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ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: КОНКУРС ЗА ПИСАТЕЛИ, САЩ
І. Данни за кандидатстващия писател:
1. Три имена:

2. Литературен псевдоним
(ако имате такъв):

3. Адрес за
кореспонденция:
4. Мобилен телефон:
5. Домашен телефон:
6. Електронна поща:
7. Уеб-сайт/блог:
8. Информация за Ваш роман/и, издаден/и на български език (заглавие, издателство, година на издаване):
(1)
(2)
9. Информация за Ваш роман/и, издаден/и на английски език (заглавие, издателство, година на
издаване):
(1)
(2)
ІІ. Данни за българското издание и превода на откъса от романа, с който се кандидатства:
1. Заглавие на български
2. Издателство:
език:
3. Година на издаване:
4. ISBN:
5. Брой думи
6. Брой страници
7. Работно заглавие на
8. Име на преводача на
английски език:
приложения откъс:
ІІІ. Задължителни документи за кандидатстване, приложени на английски език:
1. Професионална биография (написана в разказвателна форма, а не в CV формат) на кандидатстващия писател (максимум
300 думи);
2. Синопсис на романа, с който се кандидатства (максимум 1 500 думи);
3. Откъс от издаван на български език роман: минимум 25, максимум 50 стандартни страници (1 800 знака на страница, с
интервалите, т.е. между 45 000 и 90 000 знака общо). Текстът трябва да бъде запазен в шрифт Times New Roman, размер
на шрифта – 12 пункта.
Технически изисквания: Моля, именувайте файловете, които изпращате, като използвате САМО латински
букви, цифри, тирета и долни черти. Моля, НЕ използвайте запетайки, интервали, апострофи, кавички, както и
всякакви други символи. Моля, напишете своето ИМЕ върху всеки документ, с който кандидатствате. Приемат се
файлове с разширение: “.doc”/ “.docx”.
Процедура за кандидатстване: Попълненият формуляр за кандидатстване и трите задължителни приложения към него
изпратете
на
имейл:
mdeleva@ekf.bg,
до
17.00
ч.
на
19
декември
2019
г.
Моля, въведете като тема на имейла: „Конкурс за писатели, САЩ – 2019 г.”.
ІV. Обратна връзка относно конкурса за писатели на ФЕК (моля, отбележете как научихте за конкурса):
Уеб-страница на фондация „Елизабет Костова”
Електронен бюлетин на фондация „Елизабет Костова”
Социална мрежа
Друг източник (моля, уточнете):
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БЛАГОДАРИМ ВИ! УСПЕХ В КОНКУРСА!

