பேரவைத் தமிழ் விழா 2020
தமிழா விழி! தமிபழ ைழி!
அட்லாண்டா, ஜியார்ஜியா - சூவல 3-5, 2020 (ஆனி 19-21)
வணக்கம் !
நமது பேரவவயின் 33-வது தமிழ் விழா அட்லாண்டா மாநகரில் சூவல 3-5, 2020 (ஆனி 19-21)
பததிகளில் மிகச் சிறே் ோக நவைபேற உள் ளது. இவ் விழாவின் மலர் பவளியீை்டிற் கு உங் களது
சிறே் ோன ேவைே்புக்கவள அனுே் ே பவண்டுகிபறாம் .
இம் மலரில் பவளியிைக் கீழ் க்கண்ை பேரும் பிரிவுகள் /தவலே் புகளில் ேவைே் புகள்
வரபவற் கே் ேடுகின்றன.
ேவடே் புகளுக்கான தவலே் புகள் – Suggested Topics for Articles
கருே் போருள் : தமிழா விழி! தமிபழ ைழி!
1. விழாவின் கருே் போருவளத் தழுவிய சிறே் புக் கை்டுவரகள் .
2. கீழ் க்கண்ை ேை்டியலிலிருந்து ஏபதா ஒன்வறச் சார்ந்தும் கூை
இருக்கலாம் :
•

தமிழ் மரபு

•

இலக்கியம்

•

ேண்ோடு

•

கவல சார்ந்த கவதகள்

•

கவிவதகள்

•

ஆராய் ச்சிக் கட்டுவரகள்

உங் கள் ேவைே் புகள்

3. தமிழ் பமாழிக்கும் , தமிழ் நாை்டிற் கும் பதாண்டு பசய் து, அண்வமயில் மவறந்த
தமிழர்கவளே்
ேற் றிய
பேை்டிக்
கை்டுவரகள்
வரபவற் கே் ேடுகின் றன
(எடுத்துக்காை்ைாக பமவை நாடகக் கலைஞர் கிபரசி பமாகன்).
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ேவடே் புகளுக்கான ைவரமுவைகள் :
1. அவனத்துே் ேவைே்புகளும் FeTNA 2020 இதழுக்காகே் ேவைக்கே் ேை்டு, பவறு எங் கும்
பவளியிைே் ேைாத ேவைே் புகளாக இருத்தல் பவண்டும் .
2. ேவைே் புகள் முடிந்த அளவு பவற் று பமாழிச் பசாற் கள் கலக்காமல் , தமிழில் இருக்க
பவண்டும் .
3. ேவைே் புகள் கவத, கவிவத, கை்டுவர என இருக்கலாம் .
4. ேவைே் புகள் இரண்டு ேக்கங் களுக்கு மிகாமல் இருக்க பவண்டும் (750 பசாற் கள் ).
5. ேவைே் புகளில் அரசியல் , இனம் , மதம்
தவிர்த்தல் அவசியம் .

மற் றும்

தனி

மனித விமர்சனங் கவளத்

6. ேவைே் புகள் அற வழியில் இருக்க பவண்டும் .
7. ேவைே் புகள் ஒருங் குறி எழுத்துருவில் (Unicode), பதாகுத்து இருக்க பவண்டும் .
8. ேவைே் புகள்
MS-Word
Format-இல்
ஏற் றுக்பகாள் ளே் ேை மாை்ைாது.

இருத்தல்

அவசியம் .

PDF

பகாே் புகள்

9. ேவைே் புகவள அனுே் ே பவண்டிய மின்னஞ் சல் முகவரி: editor2020@fetna.org
ேவைே் புகவள அனுே் ேபவண்டிய கவைசி நாள் : ஏே் ரல் 10, 2020.
10. அலனத்துப் ேவைே்புகளும் மலர்க் குழு ஆசிரியர்களால் ஆராயே் ேை்டுே் பிவழத்
திருத்தம் பசய் யே் ேடும் .
11. மலருக்கு அனுே்பி வவக்கே் ேடும் போருண்வமகவளத் பதர்ந்பதடுக்கவும் , திருத்தி
அவமக்கவும் , பமலும் அவற் றிற் கு மறுபமாழி அனுே்புதல் குறித்து முடிபவடுக்கவும் ,
ஆசிரியர் குழுவிற் கு முழு உரிவம உண்டு.

