
 

 

Кулактандыруу! 

«Бир Дүйнө Кыргызстан - 2018» адам укуктары боюнча документалдык 

тасмалардын ХII эл аралык фестивалы  

 

БУУнун адам укуктарынын жалпы декларациясынын 70 жылдыгына 

арналат. 

«Адамдык ар-намыс үчүн!» 

 

Өтүү убактысы: 2018-жылдын 12-17-ноябрында Бишкек шаарында жана 2018-

жылдын ноябрынын соңуна чейин Кыргыз Республикасынын региондорунда. 

 

 

 
 

КАТЫШУУ ҮЧҮН АРЫЗ 
 
 
Тасманын аталышы _________________________________________________________________ 
 
Тасманын хронометражы _______________ бөлүк _________________________________ мүнөт 
 
Өндүрүлгөн жылы________ Тасманын нукура тили ____________ Титрлердин тили __________ 
 
 

Режиссёрлорго маалымдама: диалогдук баракчалар таймкоду менен орус, 

кыргыз же англис тилдеринде берилсе болот. 
 
Нукура таратуучунун түрү: _____________ 
 
Өндүрүүчү компания________________________________________________________________ 
Дареги____________________________________________________________________________ 
Телефон______________________________Факс_________________________________________ 
Email_________________________________www_________________________________________ 
 



Укуктук ээси (уюмдун толук аталышын көрсөтүү ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Дареги___________________________________________________________________________ 
Тел.____________________________________Факс_____________________________________ 
E-mail__________________________________Skype_____________________________________ 
Режиссер_________________________________________________________________________ 
Дареги___________________________________________________________________________ 
Үй тел.____________________________________ Моб. тел.______________________________ 
Кызм.тел.___________________________________Факс_________________________________ 
E-mail.______________________________________Skype________________________________ 
Сценарийдин автору_______________________________________________________________ 
 
Оператор_________________________________________________________________________ 
 
Продюсер________________________________________________________________________ 
 
Кыскача аннотация________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  

 
 

 РЕЖИССЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДАМА 
 
Фамилия _________________________________________________________________________ 
 
Ысымы___________________________________________________________________________ 
 
Атасынын аты _____________________________________________________________________ 
 
Туулган датасы ____________________________________________________________________ 
 
Туулган жери __________________________________________________________________ 
 
Кыскача өмүр баяны________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 



Фильмография  
(тасманын аталышы, өндүрүлгөн жылы, өндүрүүчү компания): 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
Эл аралык кинофестивалдарда катышуусу: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Сыйлыктары: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Тиркеме: 
 

Режиссердун сүрөтү                                                                        тасмадан кадрлар                 
 
Арызда көрсөтүлгөн маалыматтардын чындыгын ырастайм  
 
Жетекчинин колу  
Укуктук ээликтеги компаниянын                                                        Кол тамганын расшифровкасы 
 
                Мөөрү 
 

Режиссерлорго кулак кагыш:  

 Фестивалдын конкурстук программасынан өткөн тасмалар уюштуруучулар 
тарабынан чоң экранда көрсөтүү үчүн DCP форматына өткөрүлөт. Ушуга 
байланыштуу тасма өндүрүүчүлөрдөн кинолентаны Mov Apple progress H/264 
форматында берүүнү өтүнөбүз. 
 

 Тасманын узактыгы 60 мүнөттөн ашпоосу керек.  
 
 
Тандоо туруна катышуу үчүн төмөндөгүлөр зарыл: 
 

 Катышуу үчүн арызды толтуруу; 



 DVD PaL форматында тасманын эки көчүрмөсү; 
 Режиссердун сүрөтү жана электрондук түрдө тасмадан кадр (дискте, JPEG форматында 

же TIFF, 300 dpi, 500kb кем эмес), фестивалдын каталогуна киргизүү үчүн кыскача анкета 
жана режиссердун фильмографиясы, ошондой эле, тасманын кыскача аннотациясы 
(электрондук түрдө); 

 Таймкоду менен диалогдук баракчалар: орус же англис, кыргыз тилдеринде. 
 

 
«Бир Дүйнө Кыргызстан - 2018» адам укуктары боюнча документалдык 
тасмалардын ХII эл аралык фестивалына катышуу үчүн арыздар 2018-жылдын 
25-апрелинен 25-майга чейин кабыл алынат.  
 

 
Көңүл бургула! Арыздын бардык пункттары толук кандуу толтурулган шартта 

гана жарамдуу! 
 
 
Бардык суроолор боюнча “Бир Дүйнө Фестивалы – 2018” Уюштуруу комитетине кайрылууну 
өтүнөбүз: 
 
720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Усенбаев көч, №26, кв.2 
Тел.: + 996 (312) 383330 
Уюлдук телефон: + 996 (556) 013840 
E-mail: birduinokyrgyzstan@gmail.com 

 
 

Баарыңыздарды 2018-жылы өнөктөштүккө жана кызматташууга 
чакырабыз! 

 
 

mailto:birduinokyrgyzstan@gmail.com

