ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе среди журналистов
на тему «Мың бояулы қала – Город тысячи красок»
I. Общие положения
1. Городской конкурс среди журналистов (далее - Конкурс) проводится
в рамках празднования «Дня работников связи и информации».
Целью конкурса является привлечение журналистской общественности
к освещению хода реализации Послания Главы государства «Третья
модернизация
Казахстана:
глобальная
конкурентоспособность»,
общественной жизни города Алматы, а также раскрытия творческого
потенциала журналистов и их поощрения.
2. Задачи Конкурса:
 Развитие партнерства и сотрудничества между
местными
исполнительными органами и СМИ;
 Привлечение внимания журналистов к освещению хода реализации
Послания Президента Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Третья
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», программной
статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного
сознания», а также Пяти институциональных реформ Главы государства.
3. Присуждение премий и вручение дипломов приурочено ко «Дню
работников связи и информации».
4. Определение победителей и присуждение премий осуществляется
решением Конкурсной комиссии.
5. В состав Конкурсной комиссии могут войти известные журналисты,
государственные
и
общественные
деятели,
представители
неправительственных организаций и представители акимата города.
6. Конкурсная комиссия в выборе соискателей премий и получателей
дипломов руководствуется критериями:
 объективность материалов;
 профессионализм и мастерство изложения;
 постановка проблемы и ее всестороннее освещение;
 общественный резонанс, вызванный материалами;
 творческая состоятельность работ;
 актуальность затрагиваемых проблем и глубина их творческого анализа.
7. Координация проведения Конкурса.
Координация проведения Конкурса возлагается на Организационный
комитет Конкурса (далее - Оргкомитет), созданный при акимате г.Алматы.
8. Открытость.
Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. Настоящее
Положение публикуется в СМИ.

II. Условия участия в Конкурсе
9. Участники Конкурса.
К участию в Конкурсе приглашаются журналисты всех казахстанских
СМИ республиканского и регионального уровней.
10. Тематика предоставляемых работ.
К участию в Конкурсе принимаются материалы, посвященные ходу
реализации Послания Президента Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Третья
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», программной
статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного
сознания», Пяти институциональных реформ, актуальных задач,
поставленных Главой государства, а также статьи о социально-экономическом
развитии, общественно-политической жизни и достижениях города Алматы.
Материалы принимаются в различных жанрах (очерк, интервью,
статьи, телевизионные и радиопередачи, журналистские исследования и
другие), опубликованные и вышедшие в эфир в период с 1 января 2017 года до
15 июня 2017 года, а также циклы публикаций и передач.
11. Требования к материалам, предоставляемым на конкурс.
 Публикации должны быть предоставлены в оригинале или ксерокопии
материала (с указанием издания, даты и контактных данных автора) с
обязательным представлением электронной версии материала в формате MS
Word;
 Аудиовизуальные
работы
должны
быть
предоставлены
в
сопровождении эфирных справок в виде копии телевизионной программы (на
дисках cd/dvd, flash-носителях);
 Журналистам электронных СМИ необходимо прислать копию
опубликованных материалов с подтверждением размещения на интернетсайте.
Материалы принимаются на государственном и русском языках.
Последний день приема материалов на конкурс – 15 июня текущего года (дата
получения).
К предоставляемым материалам прилагаются: краткая биографическая
информация о журналисте и СМИ, фотография журналиста 3x4 см., перечень
информационных материалов.
12. Количество предоставляемых на конкурс работ.
Один журналист может предоставить не более 5 материалов.
13. Работы предоставляются в Оргкомитет конкурса не позднее
указанного в объявлении срока. Материалы, не соответствующие тематике
конкурса, предъявляемым требованиям, а также поступившие после
окончания сроков предоставления, к Конкурсу не допускаются. Материалы,
предоставленные на Конкурс, не возвращаются.

III. Этапы проведения конкурса
14. Предварительный этап.
В республиканских и региональных СМИ публикуется объявление о
проведении конкурса и об условиях участия в нем.
15. Основной этап проведения конкурса.
Конкурсные материалы поступают в адрес Оргкомитета конкурса до
15 июня 2017 года. Регламент рассмотрения конкурсных заявок определяется
Конкурсной комиссией. По итогам своей работы Конкурсная комиссия
определяет лауреатов конкурса.
16. Подведение итогов.
Объявление победителей происходит в рамках подведения общих
итогов конкурса в следующих семи номинациях:
1. Лучший телевизионный сюжет;
2. Лучшая публикация в печатных СМИ;
3. Лучший радиоматериал;
4. Лучшая публикация информационных агентств (интернет-ресурсов);
5. Лучшая публикация в социальных сетях (материалы блогеров);
6. Лучший фотоматериал;
7. Лучшая инфографика.
IV. Процедура оценки и отбора конкурсных материалов
17. При оценке материалов Конкурса принимаются во внимание
следующие критерии: соответствие обозначенной тематике; новизна; глубина
анализа проблемы; четкость и логическая обоснованность; стиль, язык
изложения, техническое качество; самостоятельность авторской концепции;
точность и достоверность информации, изложенной в публикации и
аудиовизуальной работе; соответствие этическим принципам журналистики;
внешнее оформление.
V. Права и обязанности Оргкомитета
18. Оргкомитет имеет право:
 отказать претенденту в участии на основании несоответствия
требованиям настоящего Положения о Конкурсе;
 аннулировать результаты Конкурса на этапе, на котором было
обнаружено злоупотребление членами Конкурсной комиссии своими
полномочиями в отношении того или иного претендента.
19. Оргкомитет обязан:
 создать равные условия для всех участников;
 обеспечить гласность проведения Конкурса;
 не допустить преждевременного разглашения сведений о результатах
Конкурса.

VI. Права, обязанности Конкурсной комиссии
20. Конкурсная комиссия имеет право:
 оценивать поступившие на Конкурс материалы;
 подводить итоги конкурса с присуждением премии победителям.
21. Конкурсная комиссия обязана:
 создать равные условия для всех участников;
 не допустить преждевременного разглашения сведений о результатах
конкурса.
Член Конкурсной комиссии не допускается к участию в Конкурсе.
VII. Права, обязанности и ответственность участников
22. Участники Конкурса имеют право:
 получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса;
 обращаться в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего
Положения;
 направлять материал для участия в Конкурсе.
23. Участники Конкурса обязаны:
 предварительно ознакомиться с предметом Конкурса, изучить
требования, предъявляемые к участию в Конкурсе;
 своевременно предоставлять материалы, оформленные в соответствии с
требованиями настоящего Положения;
 соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим
Положением.
24. Участники Конкурса несут ответственность:
 за нарушение требований к достоверности информации, указываемой в
материалах, а также биографической информации;
 за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных
настоящим Положением.
VIII. Медиа-ресурсы
25. Информационную поддержку Конкурса обеспечивают медиаресурсы акимата города и информационные партнеры.
IX. Контактная информация об организаторе
26. Оргкомитет конкурса: Управление внутренней политики г.Алматы.
Материалы принимаются по адресу: г.Алматы, пл. Республики, 4, каб. 501,
509, тел. 2716648, 2729727, smi@uvp.almaty.kz, smi-dvp@mail.ru.

Журналистерге арналған қалалық
«Мың бояулы қала – Город тысячи красок» байқауының
ЕРЕЖЕСІ
I. Жалпы бөлім
1. Журналистер арасында өтетін қалалық байқауы (бұдан әрі – Байқау)
«Байланыс және ақпарат қызметкерлері күні» аясында өткізіледі.
Байқаудың мақсаты журналистер қауымын Елбасының «Қазақстанның
үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауының жүзеге
асырылуын, Алматы қаласының бүгінгі тыныс-тіршілігін жариялауға тарту,
сондай-ақ журналистердің шығармашылық әлеуетін ашу және оларды
ынталандыру болып табылады.
2. Байқаудың міндеттері:
 Әкімдік пен БАҚ өкілдері арасында серіктестік пен ынтымақтастықты
арттыру;
 Журналистер назарын Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты
халыққа Жолдауының, Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты
бағдарламалық
мақаласының,
Елбасының
Бес
институционалдық
реформасының іске асырылу барысын жариялауға аудару.
3. Жеңімпаздарды анықтау және дипломдар тапсыру «Байланыс және
ақпарат қызметкерлері күні» мерекесімен сабақтастырылады.
4. Жеңімпаздарды айқындау және сыйлықтарды тағайындау Байқау
комиссиясының шешімімен жүзеге асырылады.
5. Байқау комиссиясының құрамына белгілі журналистер, мемлекеттік
жіне қоғам қайраткерлері, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, қала
әкімдігінің қызметкерлері кіре алады.
Байқау комиссиясы сыйлық алуға талпынушылар мен дипломдар
алушыларды іріктеу барысында келесі шарттарды басшылыққа алады:
 материалдардың объективтілігі;
 кәсібилік және мазмұндай шеберлігі;
 мәселенің қойылуы және оны жан-жақты ашып көрсету;
 материалдар туғызған қоғамдық резонанс;
 жұмыстардың шығармашылық толымдығы;
 көтерілген мәселелердің өзектілігі және шығармашылық талдануының
тереңдігі.
7. Байқауды өткізуді үйлестіру.
Байқауды өткізу жұмысын үйлестіру Алматы қаласы әкімідігінің
жанынан құрылған ұйымдастыру комитетіне (бұдан әрі – Ұйымдастыру
комитеті) жүктеледі.

8. Ашықтық.
Осы Ереже байқауға қатысуға үміткерлерге, қызығушылық танытушы
тұлғалардың барлығына танысу үшін ұсынылады. Ереже БАҚ-та
жарияланады.
II. Байқауға қатысу шарттары
9. Байқауға қатысушылар.
Байқауға қатысуға республикалық және жергілікті деңгейдегі барлық
БАҚ-тар мен журналистер шақырылады.
10. Ұсынылатын жұмыстардың тақырыбы.
Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың
«Қазақстанның үшінші
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты халыққа Жолдауының,
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық
мақаласының, Елбасының Бес институционалдық реформасы, Елбасының алға
қойған көкейкесті міндеттерінің жүзеге асуы туралы, сонымен қатар, Алматы
қаласының әлуеметтік-экономикалық дамуы, қоғамдық-саяси өмірі мен
жеткен жетістіктері туралы материалдар қабылданады.
2017 жылғы 1 қаңтардан 2017 жылғы 15 маусымға дейін жарияланған
(жарияланымдар мен бағдарламалар циклдері, түрлі жанрлардағы очерк,
сұхбат, мақала, телевизиялық және радио бағдарламалар, журналистік
зерттеулер және тағы басқалар) немесе эфирге шыққан материалдар,
қабылданады.
11. Байқауға ұсынылатын материалдарға қойылатын талаптар:
Жарияланымдар түпнұсқа немесе материалдардың ксерокөшірмесі
түрінде (басылымның атауы, күні және автормен байланыс жасау мәліметтері
толық көрсетіле отырып) ұсынылуы тиіс. Материалдардың MS Word
форматындағы электронды нұсқасы міндетті түрде болуы тиіс.
Дыбыстық-визуалды
жұмыстар
эфирлік
анықтамамен
бірге
телевизиялық бағдарламаның көшірмесі түрінде (cd/dvd дискілерінде, flashтасымалдаушыларында) ұсынылуы тиіс.
Электрондық БАҚ журналистері жарияланған материалдардың
көшірмесін интернет-сайтта орналастырылғанын растап жолдауы қажет.
Материалдар мемлекеттік және орыс тілдерінде қабылданады. Байқауға
материалдарды қабылдаудың соңғы күні – ағымдағы жылдың 20 маусымы
(алынатын күн).
Ұсынылатын материалдарға БАҚ пен журналист туралы қысқаша
өмірбаяндық ақпарат, 3х4 см. суреті, ақпараттық материалдар тізімі қоса
беріледі.
12. Байқауға ұсынылатын жұмыстардың саны.
Бір БАҚ не журналист ұсынатын материалдардың саны 5-тен аспайды.
13. Жұмыстар байқаудың Ұйымдастыру комитетіне хабарландыруда
көрсетілген мерзімнен кешіктірілмей ұсынылады. Байқау тақырыбына сәйкес
емес және талаптарға сай келмейтін материалдар, ұсыну мерзімі аяқталғаннан

кейін келіп түскен жұмыстар байқауға жіберілмейді. Байқауға ұсынылған
материалдар қайтарылып берілмейді.
III. Байқаудың өту кезеңдері
14. Алғашқы кезең.
Республикалық және жергілікті БАҚ-та байқауды өткізу туралы және
оған қатысу шарттары туралы хабарландыру жарияланады және баспасөз
конференциясы өткізіледі.
15. Байқау материалдары байқауды Ұйымдастыру комитетінің
мекенжайына 2017 жылғы 15 маусымға дейін келіп түседі. Байқауға берілген
өтініштерді қараудың регламентін Байқау комиссиясы белгілейді. Байқау
комиссиясы өз жұмысының нәтижесі бойынша байқау лауреаттарын
айқындайды.
16. Қорытындылау.
Жеңімпаздарды жариялау келесі жеті номинациялар бойынша байқауды
жалпы қорытындылау аясында іске асырылады::
1. Үздік телевизиялық сюжет;
2. Баспа БАҚ-тағы үздік жарияланым;
3. Үздік радиоматериал;
4. Ақпараттық агенттіктер ленталарында жарияланған үздік жарияланым
(интернет-ресурстар);
5. Әлеуметтік желілерде жарияланған үздік жарияланым (блогерлер
материалдары);
6. Үздік фотоматериал;
7. Үздік инфографика.
IV. Байқау материалдарын бағалау және іріктеу процедурасы
17. Байқау материалдарын бағалау барысында келесі шарттар назарға
алынады: белгіленген тақырыпқа сәйкестік; жаңашылдық; мәселені талдаудың
тереңдігі; нақтылық пен логикалық негізделуі; мазмұндау стилі мен тілі,
техникалық сапасы; авторлық тұжырымдаманың дербестігі; жарияланымда
немесе дыбыстық-визуалдық жұмыста мазмұндалған ақпараттың нақтылығы
мен шынайылығы; журналистиканың этикалық принциптеріне сәйкестігі;
сыртқы безендірілуі.
V. Ұйымдастыру комитетінің құқықтары мен міндеттері
18. Ұйымдастыру комитеті:
 байқау туралы осы ереженің талаптарына сәйкессіздіктерді негізге ала
отырып, үміткерді байқауға қабылдамауға;
 қандай да бір үміткерге қатысты байқау комиссиясының мүшесі өз
өкілеттіктерін
асыра
пайдаланғаны
анықталған
кезеңде
байқау
қорытындыларын жоққа шығаруға құқылы.

19. Ұйымдастыру комитетінің міндеттері:
 барлық қатысушылар үшін тең жағдай жасау;
 байқауды өткізудің жариялылығын қамтамасыз ету;
 байқаудың нәтижелері туралы мәліметтердің уақытынан бұрын жария
етілуіне жол бермеу.
VI. Байқау комиссиясының құқықтары мен міндеттері
20. Байқау комиссиясы мыналарды іске асыруға құқылы:
 байқауға түскен материалдарға баға беру;
 жеңімпаздарға
сыйлықтар
тағайындай
отырып,
байқауды
қорытындылау.
21. Байқау комиссиясының міндеттері:
 барлық қатысушылар үшін тең жағдай жасау;
 байқаудың нәтижелері туралы мәліметтердің уақытынан бұрын жария
етілуіне жол бермеу;
Байқау комиссиясы мүшесінің байқауға қатысуына жол берілмейді.
VII. Қатысушылардың құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі
22. Байқауға қатысушылар мыналарды іске асыруға құқылы:
 байқаудың өту шарттары мен тәртібі туралы ақпараттар алу;
 ұйымдастыру комитетінен осы Ереженің тармақтарына түсіндіруді
сұрау;
 байқауға қатысу үшін материалдар жолдау.
23. Байқауға қатысушылардың міндеттері:
 байқаудың мән-жайымен алдын-ала танысу, байқауға қатысу үшін
қойылатын талаптарды зерттеу;
 осы Ереженің талаптарына сәйкес рәсімделген материалдарды
уақытылы ұсыну;
 осы Ережеде қарастырылған ережелер мен процедураларды сақтау.
24. Байқауға қатысушылар келесілер үшін жауапты:
 материалдар
мен
түйіндемеде
көрсетілген
ақпараттардың
шынайылығына қойылатын талаптарды бұзғаны үшін;
 осы Ережеде белгіленген шарттарды, ережелер мен рәсімдеулерді
сақтамағаны үшін.
VIII. Медиа ресурстар
25. Байқауға ақпараттық қолдау жасауды әкімдіктің медиа-ресурстары
мен ақпараттық серіктестіктері қамтамасыз етеді.

IV.

Ұйымдастырушы туралы байланыс ақпараты

26. Байқауды ұйымдастыру комитеті: Алматы қаласы Ішкі саясат
басқармасы.
Байқауға материалдар мына мекен-жай бойынша қабылданады:
Алматы қаласы, Республика алаңы, 4, каб. 501, 509, тел. 2716648, 2729727,
smi@uvp.almaty.kz, smi-dvp@mail.ru.

