6.9 Конкурс эшенең титул бите түбəндəге пунктлардан гыйбарəт (Кушымта
№1 кара):
– катнашучының исем–фамилиясе, əтисенең исеме (тулысынча), телефон
номеры;
– номинация;
– катнашучының тулы яше;
– катнашучының уку урыны, сыйныфы (курсы);
– җитəкченең исем–фамилиясе, əтисенең исеме (тулысынча) һəм вазыйфасы,
телефон номеры.
6.10 Оештыру комитеты конкурска кабул ителгəн эшлəрне төрле матбугат
чараларында бастырырга хокуклы.
6.11 Оештыру эшлəренə түлəү 300 сум тəшкил итə. Түлəү конкурсның финал
көнендə регистрация вакытында алыначак.
7. Конкурсның үткəрелү вакыты һəм үткəрелү урыны
«Сəлəткə нур булган йолдызлар» конкурсы берничə этапта үткəрелə:
– 18-нче апрель 2019 ел – 1-нче апрель 2019 ел– гаризаларны кабул итү этабы;
– 2-нче апрель 2019 ел – 4-нче апрель 2019 ел – иҗади эшлəрне конкурска сайлап
алу этабы;
– 4-нче апрель

2019 ел – 13-нче апрель 2019 ел – конкурска кабул ителгəн

эшлəрне казыйлар шурасы тарафыннан бəялəү этабы;
– 19-нчы апрель 2019 ел – конкурсның финалы. Казанда Сəлəт Йортында
(Островский ур., 23-нче йорт) уздырылачак.
Конкурсны оештыру комитетының контактлары
Конкурсны оештыру комитеты Сəлəт Йортында (Казан, Островский ур.,
23-нче йорт) урнашкан. Белешмəлəр өчен телефон: +7 (843) 292-16-00.

Конкурсның җитəкчесе: Кəримуллина Айзирə Фəнис кызы, 8-987-230-78-47
Е-mail: selet.nur@gmail.com.
«Сəлəт» оешмасының рəсми сайты: 
www.selet.biz
.
«ВКонтакте» социаль челтəрендə Сəлəт оешмасының рəсми төркеме:
https://vk.com/selet.official.

Кушымта 1.
1.

Катнашучының исем–фамилиясе, əтисенең исеме (тулысынча), телефон

номеры;
2.

Номинация;

3.

Катнашучының тулы яше;

4.

Катнашучының уку урыны, сыйныфы (курсы);

5.

Житəкченең исем–фамилиясе, əтисенең исеме (тулысынча) һəм

вазыйфасы, телефон номеры.

