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Громадська орга1пзац1я 
«Культур1Ю-осв1гня фуидац1я 

Шбер] Л1берат1» 
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№ _ 9 вщ 05 ссрпия 2016 р. 
Голов! Лугапсько! 
обласноУ державиоТ адм!п!страц!1' 
Гарбузу Юр!1о Григор!йовичу 

Шаиовний Юрпо Григор!йовичу! 

В лнпн! 2016 року в Сх!дн!й УкраУп! вперше стартував пай потужи! ишй 
л!тературиий конкурс "Кальм!юс", що вже планус стати щор!чним. Змагання 
проходитиме серед ме111канц!в ДонецькоУ, ЛуганськоУ, Харк!вськоУ, 
Дн!провськоУ, Запор!зькоУ областей та виутр!шньо перем!щених ос!б з 
ДонецькоУ та ЛуганськоУ областей в!ком в!д 16 рок!в за ном!нац!ями: 
"Поез!я", "Проза", "Драматурпя",'Т1убл!цистика''. 

Метою конкурсу с актив!зац!я творчих зусиль громад Донсччини, 
Лугаищини, Харк!вщини, Дн!провшини та Запор!зького краю: иалагодження 
диалогу м!ж численними громадами областей, !нтеграц!я Сходу УкраУни у 
загалыюукраУнський культуриий прост!р, вихования любов! до слова як 
оди!еУ 3 головних ц!ииостей украУиського народу, виявлення та п!дтрнмка 
л!тературно обдаропаних мешканЕнв Сходу (Внутр!ишьо нерем!щен! особи 
також беруть участь у конкурс!). 

Рег!ональний л!тературний конкурс сприятнме й налагодженню 
культурно"! сп!впрац! з !нн.1ими кра'Унами: зокрема, серед члетнв жур! будуть 
як укра'Унськ!, так ! !ноземн! д!яч! культури, журнал!сти та прихильники 
укра'УнськоУ л!тератури. Конкурс дасть змогу представити св!ту культурне 
р!зноман!'1тя укра'Унського Сходу та нала1'одити м!жкультурний д!алог 
шляхом запланованих форум!в та виставок за кордоном УкраУни. 

Конкурс запрошус до участ! ик аматорш, так 1 досвщченпх 
майстр1в слова. 

Серед член!в цьогор!чного жур! - в!дом! украУнськ! письменники, 
нести, г1убл!циети, науковц!. Серед них: 

• Олекс!й Чупа (укра'Унський поет та нисьменник. Засновник 
Донецького слему); 

1гор Зарудко (укра'Унський письменник, громадський та 
культуриий д!яч, кер!вник !вснт-1]роект!в у видавництв! «У!уа1»); 

Дара Корп!й (украУпська иисьмсиниця, громадська актив!стка); 
1вап Лидрусяк (дитячий письменник, поет, л!тературний критик, 

головиий редактор вид-ва «Фонтан казок»); 
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Денис Казаиський (журнал1ст, блогер, телеведучий); 
Олег Соловей (кандидат ф1ЛОлопч11ИХ наук, укра'шський 

нисьменник, критик, дптературознавець. Засновник 1 пезм1нний головиий 
редактор л1тературно-художнього альманаху «Кальмйюс»); 

Тетяна Пилипсць (книжковий промоутер, культуриий д1яч); 
Серий. Пантюк (украТнський .письменник, журнадпст, 

громадський Д1ЯЧ 1 видавець); 
Стан1слав Федорчук (украТиський пол1толог, публицист); - : 
Св1тлана Талап (украТнська писыченииця, «Золотий письменник» 

УкраТни); 
Петро та Ксе1пя Мацкевич! (кер^впики видавництва «Кальварш»); 
Валентина Соболь (доктор ф1лолопчних наук, професор, 

л1тсратурознавець, перскладач, редактор); 
Ыатал1я Трохим (украУиська иоетеса, перекладачка 1 видавець, 

засновниця 1 кер'тник видавництва «Джезва»); 
Тетяна Качак (кандидат ф1лолог1чних наук, доцсит кафедри 

фахових .методик 1 технологтй початковоУ осв1ти ДВНЗ "Прикарпатський 
иагнональний уи1верситсг 1мен1 Василя Стефапика", авторка досл1джеиь про 
украУнську та заруб1жну л1тературу для Д1тей); 

Ыатал1я Марченко (кандидат 1сторичних наук, старший науковий 
сгйвроб1тник 1нституту б10фаф1чиих досл!джень ИБУВ, досл1дниня дитячоУ 
Л1тератури, автор-координатор 1итернет-ресурсу «КЛЮЧ»); 

• Люба Якимчук (украУиська поетсса, прозаУк, сценарист); 
Ростислав Мелышклв (кандидат ф1лолопчиих наук, 

Л1тературознавень, критик, поет 1 редактор); 
Директор БО "Благо;нйний фонд "Кар1тас Кра.маторськ" 

Василь 1вашок; 
Григор1й Штопь (доктор ф1лолог1чиих наук, письменник, пост, 

сценарист, л1тературознавець, л1тсратурний критик, художник). 
Також до складу жур! ув!йшли украУиська сп!вачка, телеведуча, 

.художниня, науковець, культуриий д!яч Лнжел!ка Рудницька. Закордоин! 
гост!: журнал!ст «Польського рад!о» Павло Боболович, президент 
французько-украУнськоУ асод!ан!У "1Дентр розвитку та м!жнародного 
с11!вроб!тнинТва" Володимир Лазар. 

Роботи приймаються 3 6 линия до 1 жовтня 2016 року. 
Ф!нал конкурсу 11.11.2016 року. 
Другим станом проекту буде видання альманаху та зйомка 

короткометражних англомовних в!део з учасниками для презснташУ 
найкращих роб!т за кордоном у формат! творчих зустр!чей, виставок ! 
форум!в, а також створення тематичного сайту для украУномовиих мтчнв з! 
Сходу УкраУни. 

Сп1взасиовпикп та оргаи1загорп конкурсу "Кальм^юс": культури! 
д1яч1 Олег Соловей, Океана Проселкова, Олександра Пагпна, Максим 
Потапчук, ГО "К) льтурно-оевпня фундац1я "Л1бер1 Л1бсрат1". 



Партиерп: 
• президент французькоУ аеоц1а1и! "Центр розвптку 

та м!ж1ифод1тго егйвробп ннцтва''Володимир Лазар, 
громадеькнн ДН1Ч Над1я Рнжук, 
кср1вни1с елужбп в{цс-нрем'ер-лпн1етра УкраУни з 

гума1пгарннх питань Серии Снротснко, 
• культуртрегер Стаииелав Федорчук, 
• книжковий промоутер Тетяна Пилиисць, 
• громадеький д1яч М1гкола Дорохов, 
• голова 1"0 "Стаи" Яроелав М!ик1и, 
• видавггицтво "В1ва'1", 
• видавництво "Кальвар1я", 
• ГО "Книжкова толока". 

ГО "Форум видавц1в". 
Директор КО "Благод1Йиий фонд "Кар1тае 

Краматореьк" Ваеиль 1вапюк, 
• Юр1й за Тетяна Логуш (культури! д!яч!, 

мецеиати), 
• "Видавництво Старого Лева" 

"Культур110-осв!тия фуидагия "Л1бер1 Л1бсрат|" просить Вас сприяти 
поширенню !нформа1иУ стосовио зазнаменоУ под!У серед мешкашйв 
ЛуганськоУ облает! та внутр!шньо перем!щених ос!б !з Донеччини. 

Просимо долучити обласне Управления культури, нагйональностей та 
рел!г!й до розповсюд/кеиия !иформац!У про конкурс серед б!бл!отек, 
будинк!в культури, л!тературних спшок та !н. 

Також просимо долучити обласне Управл!ння осв!ти до 
розповсюджсння !пформац!У серед школяр!в, студент!в та !н. 

Також просимо долучити обласне У11равл!ння у справах молод! та 
спорту до розповсюджсння !нформац!У про конкурс. 

Переб!!- конкурсу ретельно осв!тлю1штиметься в найпотужтнгпих ЗМ1: 
1нформагснтство . Укр!нформ, Громадськс рад1о, УкраУнське рад!о, 
М!жнародна !нформац!йна платформа ЕМРК та !]Н11!. 

Детальн! умови викладен! у положенн! (додаеться) та анонс! заходу. 
Додаток 1 на 6 аркутах (ноложсн!1я), додаток 2 на 10 аркушах (анонс). 

Паша оф!ц!йна стор!нка конкурсу «Кальм!юс» у фейсбуц!: 
Ь11р8://\\лу\у.ГассЬоок.сот/Ка1т!уи8/ 
Оф!1д!йна стор!нка сайту :ЬПр://1!Ьеп1!Ьегаи.ог§/еп/90-иуаЬа-па5Ьа-поуа-

!п!18!а1ууа-у-1урп!-2016-гоки-у-5к11!с1п!!-икга!п!-урегзЬе-зШг1и!е-1!1:егаа1гпу!-
копкиг8-ка1т!!из 
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1нформац1Йний партнер конкурсу м1жнародна 1нформац1йна платформа 
ЕМРП (1-1ир://етр1м-псс{1а/) 

Оф1ц1п11у вщповщь прошу вщправити па пашу електроппу пошту: 
Е1ЬепЫЬега11@§та11.еоп1 

3 пошаною, —т^ГХ^Аг^-^ТУугу 

Голова ГО "Культурно-осв1тня 
фундагня "Л1бер1 Л1берат1" 

Потапчук Мгжсцм ЮрШоцич 
Тел: 0991405029 



АНОНС 

В ЛИПН1 2016 року в Схщн1Й УкраТн! вперше стартував найпотужн1ший 
лНературний конкурс "КальмГюс", що вже плануе стати щорГчним. Змагання 
проходитиме серед укра1НН1в в1ком в щ 16 роктв за ном1нан1ями: "Поезтя", 
"Проза", "Драматурпя", "Публщистика". 

Метою конкурсу е актив1зан1Я творчих зусиль громад Донеччини, 
Лугаищини, Харювщини, Дн1провщини та Запор1зького краю: налагодження 
дталоту М1Ж численними громадами областей, штегран1Я Сходу Украши у 
загальноукрашський культуриий просттр, вихования любов! до слова як 
одн1е1 3 головних щнностей украшського народу, виявлення та пщтримка 
лДературно обдарованих мешканн1в Сходу (Внутрхщньо перем1щен1 особи 
також беруть участь у конкурс!). 

Репональний л!тературний конкурс сприятиме й налагодженню культурно! 
сп!впран! 3 !ншими краУнами: зокрема, серед член!в жур! будуть як 
украУнськ!, так ! !ноземн! д!яч! культури, журнал!сти та прихильники 
украУнськоУ л!тератури. Конкурс дасть змогу представити св!ту культурне 
р!зноман!тгя украУиського Сходу та налагодити м!жкультурний д!алог 
шляхом запланованих форум!в та виставок за кордоном УкраУни. 

Конкурс запрошуе до участ! як аматор!в, т а к ! досвщчених майстр!в слова. 

Серед член!в ньогор!чного жур! - в!дом! украУнськ! письменники, поети, 
публ!нисти, науковн!. Серед них: 

• Олекс!й Чупа (украУнський поет та письменник. Засновник Доненького 
слему); 

• 1гор Зарудко (украУнський письменник, громадський та культуриий 
д!яч, кер!вник !вент-проект!в у видавництв! «У!уа1»); 

• Дара Корн!й (украУиська письменниця, громадська актив!стка); 
• 1ван Андрусяк (дитячий письменник, поет, л!тературний критик, 

головиий редактор вид-ва «Фонтан казок»); 
• Денис Казаиський (журнал!ст, блогер, телеведучий); 
• Олег Соловей (кандидат фшолопчних наук, украУнський письменник, 

критик, лУтературознавець. Засновник ! незм!нний головиий редактор , 
л!тературно-художнього альманаху «Кальм!юс»); 

• Тетяна Пилипень (книжковий промоутер, кулыурний д!яч); 
• Серпй Пантюк (украУнський письменник, журнал!ст, громадський д!яч 

! видавень); 
• Стан!слав Федорчук (украУнський пол!толог, публУцист); 
• СвУтлана Талан (украУнська письменниця, «Золотий письменник» 

УкраУни); 
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• Петро та Ксен!я Мацкевич! (керУвники видавництва «КальварУя»); 
• Валентина Соболь (доктор фшолопчних наук, професор, 

лУтературознавець, перскладач, редактор); 
• НаталУя Трохим (украУнська поетеса, перекладачка У видавець, 

засновниця У керУвник видавництва «Джезва»); 
• . Тетяна Качак (кандидат фУлологУчних наук, доцент кафедри фахових 

методик У технологУй початковоУ освУти ДВНЗ "Прикарпатський 
нацУональний унУверситет Умен! Василя Стефапика", авторка 
дослУджень про украУнську та зарубУжну лУтературу для дУтей); 

• НаталУя Марченко (кандидат Усторичних наук, старший науковий 
спУвробУтник Унституту бУографУчних дослУджень НБУВ, дослУдниця 
дитячоУлУтератури, автор-координатор Унтернет-ресурсу «КЛЮЧ»); 

• Люба Лкимчук (украУнська поетеса, прозаУк, сценарист); 
• Ростислав МельникУв (кандидат фУлологУчних наук, лУтературознавець, 

критик, поет У редактор); 
• Василь Тванюк (директор БО "БлагодУйний фонд "КарУтас 

Краматореьк"); 
• ГригорУй Штонь (доктор фУлологУчних наук, письменник, поет, 

сценарист, лУтературознавець, лУтературний критик, художник). 

Також до складу журУ увУйшли украУнська спУвачка, телеведуча, художниця, 
науковець, культуриий дУяч АнжелУка Рудницька. ЗакордоннУ гост!: 
журналУст «Польського радУо» Павло Боболович, президент французько-
украУнськоУ асоцУацУУ "Центр розвитку та мУжнародного спУвробУтництва" 
Володимир Лазар. 

Роботи приймаються з 6 линия до 1 жовтня 2016 року. 

ФУнал конкурсу 11.11.2016 року. 

Другим етапом проекту буде видання альманаху та зйомка 
короткометражних англомовних вУдео з учасниками для презентацУУ 
найкращих робУт за кордоном у формат! творчих зустрУчей, виставок У 
форумУв, а також створення тематичного сайту для украУномовиих митцУв зУ 
Сходу УкраУни. 

СпУвзасноБники та органУзатори конкурсу "КальмУюс": культури! дУячУ 
Олег Соловей, Оксана Проселкова, Олександра ПанУна, Максим 
Потапчук, ГО "Культурно-освУтня фундацУя "ЛУберУ ЛУбератУ". 

Партнери: Президент французькоУ асоцУацУТ "Центр розвитку та 
мУжнародного спУвробУтництва" Володимир Лазар, громадський дУяч 
НадУя Рнжук, керУвник служби вУце-прем'ер-мУнУстра УкраУни з 
гуманУтарннх ннтань СергУй Снротснко, 
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культуртрегер Станислав Федорчук, книжковий промоутер Тетяна 
Пилипець, громадський дУяч Микола Дорохов,пголова ГО "Стан"пп 
Ярослав МУнкУн, ГО Книжкова Толока, видавництво ВУват, видавництво 
КальварУя, "Видавництво Старого Лева", ГО "Форум видавцУв", 
директор БО "БлагодУйний фонд "КарУтас Краматореьк" Василь 
1ваиюк; ЮрУй та Тетяна Логуш (культури! дУячУ, мецеиати). 

Шукаемо добрих партнерУв конкурсу! 

ОфУцУйна пошта конкурсу: ка1тУи5икгаУпе@в™зУ1.сот 

ОфУцУйна сторУнка на сайт! : 

11йр://1УЬегУ1УЬега1У.ог^/еп/90-иуа11а-па51га-поуа-УпУ1:5Уа{ууа-у-1урпУ-201б-гоки-у-
8кЬУсУпУУ-цкгаУпУ-урег5Ье-51агУиУе-1У{егай1туУ-копкиг5-ка1тУУи.'; 

ОфУцУйна сторУнка в фейсбуцУ: 

Ьйр5://\ууу\у.йсеЬоок.сот/Ка1тУуи5/ 

УнформацУйний партнер конкурсу мУжнародна УнформацУйна платформа 
ЕМРК (Ы{р://етрг.те(У!а/ •)• 

3 пошаною, голова ГО "Культурно-освУтня фундацУя ЛУберУ ЛУбератУ" Максим 
Потапчук. 

Тел.: 099 140 50 29 

1УЬегУ1УЬега{!(а),гтаУ1.сот 

П О Л О Ж Е Н И Я 

про I РегУоналБний конкурс лУтературноУ творчостУ 

«КАЛЬМ1ЮС». 

1. ЗагальнУ положения 

Це Положения визначае порядок органУзацУ! та проведения I РегУонального 
конкурсу «КальмУюс» (дал! - конкурс). 

ОрганУзаторами конкурсу е кандидат фУлологУчних наук ДонНУ (м. ВУнниця) 
Олег Соловей, учитель украУнськоУ мови та лУтератури З О Ш № 11 
м.Краматорськ, громадський дУяч, популяризатор читання серед дУтей У 
пУдлУткУв на СходУ УкраУни Оксана Проселкова, громадський дУяч Олександра 
ПапУна, голова ГО "Культурно-освУтня фундацУя "ЛУберУ ЛУбератУ" Максим 
Потапчук. 

Партнери: Президент французькоУ асоцУацУУ "Центр розвитку та 
мУжнародного спУвробУтництва" Володимир Лазар, громадський дУяч НадУя 
Рижук, керУвник служби вУце-прем'ер-мУнУстра УкраУни з гуманУтарних 
питань СергУй Сиротенко, культуртрегер Станислав Федорчук, книжковий 
промоутер Тетяна Пилипець, громадський дУяч Микола Дорохов, голова Г О 
"Стан" Ярослав МУнкУн, видавництво "ВУват", видавництво "КальварУя", Г О 
"Книжкова толока, видавництво "Старого Лева", ГО "Форум видавцУв", 
культури! дУячУ, мецената ЮрУй та Тетяна Логуш, директор БО "БлагодУйний 
фонд "КарУтас Краматореьк" Василь 1ванюк; 

Координатори: Любов Ширкина. 

До органУзацУУ та проведения конкурсу можуть залучатись органи мУсцевого 
самоврядування, благодУйнУ органУзацУУ, громадськУ об'еднання, 
пУдприемства, установи, органУзацУУ всУх форм власностУ, а також фУзичнУ 
особи (за згодою). 



2. Мета конкурсу. 

Метою конкурсу е активУзащя творчих зусиль громад Донеччини, 
Лугаищини, ХаркУвщини, ДнУпровщини та ЗапорУзького краю: налагодження 
дУалогу мУж численними громадами областей, УнтеграцУя Сходу. УкраТни у 
загальноукраТнський культуриий простУр, вихования любовУ до слова як 
однУеТ 3 головних цУнностей украшського народу, виявлення та пУдтримка 
лУтературно обдарованих мешканцУв Сходу (внутрУшньо перемУщенУ особи 
також беруть участь у конкурсУ). 

РегУональний лУтературний конкурс сприятиме й налагодженню культурно! 
спУвпрацУ 3 Уншими краТнами: зокрема, серед членУв журУ будуть як 
украТнськУ, так У УноземнУ дУячУ культури, журналУсти та прихильники 
украТнськоТ лУтератури. Конкурс дасть змогу представити свУту культурне 
рУзноманУтгя украшського Сходу та налагодити мУжкультурний дУалог 
шляхом запланованих форумУв та виставок за кордоном УкраТни. 

3. Порядок проведения конкурсу. 

3.1. Конкурс стартуе щорУчно 06 липня, прийом робУт тривае до 1 жовтня. 
Оголошення результатУв конкурсу у листопадУ поточного року. 

3.2. Для проведения конкурсу утворюеться ОрганУзацУйний комУтет та ЖурУ. 

3.3. Склад ОргкомУтету та ЖурУ затверджуеться спУльним рУшенням 
органУзаторУв конкурсу. 

3.4. У Конкурсу беруть участь мешканцУ ДонецькоТ, ЛуганськоТ, ХаркУвськоТ, 
ЗапорУзькоТ та ДнУпропетровськоТ областей, а також внутрУшньо перемУщеннУ 
особи 3 ДонецькоТ та ЛуганськоТ областей вУком вУд 16 д о 45 рокУв. 

3.5. Роботи приймаються з 6 липня до 1 жовтня поточного року за такими 
номУнацУями: 

1.1. «ПоезУя для дорослих»; 

1.2. «Проза для дорослих»; 

1.3. «ДраматургУя для дорослих»; 

1.4. «ПублУцистика»; 

2 .1 . «ПоезУя» для дУтей та пУдлУткУв; 

2.2. «Проза» для дУтей та пУдлУткУв; 
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2.3. «ДраматургУя» для дУтей та пУдлУткУв. 

3.6. ЖурУ конкурсу протягом липня-жовтня оцУнюе роботи з можливУстю 
рецензувати, коментувати, висловлювати враження про прочитане на 
сторУнцУ подУТу ФейсбуцУ без оголошення оцУнки. 

3.7. 11 листопада поточного року визначаються переможцУ у кожнУй 
номУнацУТ та в разУ високоТ художньоТ вартостУ поданих творУв текста 
пУдтримуються друком в лУтературно-мистецькому часописУ, зйомка 
короткометражних англомовних вУдео з учасниками для презентацУТ 
найкращих робУт, робУт переможцУв за кордоном у формат! творчих зустрУчей, 
виставок У форумУв, а також створення тематичного сайту для украТномовних 
митцУв зУ Сходу УкраТни 

3.8. На конкурс можуть подаватася рУзноманУтнУ за жанром оригУнальнУ 
твори, тематика, сталУстика та технУка виконання яких е довУльною. 

3.9. Рукописи приймаються в електронному виглядУ Уз супровУдними 
документами, написан! та оформлен! украТнською мовою. 

3.10. На конкурс повиннУ подаватася тУльки оригУнальнУ твори, якУ ранУше не 
друкувалися, права на якУ не передан! Уншим (юридичним або фУзичним) 
особам У не будуть передаватася до оголошення результатУв конкурсу. 

3.11. РУшення про результати конкурсу визначае авторитетне журУ. 
Результата конкурсу оголошуються пУд час урочистого нагородження та 
через З Ш . 

3.12. Роботи учасникУв конкурсу не рецензуються У не повертаються. 

4. Вимоги до творУв. 

4.1. Конкурс передбачае оцУнювання творчих доробкУв учасникУв у таких 
номУнацУях (окремо «Доросла лУтература» та «ЛУтература для дУтей У 

• пУдлУткУв»): 

- 1.1. «ПоезУя для дорослих»; 

- 1.2. «Проза для дорослих»; 

- 1.3. «ДраматургУя для дорослих»; 

-1.4. «ПублУцистика»; 

- 2.1. «ПоезУя» для дУтей та пУдлУткУв; 



- 2.2. «Проза» для дУтей та пУдлУткУв; 

- 2.3. «ДраматургУя» для дУтей та пУдлУткУв. 

4.2. Допускаеться авторське визначення жанру. 

4.3. Роботи приймаються лише в електронному варУантУ та укршнською 

мовою. 

4.4 Робота друкуеться шрифтом ТУшез Мелу Кошап текстового редактору 

ТУогб (або Ореп ОШсе) розмУру 14 на сторУнках формату А 4 з Унтервалом 1,5 

(до 30 рядкУв на сторУнцУ). Поля: лУве, верхне У нижне — не менше 20 мм, 

праве — не менше 10 мм. 

4.5. Обсяг текстУв у номУнацУУ «ТворчУсть для доросло! аудиторУТ»: 

проза - вУд 50 сторУнок, 

«ПоезУя» вУд 10 вУршУв; 

«ДраматургУя» - до 150 сторУнок; 

«ПублУцистика» -до 20 сторУнок. формату А-4, шрифт 14- кегль з 1,5 
Унтервалом. 

4.6. Обсяг текстУв у номУнацУУ «ТворчУсть для дитячо! та пУдлУтково! 
аудитор!!»: 

«Проза» - вУд 50 сторУнок; 

«ПоезУя»-10 вУршУв; 

«ДраматургУя» - до 100 сторУнок. 

4.7. До тексту рукопису у довУльнУй форм! на окремому аркушУ розмУстить 
необхУдну УнформацУю: 

• справжне прУзвище, Ум'я, по-батьковУ (за паспортом або свУдоцтвом про 
народження) за умови, якщо автор мае псевдонУм. 

• домашню адресу (якщо е), 

• контактний телефон свУй + телефон когось Уз близьких, 

• електронну адресу (якщо е), 

• кодування тексту: 

- 1 . 1 . «ПоезУя для дорослих»; 

- 1.2. «Проза для дорослих»; 

-1.3. «ДраматургУя для дорослих»; 

- 1.4. «ПублУцистика»; 

- 2 . 1 . «ПоезУя» для дУтей та пУдлУткУв; 

- 2.2. «Проза» для дУтей та пУдлУткУв; 

- 2.3. «ДраматургУя» для дУтей та пУдлУткУв. 

(потрУбно вписати код роботи в заявку, зразок яко! ви знайдете на сторУнцУ 
конкурсу: 
Ьйр5://\улу\у.ГасеЬоок.сот/Ка1тУуи8/р1ю1о5/а.273052219739137.1073741828.27 
3045163073176/274397069604652/?1уре=3), 

• назву твору, 

• жанр (обов'язковий розподУл на жанри у номУнацУ! «Романи»). 

4.8. Членам журУ особиста УнформацУя учасника не надаеться. 

5. ЖурУ Конкурсу. 

5.1. ЖурУ Конкурсу формуеться з метою забезпечення об'ективностУ 
оцУнювання творчих або дослУдницьких робУт учасникУв У визначення 
переможцУв та призерУв Конкурсу у кожнУй номУнацУ!. 

5.2. КУлькУсть членУв журУ в кожнУй номУнацУ! становить не бУльше 

3 осУб У не повинна перевищувати третини вУд кУлькостУ учасникУв у номУнацУ! 
(при вУдсутностУ достатньо! кУлькостУ учасникУв, твУр стае автоматично 
лауреатом). 

5.3. До складу журУ в кожнУй номУнацУ!Конкурсу входять: науковець 
фУлологУчно! сфери, доктор чи кандидат фУлологУчних наук, представник 
сучасного лУтературного процесу (письменник, поет, драматург, 
кУносценарист, режисер тощо), видавець або лУтературний критик, журналУст, 
головиий редактор часопису тощо. До складу журУ можуть входити 
педагогУчнУ працУвники, представники кулыурних установ, громадських 
органУзацУй (за згодою). До складу журУ не можуть входити особи, що е 
близькими особами учасникУв. 

5.4. Рукописи оцУнюеться за п 'ятибальною системою. Кожей з членУв журУ 
мае право прокоментувати прочитаний текст, написати коротку рецензУю (за 
бажанням) на сторУнцУ подУ!у ФейсбуцУ та на сайт! конкурсу. Листування з 
членами журУ або обговорення мае проходити в анонУмному режим! (без 
вказУвки на авторство). В Уншому випадку текст може бути знятий з розгляду. 
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5.5. Члени жур! Конкурсу: 

забезпечують об'екгивнУсть оцУнювання конкурсних робУт учасникУв; 

заповнюютъ оцУночнУ протоколи вУдповУдного етапу Конкурсу; 

оцУночнУ протоколи передаються членам журУ на електронну пошту в кУнцУ 
кожного мУсяця; . 

визначають переможцУв та призерУв вУдповУдно! номУнацУУ Конкурсу. 

5.6. ЩорУчно на сайтУ Конкурсу чи на сторУнцУ у ФейсбуцУ оголошуеться 
склад журУ. 

6. Учасники конкурсу. 

6.1. У Конкурсу беруть участь мешканцУ ДонецькоУ, ЛуганськоУ, ХаркУвськоУ, 
ЗапорУзькоУ та ДнУпропетровськоУ областей, а також внутрУшньо перемУщеннУ 
особи 3 ДонецькоУ та ЛуганськоУ областей вУком вУд 16 до 45 рокУв. 

6.2. Учасник конкурсу мае право представити на розгляд по однУй творчУй 
роботУ в кожнУй 3 номУнацУй. 

6.3. Конкурсанту забороняеться вести переписку з членами журУ та надавати 
без дозволу оргкомУтету будь-якУ коментарУ та додаткову УнформацУю щодо 
своеУучастУ. 

7. ПереможцУ конкурсу. 

7.1. ПереможцУ та прнзери Конкурсу визначаються журУ в кожнУй номУнацУУ за 
кУлькУстю набраних балУв. 

7.2. Переможцем Конкурсу е учасник, який набрав найбУльшу кУлькУсть балУв. 

7.3. КУлькУсть призових мУсць (перших, других, третУх) становить не бУльше 
50 вУдсоткУв вУд загальноУ кУлькостУ учасникУв у кожнУй номУнацУУ окремо з 
орУентовним розподУлом Ух у спУввУдношеннУ 1 : 2 : 3 . 

7.4. Призерами Конкурсу е учасники, якУ за кУлькУстю набраних балУв зайняли 
друге та трете мУсця. 

7.5. ПереможцУ Конкурсу нагороджуються дипломами та пам'ятними 
подарунками, тексти переможцУв публУкуються у лУтературно-мистецькому 
альманаху, пУдтримуються промоцУею у пресУ, переможцУ беруть участь у 
зйомцУ короткого англомовного метру, який презентуватиме його творчУсть 
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за кордоном. Допускаеться прнйнятгя авторами-переможцямн пропозицУй вУд 
видавництв про друк окремою книгою та пУдписання угод щодо спУвпрацУ. 

7.6. Урочиста церемонУя оголошення та вУдзначення переможцУв вУдбуваеться 
11 листопада поточного року. На нагородження за рахунок органУзаторУв 
запрошуються переможцУ, лауреата конкурсу, а також усУ члени журУ. 

7.7. ЖурУ мае право не давати перших мУсць у будь-якУй номУнацУУ, а також 
можуть вводити заохочувальнУ нагороди. 

7.8. Роботи 3 помУткою «КальмУус» слУд надсилата органУзаторам конкурсу на 
е-таУ1: 

ка1тУи5икгаУпе@§таУ1.сот, 

7.9. Конкурсна робота повинна складатася з титульного аркуша, на якому 
вказуеться Ш Б учасника, його контактнУ телефони та е-таУ1. На розгляд журУ 
твори подаються без особистах даних. 

7.10. Прийом робУт розпочинаеться з 6 липня 2016 року. 

7.11. ПеребУг Конкурсу висвУтлюеться на сторУнцУ у ФейсбуцУ. 

8. ФУнансовУ умови конкурсу. 

8.1. ФУнансування фестивалю здУйснюеться органУзатором фестивалю 
вУдповУдно до затвердженого кошторису витрат та за рахунок Унших джерел 
не заборонених чинним законодавством УкраУни. 

9.1нша УнформацУя. 

ОфУцУйна сторУнка у ФейсбуцУ: Ьйр5://л\АЛПУ.1асеЬоок.сотУКа1тУуи5/ 

ОфУцУйна сторУнка сайту : 

ЬНр://1УЬеп1УЬега1У.ог§/еп/90-иуаЬа-па5Ьа-поуа-УпУ1зУа1ууа-у-1урпУ-2016-гоки-у-
5кЬУ(ЗпУУ-икгаУпУ-урег8Ье-з1аг1иУе-1У1ега1итуУ-копкигз-ка1тУУи5 

Тел.: 0991405029 (Максим Потапчук) 
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З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
Р1шенням Загапьних збор1в 
ГО "Культурно-освУтня фундащя ( ЛУберУ" 
ЛУбератУ" 
Протокол 3 вУд 1 Улипня 2016 р. 

ПОЛОЖЕНИЯ 

про I РегУональнип молодУжний конкурс лУтературноТ творчостУ 

«КАЛЬМУЮС». 

ПЗагальнУ п о л о ж е н и я 

Це Положения визначае порядок органУзацУУ та проведения I 
РегУонального молодУжного конкурсу «КальмУюс» (далУ - конкурс). 

ОрганУзаторами конкурсу е кандидат фУлологУчних наук ДонНУ (м. 
ВУнниця) Олег Соловей, учитель украУнськоУ мови та лУтератури З О Ш № 11 
м.Краматорськ, громадський дУяч, популяризатор читання серед дУтей У 
пУдлУткУв на СходУ УкраУни Оксана Проселкова, громадський дУяч Олександра 
ПапУна, культуриий дУяч, голова ГО "Культурно-освУтня фундацУя "ЛУберУ 
ЛУбератУ" Максим Потапчук. 

Партнери: Президент французькоУ асоцУацУУ "Центр розвитку та 
мУжнародного спУвробУтництва" Володимир Лазар, громадський дУяч НадУя 
Рижук, керУвник служби вУце-прем'ер-мУнУстра УкраУни з гуманУтарних 
питань СергУй Сиротенко, культуртрегер Станислав Федорчук, книжковий 
промоутер Тетяна Пилипець, громадський дУяч Микола Дорохов, голова ГО 
"Стан" Ярослав МУнкУн, видавництво "ВУват", видавництво "КальварУя", ГО 
"Книжкова толока, видавництво "Старого Лева", ГО "Форум видавцУв", 
культурнУ дУячУ, мецеиати ЮрУй та Тетяна Логуш, директор БО "БлагодУйний 
фонд "КарУтас Краматореьк" Василь Тванюк. 

До органУзацУУ та проведения конкурсу можуть залучатись органи 
мУсцевого самоврядування, благодУйнУ органУзацУУ, громадськУ об'еднання, 
пУдприемства, установи, органУзацУУ всУх форм власностУ, а також фУзичнУ 
особи (за згодою). 

Конкурс запрошуе до участУ я к аматорУв, т а к I досвУдчених 
майстрУв слова . 

2. Мета конкурсу . 

Метою конкурсу е активУзацУя творчих зусиль громад Донеччини, 
Лугаищини, ХаркУвщини, ДнУпровщини та ЗапорУзького краю: налагодження 
дУалогу мУж численними громадами областей, УнтеграцУя Сходу УкраУни у 
загальноукраУнський культуриий простУр, вихования любовУ до слова як 
однУеУ 3 головних цУниостей украУиського народу, вияштення та пУдтримка 
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лУтературно обдарованих мешканцУв Сходу (внутрУшньо перемУщенУ особи 
також беруть участь у конкурсУ). 

РегУональний лУтературний конкурс сп^лиятиме й налагодженню 
культурно'! спУвпрацУ з Уншими кра'Унами: зокрема, серед членУв журУ будуть 
як украУнськУ, так У УноземнУ дУячУ культури, журналУсти та прихильники 
украУнськоУ лУтератури. Конкурс дасть змогу представити свУту культурне 
рУзноманУтгя укра'Унського Сходу та налагодити мУжкультурний дУалог 
шляхом запланованих форумУв та виставок за кордоном "Укра'Уни. 

3. П о р я д о к п р о в е д е н и я конкурсу . 

3.1. Конкурс стартуе щорУчно 06 липня, прийом робУт тривае до 1 жовтня. 
Оголошення результатУв конкурсу у листопадУ поточного року. 

3:2. Для проведения конкурсу утворюеться ОрганУзацУйний комУтет та ЖурУ. 

3.3. Склад ОргкомУтету та ЖурУ затверджуеться спУльним рУшенням 
органУзаторУв конкурсу. 

3.4. У Конкурсу беруть участь мешканцУ Донецько'1, Лугансько'1, ХаркУвськоУ, 
ЗапорУзькоТ та ДнУпровсько'У областей, а також внутрУшньо перемУщеннУ особи 
3 ДонецькоТ та ЛуганськоТ областей вУком вУд 16 до 45 рокУв. 

3.5. Роботи приймаються з 6 липня до 1 жовтня поточного року за такими 
номУнацУями: 

1.1. «ПоезУя для дорослих»; 

1.2. «Проза для дорослих»; 

1.3. «ДраматургУя для дорослих»; 

1.4. «ПублУцистика»; 

2.1. «ПоезУя» для дУтей та пУдлУткУв; 

2.2. «Проза» для дУтей та пУдлУткУв; 

2.3. «ДраматургУя» для дУтей та пУдлУткУв. 
3.6. ЖурУ конкурсу протягом липня-жовтня оцУнюе роботи з можливУстю 
рецензувати, коментувати, висловлювати враження про прочитане на 
сторУнцУ подУТу ФейсбуцУ без оголошення оцУнки. 

3.7. 11 листопада поточного року визначаються переможцУ у кожнУй 
номУнацУТ та в разУ високоУ художньо'У вартостУ поданих творУв тексти 
пУдтримуються друком в лУтературно-мистецькому часописУ, зйомка 
короткометражних англомовних вУдео з учасниками для презентацУ'1 . 
найкращих робУт, робУт переможцУв за кордоном у форматУ творчих зустрУчей, 
виставок У форумУв, а також створення тематичного сайту для украТномовних 
митцУв зУ Сходу "Укра'Уни. 

3.8. На конкурс можуть подаватася рУзноманУтнУ за жанром оригУнальнУ 
твори, тематика, стилУстика та технУка виконання яких е довУльною. 

3.9. Рукописи приймаються в електронному виглядУ Уз супровУдними 
документами, написанУ та оформленУ укршнською мовою. 
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зло. На конкурс повиннУ подаватася тУльки оригУнальнУ таори, якУ ранУше не 
друкувалися, права на якУ не переданУ Уншим (кУридичним або фУзичним) 
особам У не будуть передаватася до оголошення результатУв конкурсу. 

3.11. РУшення про результати конкурсу визначае авторитетне журУ. 
Результати конкурсу оголошуються пУд час урочистого нагородження та 
через ЗМ1. 

3.12. Роботи учасникУв конкурсу не рецензуються У не повертаються. 

4.В11М0Г11 до творУв. 

4.1. Конкурс передбачае оцУнювання творчих доробкУв учасникУв у таких 
номУнацУях (окремо «Доросла лУтература» та «ЛУтература для дУтей У 
пУдлУткУв»): 

- 1 . 1 . «ПоезУя для дорослих»; 

- 1.2. «Проза для дорослих»; 

- 1.3. «ДраматургУя для дорослих»; 

- 1.4. «ПублУцистика»; 

- 2.1. «ПоезУя» для дУтей та пУдлУткУв; 

- 2.2. «Проза» для дУтей та пУдлУткУв; 

- 2.3. «ДраматургУя» для дУтей та пУдлУткУв. 

4.2. Допускаеться авторське визначення жанру. 

4.3. Робота приймаються лише в електронному варУантУ та укршнською 
мовою. 

4.4 Робота друкуеться шрифтом ТУтез Нелу К о т а п текстового редактору 
•\Мог(У (або Ореп ОШсе) розмУру 14 на сторУнках формату А4 з Унтервалом 1,5 
(до 30 рядкУв на сторУнцУ). Поля: лУве, верхне У нижне — не менше 20 мм, 
праве — не менше 10 мм. 

4.5. Обсяг текстУв у номУнацУТ «ТворчУсть для дорослоТ аудиторУТ»: 

проза - вУд 50 сторУнок, 

«ПоезУя» вУд 10 вУршУв; 

«ДраматургУя» - до 150 сторУнок; 

«ПублУцистика» -до 20 сторУнок. формату А-4, шрифт 14- кегль з 1,5 
Унтервалом. 

4.6. Обсяг текстУв у номУнацУТ «ТворчУсть для дитячоТ та пУдлУтковоТ 
аудиторУТ»: 
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«Проза» - вУд 50 сторУнок; 

«ПоезУя» -10 вУршУв; 

«ДраматургУя» - до 100 сторУнок. 

4.7. До тексту рукопису у довУльнУй формУ на окремому аркушУ розмУстить 
необхУдну УнформацУю: 

• справжне прУзвище, Ум'я, по-батьковУ (за паспортом або свУдоцтвом про 
народження) за умови, якщо автор мае псевдонУм. 

• домашню адресу (якщо е), 

• контактний телефон свУй + телефон когось Уз близьких, 

• електронну адресу (якщо е), 

• кодування тексту: 

- 1.1. «ПоезУя для дорослих»; 

- 1.2. «Проза для дорослих»; 

. -1.3. «ДраматургУя для дорослих»; 

- 1.4. «ПублУцистика»; 

- 2.1. «ПоезУя» для дУтей та пУдлУткУв; 

- 2.2. «Проза» для дУтей та пУдлУткУв; 

- 2.3. «ДраматургУя» для дУтей та пУдлУткУв. 

(потрУбно вписати код робота в заявку, зразок якоТ ви знайдете на сторУнцУ 
конкурсу: 
11Пр5://луллгл'.ГасеЬоок.сот/Ка1тУуи5/рНо{О8/а.273052219739137.1073741828.27 
3045163073176/274397069604652/?1уре=3), 

• назву твору, 

• жанр (обов'язковий розподУл на жанри у номУнацУУ" «Романи»). 

4.8. Членам журУ особиста УнформацУя учасника не надаеться. 



5. Жур! Конкурсу. 

5.1. ЖурУ Конкурсу форл«уеться з метою забезпечення об'ективностУ 
оцУнювання творчих або дослУдницьких робУт учасникУв У визначення 
переможцУв та призерУв Конкурсу у кожнУй номУнацУУ. 

5.2. КУлькУсть членУв журУ в кожнУй номУнацУУ становить не бУльше 3 осУб У не 
повинна перевищувати третини вУд кУлькостУ учасникУв у номУнацУУ (при 
вУдсутностУ достатньоУ кУлькостУ учасникУв, твУр стае автоматично лауреатом). 
5.3. До складу л<урУ в кожнУй номУнацУУ Конкурсу входять: науковець 
фУлологУчноУ сфери, доктор чи кандидат фУлологУчних наук, представник 
сучасного лУтературного процесу (письменник, поет, драматург, 
кУносценарист, режисер тощо), видавець або лУтературний критик, журналУст, 
головиий редактор часопису тощо. До складу журУ можуть входити 
педагогУчнУ працУвники, представники культурних установ, громадських 
ОрганУзацУй (за згодою). До складу журУ не можуть входити особи, що е 
близькими особами учасникУв. 

5.4. Рукописи оцУнюеться за п 'ятибальною системою. Кожен з членУв журУ 
мае право прокоментувати прочитаний текст, написати коротку рецензУю (за 
бажанням) на сторУнцУ подУУ у ФейсбуцУ та на сайтУ конкурсу. Листування з 
членами журУ або обговорення мае проходити в анонУмному режимУ (без 
вказУвки на авторство). В Уншолту випадку текст може бути знятий з розгляду. 

5.5. Члени журУ Конкурсу: 
забезпечують об'ективнУсть оцУнювання конкурсних робУт учасникУв; 

заповнюють оцУночнУ протоколи вУдповУдного етапу Конкурсу; 

оцУночнУ протоколи передаються членам журУ на електронну пошту в кУнцУ 
кожного мУсяця; 

визначають переможцУв та призерУв вУдповУдноТ номУнацУ"! Конкурсу. 
5.6. ЩорУчно на сайтУ Конкурсу чи на сторУнцУ у ФейсбуцУ оголошуеться 
склад журУ. 

6. Учасникн конкурсу. 

6.1. "У Конкурсу беруть участь мешканцУ Донецько"!, Лугансько"!, ХаркУвсько"!, 
ЗапорУзько!" та ДнУпровсько"! областей, а також внутрУшньо перемУщеннУ особи 
3 Донецько"! та Лугансько"! областей вУком вУд 16 до 45 рокУв. 

6.2. "Учасник конкурсу мае право представити на розгляд по однУй творчУй 
роботУ в кожнУй 3 номУнацУй. 

6.3. Конкурсанту забороняеться вести переписку з членами журУ та надавати 
без дозволу ОргкомУтету будь-якУ коментарУ та додаткову УнформацУю щодо 
свое"! участУ. 

7. ПереможцУ конкурсу. 
7.1. ПереможцУ та призери Конкурсу визначаються журУ в кожнУй номУнацУ"! за 
кУлькУстю набраних балУв. 
7.2. Переможцем Конкурсу е учасник, який набрав найбУльшу кУлькУсть балУв. 
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7.3. КУлькУсть призових мУсць (перших, других, третУх) становить не бУльше 
50 вУдсоткУв вУд загально!" кУлькостУ учасникУв у кожнУй номУнацУ"! окремо з 
ОрУентовним розподУлом "Ух у спУввУдношеннУ 1 : 2 : 3 . 

7.4. Призерами Конкурсу е учасники, якУ за кУлькУстю набраних балУв зайняли 
друге та трете мУсця. 

7.5. ПереможцУ Конкурсу нагороджуються дипломами та пам 'ятними 
подарунками, тексти переможцУв публУкуються у лУтературно-мистецькому 
альманаху, пУдтримуються промоцУею у пресУ, переможцУ беруть участь у 
зйомцУ короткого англомовного метру, який презентуватиме його творчУсть 
за кордоном. Допускаеться прийнятгя авторами-переможцями пропозицУй вУд 
видавництв про друк окремою книгою та пУдписання угод щодо спУвпрацУ. 

7.6. "Урочиста церемонУя оголошення та вУдзначення переможцУв вУдбуваеться 
11 листопада поточного року. На нагородження за рахунок органУзаторУв 
запрошуються переможцУ, лауреати конкурсу, а також усУ члени журУ. 

7.7. ЖурУ мае право не давати перших мУсць у будь-якУй номУнацУ"!, а також 
можуть вводити заохочувальнУ нагороди. 

7.8. Роботи 3 помУткою «КальмУус» слУд надсилати органУзаторам конкурсу на 
е-таП: ка1пии$11кга1пе@§та11.со1п, 

7.9. Конкурсна робота повинна складатися з титульного аркуша, гга якому 
вказуеться Ш Б учасника, його контактнУ телефони та е-шаУ1. На розгляд журУ 
твори подаються без особистих даних. 

7.10. Прийом робУт розпочинаеться з 6 липня 2016 року. 
7.11. ПеребУг Конкурсу висвУтлюеться на сторУнцУ у ФейсбуцУ. 

В.ФУиансовУ умови конкурсу. 

8.1. ФУнансування фестивалю здУйснюеться органУзатором фестивалю 
вУдповУдно д о затвердженого кошторису витрат та за рахунок Унших джерел 
не заборонених чинним законодавством "Укра"ши. 

9.1нша УнформацУя. 

ОфУцУйна сторУнка у ФейсбуцУ: Ьйр5://\ул\АУ.&сеЬоок.сот/Ка1тУуи5/ 

ОфУцУйна сторУнка с а й т у : 

Ьйр://1УЬеп1УЬега1У.ог2/еп/90-иуаЬа-па811а-поуа-УпУ15Уа1ууа-у-1урпУ-2016-гоки-у-
8к11У(1пУУ-икгаУпУ-урег811е-51аг1иУе-1У1егай1гпуУ-копкиг5-ка1гпУУи5 

Тел.: 0991405029 (Максим Потапчук) 

Голова[Гга«АЦаКб1[ОТ"АН134Ц1Тп 

" КУПЬ"ТУРНСКХВ1"1НЯФУНЦАЦ1Я-1 

"Л1БВ=|[П1БЭ'А"Л"П 
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