ВНИМАНИЕ!!!

ВНИМАНИЕ!!!

ВНИМАНИЕ!!!

участники разместивших (опубликовавших) материалы в журнале "ZIAT"
по стоимости 6500 получают возможность БЕСПЛАТНО опубликовать
автобиографический очерк в (электронной версии) энциклопедии "Өнегелі ҧстаз"
* энциклопедия будет опубликован на нашем сайте.

Энциклопедия дает возможность целенаправленно заниматься генеалогией, а
потомкам – возможность заглянуть в личную и профессиональную жизнь своих
предков, узнать информацию об организациях страны и мира.
Энциклопедия предназначена прежде всего для популизации педагога.
Таким образом, энциклопедия вносит свою лепту в сохранение семейных
связей и поддерживает старые традиции.
* электронная версия энциклопедии в PDF формате будет
опубликован на нашем сайте.
* при формировании достаточного количества участников,
предусмотрен
выход
бумажной
версии
энциклопедии,
дополнительная информация будет отправлен на электронные
адреса.
Необходимые документы для публикации автобиографии в энциклопедии
«Өнегелі ҧстаз»:
- заявка;
- автобиографический очерк;
- фотография
* необходимо написать к автобиографическому очерку заголовок,
который отражает индивидуальность автора, содержание
материала (например: Профессионал своего дела. Учитель новатор и
т.д.).
* требования к фотографии - классический портрет по пояс, на
однотонном светлом фоне /высылать качественные фотографии/
Все документы высылаются на электронный адрес astana_center_2013@mail.ru,
вместе с конкурсными материалами.
ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОБИОГРАФИИ В ЭНЦИКЛОПЕДИИ
«ӨНЕГЕЛІ ҦСТАЗ»
Фамилия, имя, отчество (полностью) участника
Должность, степень
Полное наименование (без сокращения) места работы
(нужно указать полное юридическое наименование
учреждения)
Телефон мобильный
E-mail
Телефон:
+7 701 578 44 13

E-mail:
astana_center_2013@mail.ru

Сайт:
www.centeroir.kz

Правила участия в публикации энциклопедии «Өнегелі ҧстаз»:
Участвовать в публикации своей биографии в энциклопедии могут все
желающие.
Текст излагается от третьего лица. Написанное не должно содержать ошибок,
все события, описанные вами, должны быть изложены в хронологическом порядке,
логично и последовательно.
Рекомендуемый объем текста – 1-1,5 страниц А4. Шрифт – Times New Roman
14. Межстрочный интервал – одинарный.
ПРИМЕЧАНИЕ: Материалы не соответствующие требованиям, рассматриваться
не будут (Текст излагается от третьего лица, объем текста – 1-1,5 страниц,
качественное фото, заголовок).
С уважением, руководитель «НМЦ «ZIAT»
Жуманова Б.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!!
6500 қҧны бойынша материалдарды "ZIAT" журналында жариялаған қатысушылар
"Өнегелі ҧстаз" энциклопедиясына (электронды нҧсқасы) автобиографиялық очерк
ТЕГІН жариялауға мҥмкіндік алады
* энциклопедия біздің сайтта жарияланады

Энциклопедия нысаналы түрде шежіремен ауналысуға, ал ұрпаққа - өздерінің
ата-бабаларының жеке және кәсіби өміріне көз салуға мүмкіндік береді.
Энциклопедия ең алдымен ұстаз, педагог мамандықтарын жаңғыртуға
арналған.
Сонымен қатар, энциклопедия отбасылық байланысты сақтауға өз үлесін
қосады және ата-баба жолын қолдайды.
* энциклопедияның PDF форматтағы электрондық нұсқасы біздің сайтта
жарияланады.
* жеткілікті көлемде қатысушылар саны қалыптасқан жағдайда,
энциклопедияның қағаз жүзіндегі нұсқасы шығарылуы қарастырылған,
қосымша ақпаратты электронды пошталарыңызға жолдаймыз.
Өнегелі ҧстаз» энциклопедиясында автобиографиялық басылымды басып шығару
үшін қажетті құжаттар
- өтініш
- автобиографиялық очерк
- фото сурет
* автобиографиялық очеркке қосымша тақырып жазылу керек,
сипаттаманың бас тақырыбы автордың даралығын, материал
мазмұның ашуы қажет. (мысалы: Өз ісінің маманы. Жаңашыл
мұғалім және т. б.).
* фотосуретке қойылатын талаптар - классикалық портрет, бір
түсті ашық фонда / сапалы суреттер жіберуге қажет/
Конкурстық
материалдармен
бірге,
барлық
astana_center_2013@mail.ru электронды поштасына жіберіледі.

құжаттарды

АВТОБИОГРАФИЯНЫ «ӨНЕГЕЛІ ҦСТАЗ» ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫНДА
ЕҢГІЗУ ҤШІН ӨТІНІШ
Қатысушының аты-жөні (толығымен)
Лауазымы, дәрежесі
Жұмыс орнының толық атауы (қысқартусыз)
(толық заңды атауы көрсеілуі керек)
Ұялы телефон (7700 000 00 00)
E-mail
Телефон:
+7 701 578 44 13

E-mail:
astana_center_2013@mail.ru

Сайт:
www.centeroir.kz

«Өнегелі ҧстаз» энциклопедиясы басылымында қатысу ережесі.
Энциклопедияада өз өмірбаяның басуға қатысуға барлық тілек білдірушілер
бола алады.
Мәтін үшінші жақтан осы немесе бұрынғы шақта жазылады (мысалы, жұмыс
ісейді немесе жұмыс істеді, орындайды немесе орындаған және т.с.с.). Жазылған
мәтінде қателер болмауы тиіс, барлық сипатталған оқиғалар хронологиялық
тәртіпте баяндалған, қисынды және дәйекті болуы тиіс.
Ұсынылатын мәтін көлемі – 1-1,5 бет А4. Шрифт – Times New Roman 14.
Жоларалық интервал – бірлік.
ЕСКЕРТУ: талаптарға сәйкес келмейтін материалдар қаралмайды (Мәтін
ҥшінші жақтан жазылады, мәтіннің көлемі – 1-1, 5 бет,сапалы фото, мәтінге
тақырып).
Қҧрметпен «ZIAT» орталығының жетекшісі
Б. Жҧманова

