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LABDAROS IR PARAMOS FONDO „ŠVIESKIME VAIKUS“
NACIONALINIŲ VAIKŲ LITERATŪROS KONKURSŲ NUOSTATAI

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nacionalinio vaikų literatūros konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso
tikslą, uždavinius, organizatorius, laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso organizatoriai – Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ (toliau – Fondas),
Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius ir Lietuvos
Rašytojų sąjunga.
II SKYRIUS. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konkurso tikslas – aprūpinti Lietuvos bibliotekas, mokyklas, darželius geriausiomis lietuvių
autorių knygomis vaikams.
4. Konkurso uždaviniai:
4.1. Duoti postūmį lietuvių vaikų literatūros raidai, paskatinti rašytojų ir dailininkų
bendradarbiavimą, paskatinti debiutuoti naujus talentus.
4.2. Atnaujinti visų tipų vaikų bibliotekų fondus; remti bibliotekėlių atsiradimą darželiuose,
vaikų ligoninėse, bendruomenėse.
4.3. Aktyvinti ir skatinti jaunesniojo amžiaus vaikų domėjimąsi literatūra, norą skaityti.
III SKYRIUS. DALYVIAI
5. Konkurse turi teisę dalyvauti visi asmenys, atitinkantys Konkurso sąlygose Dalyviams keliamus
reikalavimus.
IV SKYRIUS. KONKURSO SĄLYGOS
6. Konkursui teikiami aukštos literatūrinės ir meninės kokybės kūriniai (rankraščiai), skirti
skaitytojams iki 12 metų.

7. Rankraščio teksto apimtis neturi viršyti 5 autorinių lankų (200 tūkst. spaudos ženklų su
tarpeliais).
8. Priimami tik nauji, originalūs, jokia forma anksčiau nepublikuoti prozos ir poezijos kūriniai.
9. Rašytojas gali pateikti kūrinį kartu su dailininku (pridedant iliustracijų pavyzdžius).
10. Tas pats autorius gali teikti neribotą rankraščių skaičių, jeigu jie vienas kito (ar atskirų dalių)
nekartoja.
11. Popieriuje atspausdintas (slapyvardžiu pasirašytas), tvarkingai susegtas, taip pat kompaktinėje
plokštelėje įrašytas kūrinys turi būti pateiktas iki einamų metų spalio 1 d. Labdaros ir paramos
fondo „Švieskime vaikus“ buveinei adresu Konstitucijos pr. 9-124, LT-09308 Vilnius.
12. Kartu su kūriniu ant atskiro lapo pateikiami šie duomenys: vardas, pavardė, slapyvardis, kūrinio
pavadinimas; adresas, elektroninis paštas, telefono numeris. Ant kompaktinės plokštelės su
įrašytu kūriniu didžiosiomis raidėmis užrašomas tikras vardas, pavardė, kūrinio pavadinimas ir
slapyvardis.
13. Konkursui pateikti darbai (išskyrus iliustracijų originalus, jeigu jie pateikiami) negrąžinami.
14. Konkurso darbų nei organizatoriai, nei vertinimo komisija nerecenzuoja ir nekomentuoja.
15. Konkurso dalyviai sutinka, kad foto nuotraukos ar video medžiaga su asmeniniu atvaizdu iš
apdovanojimų ceremonijos ar kitų su konkursu susijusių renginių būtų publikuojamos viešai ir
naudojamos rinkodaros tikslams.

V SKYRIUS. VERTINIMAS
16. Konkursui pateiktus kūrinius vertina ir laureatus išrenka Konkurso vertinimo komisija (toliau –
Komisija).
17. Komisija susideda ne mažiau kaip iš 9 narių: Komisijos Pirmininko, Fondo dalininkų ir kitų
Komisijos narių, kurie būtų pripažinti kaip vaikų literatūros rašytojai, dailininkai, literatūros ir
dailės kritikai ar kiti su vaikų literatūra susiję asmenys.
18. Komisijos darbui vadovauja Komisijos Pirmininkas (toliau – Pirmininkas) - vaikų literatūros
kritikas Kęstutis Urba
19. Komisijos sudėtis tvirtinama Fondo Direktoriaus įsakymu.
20. Konkurso vertinimo komisija išrenka pirmosios, antrosios ir trečiosios vietų laimėtojus. Taip pat
išrenkamas ir geriausias pirmosios vaikams skirtos knygos autorius (vaikų literatūros
debiutantas) bei meniškiausių iliustracijų kūrėjas.
21. Komisija kūrinius vertina anonimiškai, nežinodama, kas jų autorius. Kiekvienas komisijos narys
įvertina kūrinį ir suteikia vertinimo balą. Komisijos narių vertinimo balai sumuojami ir
nugalėtojais tampa aukščiausiais balais įvertinti kūriniai.

VI SKYRIUS. KONKURSO APDOVANOJIMAI
22. Konkurso apdovanojimų fondą sudaro 8 000 Eur. Pirmosios premijos laimėtojui įteikiama 3 000
Eur., antrosios – 2 000 Eur., trečiosios – 1 000 Eur. dydžio premija. Premija už meniškiausias
iliustracijas – 1 000 Eur. Geriausiam pirmosios vaikams skirtos knygos autoriui (vaikų
literatūros debiutantui) – 1 000 Eur. premija.
23. Nugalėtojai skelbiami Vilniaus knygų mugės specialaus renginio metu. Premijos laureatams
teikiamos Naisiuose pavasarį.
24. Pirmąją premiją pelnęs kūrinys išleidžiamas dideliu tiražu (preliminariai – 15 tūkst.
egzempliorių) fondo įsteigtoje vaikų knygų bibliotekėlėje ir dovanojamas viešosioms
bibliotekoms ir jų filialams, mokyklų, darželių, vaikų ligoninių, bendruomenių bibliotekoms.
Kitų laimėjusių kūrinių leidybos klausimą komisija ir organizatoriai svarsto atskirai.
VII SKYRIUS. KITOS SĄLYGOS
25. Konkurso organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su
dalyvavimu konkurse.
26. Papildoma informacija teikiama tel. +370 615 57853 ir el. paštu direktore@svieskimevaikus.lt
bei tinklalapyje www.svieskimevaikus.lt
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