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RESPUBLIKINIS JAUNIMO KONKURSAS “ŽEMAITIŠKI ŠĖLIUOJIMA”
skirtas Žemaitijos vardo 800-osioms metinėms

NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Respublikinio jaunimo meninių kompozicijų ir žemaitiškų dainų konkurso “Žemaitiški
šėliuojima” nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, uždavinius, organizatorius, dalyvavimo
sąlygas, repertuarą, konkurso eigą, vertinimą.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Tikslas - populiarinti gyvąsias žemaičių tarmės ir potarmių tradicijas, derinant su
šiuolaikinėmis kūrybos formomis.
Uždaviniai:
1. Puoselėti kūrybinį potencialą, išaiškinti, paskatinti ir pagerbti autentiškiausius,
originaliausius konkurso dalyvius.
2. Skatinti žemaičių kalbos vartojimą, jos gyvybingumo puoselėjimą, svarbą tautinio
identiteto išsaugojimui.
3. Ugdyti gebėjimą suvokti ir pajusti žemaičių kalbos ir žemaitijoje kuriančių (kūrusių)
rašytojų unikalumą, savitumą, įtaigumą, gyvumą.
4. Surengti žemaitiškų skaitymų ir žemaitiškos muzikos konkursus, apdovanoti konkurso
dalyvius ir laureatus.
III. DALYVIAI
Meninių kompozicijų, žemaitiškos muzikos kategorijose gali dalyvauti 3-11 asmenų jaunimo
grupė nuo 14 iki 24 metų.
Dalyviai skirstomi į 2 grupes:
A grupė - 14 – 18 metų;
B grupė - 18 – 24 metų;

IV. KONKURSO EIGA IR TVARKA
Meninių kompozicijų kategorijoje dalyviai gali rinktis žemaitiškus tekstus, arba bendrine
kalba parašytus, žemaitijoje gimusių/augusių autorių tekstus. Pasirodymo trukmė iki 12
min.
Muzikos kategorijoje dalyviai gali laisvai pasirinkti formą: perdainuoti žemaitiškas
dainas, kurti žemaitiškų dainų remiksus, kurti žemaitiškas dainas. Pasirodymo trukmė
iki 7 min.
V. REGISTRACIJA. KONKURSO VEIKSMO VIETA IR LAIKAS
1. Anketas siųsti adresu gudaviciute.simona@gmail.com iki sausio 18 dienos imtinai.
2. Konkursas vyks 2019 m. vasario 22 d.
3. Konkursas vyks Plungės kultūros centre. Senamiesčio a. 3, Plungė.
VI. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS
1. Konkurso dalyviai vertinami atsižvelgiant į kūrinių turinį ir meninę vertę, pateikimo
novatoriškumą, pasakojimo/dainos atlikimo įtaigumą, natūralumą, išraiškingumą, ryšį su
publika, sceninę kultūrą.
2. Vertinimo komisiją sudaro tautosakos, tarmių tyrinėtojai, aktoriai, etninės kultūros
specialistai.
3. Laureatams įteikiami diplomai ir prizai.
4. Komisijos sutarimu gali būti numatomi papildomi vertinimo kriterijai.
VII. ORGANIZATORIAI
1. Plungės rajono savivaldybės kultūros centras.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Informacija apie konkursą skelbiama Plungės rajono savivaldybės kultūros centro
tinklalapyje www.plungeskc.lt
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