«АСТАНА ТУРАЛЫ ЕҢ ҮЗДІК ӘДЕБИ ШЫҒАРМА»
сайысының
ЕРЕЖЕСІ
1. Жалпы ережелер
1.1. «Астана туралы ең үздік әдеби шығарма» байқауы «Әлем астаналарының шежіресі»
атты Халықаралық көрменің аясында өткізіледі. (ары қарай – байқау).
1.2. Байқаудың өткізілу мақсаты:
– Астана жайлы үздік шығарма үлгісін анықтау;
– редакциялық-баспалық өңдеулердің, кітап шығару саласындағы жаңа технологияларды
енгізудің сапасын арттыру;
1.3. Байқауға авторлар, баспалар, кітапханалар және мәдени мекемелер қатыса алады.
1.4. Байқауды ұйымдастырушы Астана қаласындағы ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы
(ары қарай – ҚР ҰАК).
1.5. Байқау басқару Байқау комиссиясы арқылы жүзеге асады (далее – Конкурсная
комиссия).
2. Байқаудың міндеті
2.1. Кітап оқу мәдениетін арттыру;
2.2. Астана жайлы баспа басылымдарын шығарудағы мәдени ынтаны арттыру және
қолдау;
2.3. Кітап оқуды қолдау және белсенділігін арттыру;
2.4. Кітап өнімдерінің қолжетімділігін қамтамасыз ету.
3. Байқаудың өту тәртібі мен шарттары
3.1. Байқау қатысушылары байқауға ұсынылған басылымның бір данасын ұсынылған
анықтамаға сәйкес толтырады. Байқауға ұсынылған басылымға ақы төленбейді және
қайтарылмайды.
3.2. Байқауға 1998-2018 жылдары жарық көрген басылымдар және шығармалар қатыса
алады.
3.3. Кітап өнімдері мен шығармалардың құжаттары 2018 жылдың 19 мамыр айына дейін,
келесі мекен-жайда қабылданады: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Достық, 11.
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4. Байқау жеңімпазын бағалау белгілері
Басылымның (шығарманың) бірегейлігі;
Көркемдік безендіру мен мәтіннің мазмұндылығы;
Полиграфиялық өңдеудің жоғарғы сапалылығы;
Басылымның (шығарманың) рухани және қоғамдық маңыздылығы;

5. Байқау жеңімпаздарын марапаттау
5.1. Байқау жеңімпаздары диплом және сыйлықтармен марапатталады;
5.2.Байқау жеңімпаздарын марапаттау «Әлем астаналарының шежіресі» атты
Халықаралық көрменің аясында Астана қ., Тәуелсіздік сарайы, №1 Заманауи өнер
Галереясында, 2 этажда өткізіледі.
5.3. Бұл Ереже ҚР ҰАК сайтында www.nabrk.kz.
6. Байланыс деректері
6.1. Байқау үйлестірушісі: Майшина Зауре Бакировна, Қорларды құру Қызметі;
Тел.: 47-26-88
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