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N U O S T A T A I 

 
I. BENDROJI DALIS 

 

1. Dramaturgų konkursą skelbia Alytaus miesto teatras, organizuojantis festivalį 
„COM•MEDIA“, kryptingai pristatantis komedijos ir jai artimų žanrų spektaklius ir 
dramaturgiją Pietų Lietuvos regione kasmet,  lapkričio mėnesį. 
 
Tikslai: 
1.1. Skatinti ir plėtoti komedijos ir jai artimų žanrų (farso, tragikomedijos ir pan.) kūrybą. 
1.2. Siekti suaktyvinti dramaturgus rašyti komedijos ir jai artimų žanrų kūrinius. 

 
Principai: 
1.3. Atvirumas, demokratiškumas – susipažinti su konkurso nuostatais ir dalyvauti gali visi 

Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo amžiaus, tautybės ir kūrybinės 
patirties. 

1.4. Objektyvumas – konkursui pristatytus darbus vertina komisija, kurią sudaro 5 nariai: 
Lietuvos rašytojų sąjungos atstovai, teatro kūrėjai, teatrologai, lituanistai ir miesto 
bendruomenės atstovai. 
 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

1. Konkurso dalyvių darbai siunčiami į Alytaus miesto teatrą iki  2017 m. liepos 1 dienos, su 
autorių duomenimis: pavardė, vardas, kontaktiniai duomenys. Pageidautinos kūrinių 
anotacijos. 

2. Konkursui teikiamos vienaveiksmės ar daugiaveiksmės pjesės, scenarijai,  komedijos dramos 
žanro kūriniai.  

3. Kūriniai turi būti dar nepublikuoti viešai. 
4. Darbų autoriai gali būti individualūs asmenys arba kūrybinės grupės. 
5. Lietuvių kalba parašyti ir suredaguoti tekstai siunčiami 1 egzemplioriumi paštu ir PDF 

formate elektroniniu paštu: kulturosprojektai@alytausteatras.lt  
Kūrybinius darbus siųsti adresu: 

 

mailto:komedija@alytausteatras.lt
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6. Konkurso dalyvių darbai komisijai pateikiami nenurodant kūrinių autorių.  
7. Dramaturgų konkursas vyksta etapais:  

7.1. Vertinimo komisija konkursui pristatytus darbus atrenka ir dalyvius apie priimtus 
sprendimus informuoja iki 2017 m. rugsėjo 10 dienos.  

7.2. Penki kūriniai, sulaukę geriausių komisijos įvertintinimų,  pristatomi skaitymuose, 
festivalio „ COM•MEDIA “ metu. 
 

III. KONKURSO DARBŲ NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

1. Nugalėtojų apdovanojimas: 
1.1.  Pagrindinis prizas – 300 EUR premija. 
1.2.  II – III vietų nugalėtojai apdovanojami 150 EUR premija. 
1.3.  Rėmėjų įsteigtu prizu apdovanojamas originaliausios pjesės autorius. 
1.4.  Nugalėtojai apdovanojami skaitymų vakaro metu. 

2. Nugalėtojų kūriniai skelbiami Alytaus miesto teatro tinklapyje. 
3. Dramaturgų konkurso laureatai perleidžia išimtines pirmumo teises jų sukurtus komedijinio 

dramos žanro kūrinius statyti Alytaus miesto teatre.  
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