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K ORAM ÞEMAITÐËÐKÂ

KONKURSOS
RAÐONTËMS
ÞEMAITËÐKÂ
Skouda rajuona savëvaldîbës vieðuoji bëbliuoteka, Þematiu kultûras draugëjës Skouda skîrios, Skouda literatu bûrielis ðçs metâs
viel organizou èe jau tradicinio tapusi konkursa „Koram þemaitëðkâ“. Konkursa tekslos – skatintë þemaitiu tarmies vartuojëma,
puoselietë anuos savëtoma, stëprintë tautini identiteta.
Konkursos prasëdiejë 2015 m. sausë mienesë 1 dëina ër vîks
iki 2015 m. gegoþës mienesë 31 dëinuos. Anamë bus vertënams
autuoriu kûrîbëðkoms, kûrëniû îtaigoms ë meistrëðkoms.
Tad, je raðuot eilieraðtius, apsakîmus, nuovelës ar këtus kûrënelius þemaitëðkâ, dalîvaukët konkursë ë toriesët pruogos bûtë
ëðgërstë, vuo gal ër îvertintë, ësëgîsët tokiû pat plunksnas draugû,
pasëdalinsët so anâs þemaitiðkas kûrîbas vëngrîbiems.
Konkursë îr kvëitamë dalîvaitë vësû omþiaus grupiu literatâ ne
tik ëð Þemaitëjës, bet ër ëð vësuos Lietovuos ë këtû ðaliû.
Konkursou pateikamë kûrënelç tor bûtë paraðîtë laikontëis þemaitiu raðîbas pagrindû, kartus îr sorëktavuojë kalbininkâ – ëð
Tërkðliû këlës pruofesuorios Gërdienis Aleksëndra ër ëð Skouda
këlës duocënts Pabrieþa Jûzaps. Patarëmus galët rastë ër internetë adreso http://www.samogit.lt/KALBA/raspamatai.lt.htm. Konkursou rçk pateiktë pu vëina nauji, niekor dâ neëðspausdinta ër dâ ni
vëinam konkursou nepateikta pruozas arba puoezëjës kûrini. Pageidaujema, ka anuo apimtës nebûtom dëdëlç dëdëlie.
Puoezëjës ër pruozas kûrënç bus vertënamë atskërâ. Anus
soskërstîs dvë grupës: vâkû (iki 18 metu omþiaus) bei soaugosiûju. Vësuos grupies bus iðaiðkinta ër paskelbta pu 3 nogalietuojus.
Anëms bus îteiktë konkursa prizâ. Planoujema, ka baigemâsis rengënîs vîks 2015 m. spalë 16 dëina.
Konkursa laureatu kûrënelius, jei tik autuorç tuo pageidaus, paskelbsem þornalë „Þemaitiu þemë“.
KONKURSA VERTËNËMA KUOMISËJË:
Pabrieþa Jûzaps, Ðiauliû universiteta pruorektuorios, þemaitiu
kalbuos taisîkliu autuorios;
Zvonkuvienë Jenina, þornalistë;
Kobëlios Justîns, puoets, redaktuorios.
Kûrënius galët siûstë paprasto arba elektruonënio paðto nu
2015 m. gegoþës mienesë 31 dëinuos adreso: Skouda rajuona savëvaldîbës vieðuoji bëblioteka, Birutës g. 8, , LT-98116, Skuodas.
El. p.: sekretore@svb.lt .Telepuons pasëtçrautë: (8 440) 73299.
Þornala „Þemaitiu þemë“ inpormacëjë
Portëgrapëjuos (ëð vërðaus): skoudëðkiu ðventës. G. Andriekaus portëgrapëjës; Skouda dvarvietë ër Skouda skvers. D. Mukienës portëgrapëjë

