ТИСЯЧА ЖУРАВЛІВ
Конкурс для учнів – любителів зарубіжної літератури (2018)
Хороша книжка – не та, яка думає за тебе, а
та, яка змушує тебе думати.
Гарпер Лі

Дорогі друзі!
Всеукраїнський журнал «Зарубіжна література в школах України»,
видавництво «Грамота» (Київ), Науково-методичний центр якості
вивчення англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
запрошують вас до участі в конкурсі у царині зарубіжної літератури.
Головна мета конкурсу – підвищення інтересу української молоді до
класичної та сучасної художньої літератури, обмін досвідом читання
найкращих книжок світу, мотивація дітей і підлітків до творчої діяльності.
Якщо ви бажаєте взяти участь у конкурсі, просимо вас до 1 січня
2019 р. направити на нашу електронну адресу такі матеріали:
1) заявку;
2) ваш фотопортрет;
3) конкурсну роботу в електронному варіанті.
Ви можете взяти участь у конкурсі одноосібно або творчою групою до 3-х
осіб. В останньому випадку оформлюється колективна заявка.
Журі приймає до розгляду тільки самостійні (авторські) роботи, які раніше
не були опубліковані у пресі або у мережі Інтернет.
Номінації конкурсу «Тисяча журавлів – 2018» (для учнів)
 Буктрейлер про книжку (за програмою);
 Відеочитання напам’ять вірша (за програмою або поза програмою);
 Твір на тему «Книжка, яка змінила мої уявлення про людей і життя»
(до 3-х сторінок);
 «Молодіжний кінозал» (твір-розповідь до 3-х сторінок (або
відеорозповідь до 10 хвилин) про кінофільм (або мультфільм) на
літературну тему);

 «Я – автор» (фанфік за програмним твором (обсяг роботи до 3
сторінок);
 «Мистецька галерея» (ілюстрація до художнього твору за
програмою)

Кращі конкурсні матеріали, інформація про учасників та їхні
світлини будуть опубліковані в журналі «Зарубіжна література в
школах України» і на сайті «Тисяча журавлів».
На всіх учасників очікують сертифікати, а переможці отримають дипломи
лауреатів і подарунки.
Форма заявки
ЗАЯВКА УЧНЯ (УЧЕНИЦІ, УЧНІВ) («Тисяча журавлів – 2018»)
1. Прізвище, ім’я, по батькові
2. Повна назва закладу середньої
освіти, клас
3. Номінація, в якій берете
участь
4. Тема конкурсної роботи
5. Ваші шкільні здобутки
6. Життєве кредо (гасло)
7. Домашня адреса
8. Телефон, е-мейл
Наша електронна адреса: mail@1000журавлів.укр
Читайте найкращі книжки світу!

