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Համազգային Հայ Կրթական և Մշակութային Միութիւն - Արեւելեան ԱՄՆ 

Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society – Eastern USA 
80 Bigelow Avenue, Watertown, MA 02472 | tololyan_award@hamazkayin-usa.org 

 

Մինաս և Գոհար Թէօլէօլեան ժամանակակից գրականութեան մրցանակ 

(Արեւելեան ԱՄՆու Համազգային հայ կրթական և մշակութային միութիւն) 

Մուտք (Preamble) 

Մինաս և Գոհար Թէօլէօլեան գրական մրցանակը (այսուհետ՝ ՄԳԹԺԳՄ կամ Մրցանակ) 

հիմնուած է 2012ին, Արեւելեան ԱՄՆու Համազգային կրթական եւ մշակութային միութեան 

շրջանային վարչութեան նախաձեռնութեամբ, Սան Ֆրանսիսկոյաբնակ Եդուարդ և Վերժին 

Մսըրլեան ամոլին նուիրատուութեամբ, յիշատակելու և պատուելու համար այժմ հանգու-

ցեալ զոյգին կարկառուն նուաճումները հայ գրականագիտութեան ու կրթութեան մարզերէն 

ներս: 

Մրցանակը կը տնօրինուի Արեւելեան ԱՄՆու Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային 

միութեան շրջանային վարչութեան կողմէ, յատուկ նշանակուած դատակազմի մը որոշումին 

հիման վրայ: 

Նպատակ (Purpose) 

ՄԳԹԺԳՄի նպատակն է գնահատել և քաջալերել հիւսիսային Ամերիկայի մէջ ծնունդով հայ 

կամ ոչ-հայ անձերու կողմէ ստեղծագործուած և հրատարակուած նշանակալի գրական նոր 

արտադրութիւններ, հայկական նիւթերով: Բանաստեղծութիւն, արձակ, թատրերգութիւն, 

թարգմանութիւն, ինչպէս նաև գրական հակումով ստեղծագործական յօրինուածքներ (creative 

non-fiction)՝ յուշագրութիւն, հրապարակագրութիւն, խոհագրութիւն, և գրականագիտութիւն, 

կրնան ներկայացուիլ իբր թեկնածու: 

Մրցանակի յաճախակիութիւն (Frequency of the Prize) 

Մրցանակը տարին մէկ անգամ կը շնորհուի: Այն տարիներուն երբ դատակազմը  վճռէ թէ ոչ 

մէկ ներկայացուած գործ արժանի է Մրցանակին, պարգև պիտի չշնորհուի: Յաջորդ տարին 

երկու Մրցանակ կրնայ շնորհուիլ: Մրցանակի արժանացած գործը կը յայտարարուի Արեւել- 

եան ԱՄՆու Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան կողմէ: 

Մրցանակի պարգև (Award) 
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Մրցանակակիրը կը ստանակ $1,500 ամերիկեան տոլար: (Մրցանակը ստացողը պատաս-

խանատու է բոլոր տուրքերուն համար:) Եթէ մէկ հեղինակէ աւելի ունեցող գործի մը շնորհուի 

Մրցանակը, գումարը հաւասարապէս կը բաժնուի անոնց միջև: 

Լեզուներ (Languages) 

Նկատի առնուելիք գործը կրնայ ըլլալ հայերէն, անգլերէն, ֆրանսերէն կամ սպաներէն: 

Հեղինակը (The Author) 

Հեղինակը կրնայ ըլլալ հիւսիսային Ամերիկա բնակող հայ կամ ոչ-հայ:  

Հեղինակը պէտք է ըլլայ 18 տարեկան կամ վեր, կամ ունենայ իր ծնողքին/խնամակալին 

արտօնութիւնը: 

ՄԳԹԺԳՄի դատակազմը և Արեւելեան ԱՄՆի Համազգայինի Շևջանային Վարչութեան 

անդամներն ու իրենց անմիջական ընտանիքի անդամները թեկնածու չեն կրնար ըլլալ: 

Ժամկէտ (Deadline) 

Դիմումները պէտք է ՄԳԹԺԳՄին հասած ըլլան մրցանակի յայտարարութեան մէջ նշուած 

օրը:  

Ձևաչափ (Format) 

Ներկայացուող գործերը կրնան ըլլալ 

ա. Ելեկտրոնիկ (pdf տարբերակ) 

բ. Նիւթեղէն հատոր (հինգ – 5 – օրինակ) - քաջալերելի չէ 

Հասցէ (Address) 

Ելետրոնիկ՝ tololyan_award@hamazkayin‐usa.org 

Դիմումնագիր (Entry Form) 

Դիմորդը պարտի լրացնել ՄԳԹԺԳՄի Դիմումնագիրը (տես՝ կցուած) ներկայացուող գործին 

հետ: 

Ներկայացուող գործը (The Work Submitted) 

Ներկայացուած այն գործերը որ հրատարակուած են, պէտք է լոյս ընծայուած ըլլան 

Մրցանակի յայտարարման նախորդող տարուան մէջ: 

Ձեռագիր դիմումներ չեն ընդունուիր: 
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Ներկայացուած իւրաքանչիւր անտիպ գործ պէտք է ըլլայ մեքենագիր՝ 12 չափսի 

տառատեսակով և կրկնակ տողանջատումով  (double-space): 

Բառաքանակ. 

ա.  Բանաստեղծական՝ ոչ նուազ քան 5,000 բառ 

բ.   Արձակ՝ ոչ նուազ քան 10,000 բառ  

գ.  Բառերու համրանքէն դուրս կ'իյնայ խորագիրը: Միայն ներկայացուած գործին բո-

վանդակութիւնը կը հաշւուի, որմէ դուրս կ'իյնան հարաբնագրային (paratextual) էույթ-

ներ, ինչպէս ձօները: Որևէ միացման գծիկով (մէկիկ-մէկիկ) կամ ապաթարցով (կ'ու-

զեմ) եզր կը հաշւուի որպէս մէկ բառ: Գրանշաններու (օր. xxx), ինչպէս նաև խորհրդա-

նշաններու խմբաւորումներ (օր. *** կամ ~~~) որպէս բառ կը հաշւուին: 

Ներկայացուող գործը պէտք է գրական հակում ունենայ (այսինքն Մրցանակը պատմագիտա- 

կան, քաղաքական, տնտեսական, հասարակագիտական, ևայլն, գործերու չի շնորհուիր): Ոչ-

հայ հեղինակներու պարագային, ներկայացուող գործը պէտք է առընչուի հայութեան:  

Գործ մը կրնայ խառը գրական ժանրերը ունենալ: Այսինքն՝ արձակ գործեր կրնան 

քերթուածներ ներզետեղուած ունենալ, կամ գրականագիտական գործեր կրնան 

պատմուածքի կամ քնարերգական մասեր ներառել, եւ այլն: 

Ներկայացուած գործին հեղինակային կամ հրատարակչական իրաւունք(ներ)ու տէրերը կը 

պահեն զանոնք: 

Դիմորդը (հեղինակ, հրատարակիչ կամ այլ ոք) պէտք է ներկայացուած գործին հեղինակային 

պատկանելիութիւնը հաստատէ, անհրաժեշտութեան պարագային: 

Իւրաքանչիւր հեղինակէ (կամ համահեղինակներէ) միայն մէկ գործ կարելի է ներկայացնել 

տուեալ տարուան համար: 

Ներկայացուած գործին (նիւթեղէն հատոր) օրինակները չեն վերադարձուիր: 

ՄԳԹԺԳՄը պատասխանատու չէ գործի մը՝ դիմումի առընչուող որևէ տեսակի կորուստի, 

վնասուածքի, գողութեան, ուշացումի, սխալ հասցէագրութեան (փոստով թէ ելեկտրոնային), 

գրաշարական կամ տպագրական սխալի, թեքնիք կամ համակարգչային թէ հեռաձայնային 

խանգարումի կամ վնասուածքի, և այլ ծախքի համար: 

Ներկայացուելէ ետք գործը չի կրնար ուրիշով փոխանակուիլ կամ նոյն տարին նկատառուե- 

լու համար վերախմբագրուիլ: 

Ընդհանուր կանոններ (General Regulations) 

ՄԳԹԺԳՄի որոշումը՝ Մրցանակը շնորհելու որևէ գործի, վերջնական է և վերաքննարկման 

ենթակայ չէ: 
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Պարգեւատրուած անձը մրցանակը ստանալու օրէն եօթ (7) տարի չի կրնար մասնակցիլ սոյն 

մրցոյթին: 

Պարգեւատրուողին կողմէ Մրցանակը մերժելու պարագային, ՄԳԹԺԳՄը կը դադրի որևէ 

պարտաւորութիւն ունենալէ իրեն հանդէպ: 

Պարգեւատրուած գործի մը գրագողութիւն ըլլալը յայտնուելու պարագային հեղինակ(ներ)ը 

պարտի(ն) ՄԳԹԺԳՄին վերադարձնել պարգևը: 
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ՄԻՆԱՍ ԵՒ ԳՈՀԱՐ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ 

MINAS & KOHAR TÖLÖLYAN PRIZE  

FOR CONTEMPORARY LITERATURE 
                                                     

 

                           ՀԱՃԵՑԷՔ ԳԼԽԱԳՐԵԼ                         PLEASE PRINT 

 

 

Դիմումնագիր/Entry Form 

 

1. Ներկայացուած գործի խորագիր                                                         Title of Submitted Work 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

2. Լեզու                                         Language 

 

―――――――――――――――― 

3. Ժանր                                                                                            Genre 

 

――――――――――――――――――――――――――― 

4. Էջաթիւ/Number of page 

 

―――― 

5. Հեղինակի/ներու անուն-ազգանուն                           First & Last Name of Author(s) 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

6. Դիմորդի անուն (և ազգանուն՝ եթէ կիրառելի է) – թիւ 5էն տարբեր ըլլալու պարագային 

               First (& Last Name, if applicable) – if different than in #5 

              

              ――――――――――――――――――――――――――― 

7. Հասցէ                                                                                           Address 

 

       ――――――――――――――――――――――――――― 

 

――――――――――――――――――――――――――― 

 

              ――――――――――――――――――――――――――― 

8. Հեղինակի/Դիմորդի Ե-հասցէ             Author’s/Submitter’s E-mail 

 

――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

                                                            
 Գրչանունի պարագային, նշել իսկական անունն ալ: In the case of pen-name, provide the real name, too. 
 Այս հասցէն պիտի նկատուի դիմումի երկիրը: This address will be considered the country for the entry. 



6 

 

  

9. Հեռախօսի թիւեր                                                Telephone Numbers 

       ―――――――――――――――― Բնակարան/Residence 

 

―――――――――――――――― Աշխատանք/Work 

 

―――――――――――――――― Բջջային/Cell 

 

―――――――――――――――― Հեռապատճէն/Fax 

            

10. Հեղինակի ծննդեան թուական                      Author’s Date of Birth 

 

――――――――――――――――――――――――――― 

օր/ամիս/տարի (օօ/աա/տտտտ)   Day/Month/Year (dd/mm/yyyy) 

 

11.  

 

         Առական/Male                   Իգական/Female 

 

12. Զբաղում                                                                              Occupation 

 

――――――――――――――――――――――――――― 

 

Կը յայտարարեմ, թէ վերև ներկայացուած գործին հեղինակն եմ, թէ կարդացած եմ կանոններն ու 

պայմանները և համաձայն եմ հետևելու անոնց: 

I declare that I am the author of the entry described above, that I have read the rules & regulations & I agree to 

abide by them. 

 

――――――――――――――――――――――――――― 

Ստորագրութիւն                                                                   Signature 

 

―――――――――――――――― 

Թուական                                         Date 

 

――――――――――――――――――――――――――― 

Ծնողքի/Խնամակալի անուն                   Name of Parent/Guardian 

 

――――――――――――――――――――――――――― 

Ծնողքի/Խնամակալի ստորագրութիւն/Signature of Parent/Guardian 

 

 

 

                          ՀԱՃԵՑԷՔ ԳԼԽԱԳՐԵԼ                         PLEASE PRINT 

 


