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Գրականություն – Հատուկ կանոններ/Ուղեցույց  

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ գրելու արվեստն է: Հեղինակը (մրցույթի նյութը ներկայացնող աշակերտը) այն անձն է, ով 

բառերի միջոցով իր սեփական մտքերն ու գաղափարներն է արտահայտում: 

Անդրադարձ 2019-2020 թեմային` Հայացք դեպի ներս 

Ձեր յուրօրինակ գեղարվեստական կամ ոչ գեղարվեստական աշխատանքը ներկայացնելու համար՝ նկատի 

առեք հետևյալ ոճերը՝ արձակ, պոեզիա, դրամա, շարադրություն` գրված սեփական կյանքի փորձի հիման վրա, 

պատմվածք, կարճ պատմվածք:  

Գրվածքի բովանդակության վերաբերյալ մեկնաբանության և/կամ գրական ոճի կարևորության մասին տեղեկության 

տրամադրումը կարող է ներկայացվող նյութի համար օգտակար հավելում լինել: Անկախ այն հանգամանքից՝ նյութում 

օգտագործվում է պաշտոնապես ընդունված գրական տեխնիկա թե մի պարզ մոտեցում, առաջնային քննության 

կենթարկվի այն, թե որքանով է աշակերտն օգտագործում իր դերասանական խորաթափանց հայացքը, որպեսզի 

մատուցի թեման, յուրօրինակությունը և ստեղծագործական առանձնահատկությունները: Աշակերտ-հեղինակի կողմից 

նկարված պատկերազարդ նյութերը, ինչպես նաև նկարազարդ գրքերն ընդունելի են, սակայն միայն գրականության 

բովանդակությունը քննության կառնվի:  

Տպագրման, թելադրման և թարգմանության ընդունելի կետերը. 

• Կարող է տպագրված լինել մեկ ուրիշ անձի կողմից, սակայն աշխատանքի բնօրինակը կամ բնօրինակի 

պատճեն պետք է կցված լինի: 

• Եթե աշակերտը նախադպրոցական, մանկապարտեզի կամ առաջին դասարանում է, ապա նա կարող է 

իր աշխատանքը թելադրել մեկ ուրիշ անձին, սակայն այդ անձը պետք է գրի առնի կամ տպագրի ճիշտ 

այն նույն բառերը, ինչն աշակերտն է օգտագործում: (Գրագիրները պետք է ամեն կերպ փորձեն 

պահպանել լեզվի նույն մակարդակը և ճշգրտությունը, որն արտացոլված է աշակերտի բնօրինակ 

աշխատանքում): 

• Այն աշակերտները, որոնց համար անգլերենն առաջին լեզուն չէ, կարող են նյութերը իրենց սեփական 

լեզվով ներկայացնել: Թարգմանությունը պետք է ներկայացվի հիմանկան նյութի հետ: 

• Թարգմանիչները պետք է ամեն կերպ փորձեն պահպանել լեզվի նույն մակարդակը և ճշգրտությունը, որն 

արտացոլված է աշակերտի բնօրինակ աշխատանքում): 

Հեղինակային իրավունք. հեղինակային իրավունքով պաշտպանված նյութերն արգելված են: Գրագողացված նյութերն 

անպետք կճանաչվեն:  

Ներկայացման պահանջներ. 

• Արվեստի միայն նոր գործեր կարող են ներկայացվել՝ ոգեշնչված մրցույթի թեմայով: 

• Մրցույթին ներկայացվող յուրաքանչյուր նյութ պետք է մեկ ուսանողի յուրօրինակ աշխատանք լինի:  

• Մրցույթին ներկայացվող նյութը չպետք է գերազանցի 2,000 բառ: 

• Ընդունելի են ձեռագիր և տպագիր նյութեր՝ գրված 8.5x11 չափսի թղթի վրա (թղթի միայն մեկ կողմի 

վրա գրել),  և PDF  ծրագրով պատրաստված ֆայլեր: 

• Համարակալել յուրաքանչյուր էջը: 

• Մրցույթին ներկայացվող նյութի հետևի մասում գրել աշակերտի անունը, նյութի վերնագիրը, արվեստի 

բնագավառը և բաժինը:  

Բոլոր մասնակիցները պետք է նաև հետևեն «Պաշտոնական կանոններին» 


