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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні добродії!
Запрошуємо вас узяти участь у V Чернігівському обласному
поетичному фестивалі «Дотиком душі», проведення якого планується 15
травня 2021 року.
Автори отримають дипломи учасників фестивалю та пам’ятні сувеніри
від організаторів.
Найкращі твори будуть опубліковані в альманасі «Первоцвіт» і
журналі «Літературний Чернігів».
Організатори фестивалю:
Департамент культури і туризму, національностей та релігій
Чернігівської облдержадміністрації;
Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка;
ГО «Чернігівське обласне відділення Української бібліотечної асоціації»;
Чернігівська літературна спілка «Чернігів».
Заявки на участь у фестивалі та 5–7 віршів згідно з вимогами
прийматимуться до 1 квітня 2021 року на електронну адресу:
korolenkozahodu@gmail.com
Вимоги до матеріалів та їх оформлення:
1. Художні твори різної тематики та стилів українською мовою або в
перекладі українською мовою.
2. Тексти віршів надсилаються в електронному вигляді в текстовому
редакторі Microsoft Word (.doc). Назва файлу повинна відповідати ПІБ
автора(ів).
3. Обсяг тексту – 2–10 сторінок формату A4, всі поля – 2 см, без
колонтитулів, без переносу частин слів. Шрифт – Times New Roman, розмір –
14, міжрядковий інтервал – 1,5.

4. Автори текстів відповідають за правильність, точність даних та фактів,
які наводяться, грамотність і художню досконалість.
Твори з порушенням вимог розглядатися не будуть.
Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друкування в
альманасі «Первоцвіт» і журналі «Літературний Чернігів».
Повідомлення про включення матеріалів до програми фестивалю та
запрошення на захід будуть надіслані додатково.
Проїзд, проживання,
учасників фестивалю.
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Місце проведення заходу – Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка
(координатори – заступник директора з наукової та інноваційної діяльності
Алла Мальована; головний бібліотекар відділу документів із гуманітарних наук
Наталія Утиро)
У зв’язку з карантином кількість учасників обмежена.
Фестиваль відбудеться з дотриманням санітарно-протиепідемічних норм
(наявність масок, соціальна дистанція 1,5 м).
Для отримання додаткової інформації звертайтеся:
14000, м. Чернiгiв, просп. Миру, 41.
E-mail: korolenkolib@ukr.net
Телефони для довідок: (0462) 67-61-97 (Утиро Наталія Олександрівна);
(0462) 67-69-16 (Мальована Алла Миколаївна).

