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ÝeHHG-ň Aşgabatdaky Merkezi fotobäsleşik yglan edýär
AŞGABAT, iýul aýynyň 21-i, 2009 ý. – Şu gün ÝeHHG-ň Aşgabatdaky Merkezi 10
ýyllyk ýubileýini dabaraly bellemek maksady bilen foto bäsleşigi yglan etdi. Merkez
tarapyndan öňe sürülýän howpsuzlyk meseleleriniň birnäçesine degişlilikde habarly
bolmagy artdyrmaklygy maksat edinýän bu bäsleşigiň çäginde aşakdaky mowzuklar bar:
•
•
•

Ýaşlar neşe serişdelerine garşy
Türkmenistanyň tebigy gözelligini we mirasyny gorap saklamak
Häzirki zaman Türkmenistanda zenanlaryň tutýan orny

“Neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna garşy göreşmek, daşky gurşawy goramak,
gender deň hukuklygyny ilerletmek we bilim ýaly meseleler ÝeHHG agza döwletleriň
56-synda dowamly durnuklylygy üpjün etmekde deň derejede ähmiýetlidir ,” - diýip
ÝeHHG-ň Aşgabatdaky Merkeziniň başlygy Ilçi Arsim Zekolli nygtady.
“Soňky 10 ýylyň içinde şu pudaklarda ýurtlarynyň ýeten sepgitlerine degişlilikde öz
garaýyşlaryny paýlaşmakda bu fotosuratlar bäsleşigi örän gowy bir mümkinçilik bolup
durýar. Şeýle-de biz şu fotobäsleşik Türkmenistanyň ilatynyň arasyndan täze zehinleri
tapmaga ýardam eder we häzirki zaman dünýäniň kynçylyklaryna has köp ünsi çeker
diýip umyt edýäris.”
Ýekeje (ýa-da suratlaryň toplymy) fotosurat üçin iň ýokary derejeli baýrak - Canon
EOS-40D fotoapparaty. Ikinji oruna mynasyp bolan bäsleşige gatnaşyjy Canon
PowerShot A710IS fotoapparatyna mynasyp bolar. Üçünji ýeri eýelän suratçy bolsa
sanlaýyn dolandyrylýan fotosurat çarçuwajyk (цифровая рамка для фотографий) baýragyna
mynasyp bolar.
Gatnaşmak üçin hiç töleg tölenilmeýär. Bu bäsleşige Türkmenistanda ýaşaýan
professional we howesjeň fotosuratçylar gatnaşyp bilerler. Baýraklar diňe
Türkmenistanyň raýatlaryna beriler. ÝeHHG-ň işgärleriniň bu bäsleşige gatnaşmaga
haklary ýokdur.
ÝeHHG gender deňligini öňe sürýär we zenanlary şu geçiriljek bäsleşige
gatnaşmaga höweslendirýär.
Fotosuratlar hödürlenen mowzuklaryň islendigini şekillendirmeli we soňky 10 ýylyň
içinde alynan bolmaly.
Ýeke fotosurat we seriýalaýyn alynan suratlaryň toplymy (toplymyň hersinde sekiz
suratdan köp bolmaly däl) bäsleşige gatnaşdyrylar.

Fotosuratlaryň tabşyrylmagynyň ahyrky güni 2009-njy ýylyň sentýabr aýynyň 15-i.
Baha bermeklik işi 2009-njy ýylyň oktýabr aýynda geçiriler. Ýeňijiler oktýabr aýynyň
aýagynda yglan ediler. Şonda baýraga mynasyp bolan suratlar sergide goýular. Sergileriň
ýene-de birini Wenada geçirmeklik meýilleşdirilýär.

