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аб конкурсе па стварэннг творау для драматычнага тэатра
«Францыск Скарына i сучаснасць»
Мэты i заданы

Конкурс па стварэнш творау для драматычнага тэатра праводзщца з
нагоды 525-годдзя з дня нараджэння Францыска Скарыны - беларускага
першадрукара, мыслщеля, вучонага, гумашста-асветнжа 3noxi Адраджэння i
500-годдзя беларускага кшгадрукавання.
Мэтай конкурсу ставщца узбагачэнне рэпертуару драматычных тэатрау
крашы новым1 творам1 драматурги, яюя адлюстроуваюць духоуны подзв!г
Францыска Скарыны, вялшае пстарычнае значэнне яго асветнщкай дзейнасщ i
навуковай спадчыны для сучасшкау.
Правядзенне конкурсу «Францыск Скарына i сучаснасць» прызвана
спрыяць пераемнасщ лепшых традыцый народа, садзейшчаць далейшаму
развщцю яго нацыянальнай самасвядомасщ, сродкакп тэатра актыуна уплываць
на працэсы патрыятычнага выхавання прадстаушкоу грамадства, у
высокамастацюх вобразах раскрываць унутраны свет чалавека ва ycix яго
складанасцях i узаемасУвязях 3 пстарычным мшулым i сённяшшм1
пераутварэнням1 жыцця.
Заснавалыикч i аргаш затары конкурсу

Заснавальшкам1
«Рэспублшансю тэатр

конкурсу
з ’яуляюцца
дзяржауная
беларускай драматурги», дзяржауная
1

установа
установа

«Нацыянальная б1бл1ятэка Беларуси), адкрытае акцыянернае таварыства
«Ашчадны банк «Беларусбанк».
Заснавальшю дэлегуюць cBaix прадстаушкоу у часова дзеючы аргкам1тэт
конкурсу, яю аргашзоувае работу па яго падрыхтоуцы i правядзенни
Аргкам1тэт праз сродю масавай шфармацьп абвяшчае пра аб’яулены конкурс i
яго умовы, па узгадненш з заснавальшкам1 зацвярджае склад яго журы,
запрашае да уДзелУ У конкурсе майстроу беларускай л1таратуры,
перспектыуную творчую моладзь.
Нацыянальная
б1бл1ятэка
БеларуЫ
забяспечвае
шфармацыйную
падтрымку удзельшкау конкурсу, прапануючы магчымасць аператыунага i
шырокага знаёмства з навуковылп i папулярным! публшацыямп драматычнымн
паэтычнымп праза1чным1, жывашснымп грас}нчным1 i скульптурным! творакп,
прысвечаным1 Францыску Скарыну, яго эпосе i спадчыне.
Адкрытае акцыянернае таварыства ’’Ашчадны банк ’’Беларусбанк” на
падставе адпаведнага пагаднення (дагавора) забяспечвае матэрыяльнае
заахвочванне пераможцау конкурсу.
Т эрм ш ы , парадак правядзення, умовы

Прыём творау на конкурс праводзщца з 01 мая па 31 жшуня 2016 года. На
працягу месяца пасля завяршэння прыёму творау журы падводз1ць BbmiKi
конкурсу i аб ’яуляе ix. Матэрыялы, што дасланы аутарам1 з парушэннем
вызначаных тэрм1нау, не разглядагацца.
У конкурсе могуць браць удзел усе асобы пауналетняга узР0СТУ
незалежна ад ix грамадзянства i месца пражывання.
Дасланыя творы не пав1нны быць на момант пачатку конкурсу шдзе
афщыйна апубл1каваным1, не мець пастаноук1 у тэатрах, не з ’яуляцца
удзелььпкам! шшых конкурсау.
На конкурс прымаюцца творы на беларускай i рускай мовах. Аутары
маюць права вылучаць па кожнай нам1нацьп тольк1 адз1н твор.
У папяровым выглядзе конкурсны матэрыял дасылаецца па пошце. Ён
павшен мець не болей за 60 друкаваных (праз адз1н 1нтэрвал) старонак, быць у
2 асобн1ках.
Матэрыялы, што рыхтуюцца на электронных носьб1тах, наб1раюцца 14
кеглем, шрыфт Times New Roman, павшны мець аб’ём не болей за 60 старонак,
друкавацца у фармаце тэкставага рэдактара MS «Word» (.doc), адпрауляюцца на
E-mail: cbdrr(a>vandex. ги (Цэнтр беларускай драматурги).
У мэтах дасягнення найболыпай аб’ектыунасщ ацэнак усе творы
прадстауляюцца на конкурс без указания прозв1шчау аутарау. Яны
пазначаюцца тольк! шдывщуальным ayrapcKiM кодам (д э вi з aм ). Аутары на
дасылаемых матэрыялах пав1нны указаць таксама нам1нацыю, на якую твор
вылучаецца на конкурс.
Кожны аутар у дадатак да свайго матэрыялу дасылае на адрас Тэатр
беларускай драматурги, вул. Крапоткша, 44, 220002, г. М1нск, Рэспубл1ка
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Беларусь асобны паштовы канверт з паметкай «На конкурс “Францыск
Скарына i сучаснасць”».
У iM павшны знаходзщца звестю пра шдывщуальны код (дэв1з), яю аутар
надау свайму твору, сапрауднае прозвш ча аутара, яго адрас, тэлефон, месца
працы. Пры адсутнасщ канверта з патрабуемай шфармацыяй дасланыя на
конкурс творы не разглядаюцца.
Ускрыццё канвертау, абнародаванне прозвш чау аутарау адбываецца
пасля падшсання пратакола аб вышках конкурсу i у абавязковай прысутнасщ
старшыш аргкам1тэта i членау журы.
Конкурс л1чыцца адбыушымся, кал1 на яго цалкам было прадстаулена
не меней 10 творау.
Н аш н ацьй конкурсу i заахвочванне пераможцау

Конкурс на стварэнне творау для драматычнага тэатра праводз1цца па
пяш перал1чаных н1жэй нам1нацыях. У адпаведнасщ з зацверджаным
Палажэннем пераможцы конкурсу узнагароджваюцца грашовым1 прэм1ям1 i
дыпломамь
Г1СТАРЫЧНАЯ П ’ЕСА
Творы у жанры пстарычнай драматург11,
як1я адлюстроуваюць асноуныя этапы жыцця
i творчасц! Францыска Скарыны,
яго духоуны подзв1г
за шматактавыя творы
(у бел. рублях)

Асноуная прэм1я

50 млн руб.

Заахвочвальная прэм1я

25 млн руб.

Заахвочвальная прэм!я

20 млн руб.
СУЧАСНАЯ П ’ЕСА

Творы аб непарыунай сувяз! духоунай спадчыны
Францыска Скарыны з працэсам1 сённяшняга нацыянальнакультурнага адраджэння Беларуси этапам! станаулення
i разв1цця беларускай нацыянальнай 1дэ1
(у бел. рублях)

Асноуная прэм1я

50 млн руб.

Заахвочвальная прэм1я

25 млн руб.

Заахвочвальная прэм1я

20 млн руб.
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П ’ЕСА ПА МАТЫВАХ
П ’есы па матывах творау беларускай мастацкай л1таратуры
аб жыцщ i творчасц! Францыска Скарыны, вялгам
пстарычным значэнш яго духоунай спадчыны
(у бел. рублях)

Асноуная прэм1я

30 млн руб.

Заахвочвальная прэм1я

15 млн руб.
1НСЦЭН1РОУКА

Драматурпчная штэрпрэтацыя творау беларускай мастацкай
л1таратуры пра Францыска Скарыну
Асноуная прэм1я

15 млн руб.
СЦЭН1ЧНАЯ 1ДЭЯ

Арыпнальныя лггаратурна-драматурпчныя творы,
яюя адпавядаюць тэматыцы конкурсу i патрабуюць
дапрацоую у садружнасщ «аутар - тэатр»
Заахвочвальная прэм1я

10 млн руб.

3
сумы прэмш праводзщца утрыманне падаткау, зборау, абавязковага
плацяжу згодна дзеючага заканадауства.
Работа журы

Матэрыялы, што прадстаулены аутарам1 на конкурс, не рэцэнзуюцца.
Журы у nepanicKy з удзельнкам! конкурсу не уступав.
Пры неабходнасщ журы можа пераглядаць колькасць i памеры прэм1й у
межах канкрэтнай нам1нацьп, але перагляду не падлягаюць caMi назвы
нам1нацый, агульная сума сродкау, што выдаткавана на кожную з ix.
Журы прымае сваё рашэнне на падставе адкрытага галасавання, простай
большасцю галасоу. Пры прыняцш рашэння старшыня i члены журы маюць
роуную вагу галасоу.
Рашэнне журы не падлягае перагляду з боку заснавальшкау конкурсу,
кал1 у яго рабоце прымала удзел не меней 2/3 членау ад яго поунага складу.
AyTapcida правы

Аутарсюя правы удзельн!кау конкурсу рэгламентуюцца
Рэспублш Беларусь «Аб аутарск1м праве i сумежных правах».
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Законам

Рэспубл1канскаму тэатру беларускай драматург!i надаецца права першай
пастаноую творау, яюя адзначаны прэм1ям1 конкурсу, без выплаты за гэта
аднаразовага аутарскага узнагароджання.
Заснавальшю маюць права на публжацыю п'ес - пераможцау конкурсу на
сайтах Цэнтра беларускай драматурги, Нацыянальнай б!бл1ятэк} Беларуси а
таксама у друкаваным зборшку, яю можа быць выдадзены па вын1ках конкурсу.
1нфар!чацыйныя партнёры конкурсу

Конкурс на стварэнне п ’ес для драматычнага тэатра «Францыск Скарына
i сучаснасць» 1нфармацыйна падтрымл1ваецца:
штэрнэт-часошсам «Культпрасвет»;
УП "БелТА;
1нтэрнэт-парталам Нацыянальнай 616л1ятэк1 Беларус1;
сайтам Рэспубликанскага Тэатра беларускай драматурги;
ЗАТ «Д руп нацыянальны тэлеканал»;
сайтам ААТ «Ашчадны банк «Беларусбанк».
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