
                                           

                                           

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

VYKDOMO FOTOGRAFIJŲ KONKURSO  „TU ESI BIBLIOTEKA“ 

 NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šios taisyklės apibrėžia Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos 

(toliau – Biblioteka) skelbiamo kūrybinio konkurso „#tuesibiblioteka“  tikslus, organizavimo ir 

laimėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Kūrybinis konkursas „#tuesibiblioteka“ yra vienas iš Lietuvos Nacionalinės bibliotekų 

savaitės 2017 renginių. 

3. Konkurso tikslas – skatinti malonaus ir turiningo laiko praleidimą bibliotekoje, knygos 

ir bibliotekos pažinimą bei skaitymą; dalintis su bendraamžiais savo unikaliomis patirtimis 

bibliotekoje ir atskleisti bibliotekos paslaugų įvairovę. 

4. Konkursas vyksta nuo 2017 m. balandžio 24 d. iki gegužės 31 d.  

5. Konkursas skirtas visiems bibliotekos lankytojams 

II.   KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

6. Konkursui dalyviai fotografuoja biblioteką, joje vykstančius renginius, pokyčius, tai, 

kas jiems svarbu, įdomu, netikėta ar labai naudinga bibliotekoje. Pagrindiniai reikalavimai 

nuotraukų turiniui ir pateikimui: 

6.1. nuotraukoje turi atsispindėti konkurso dalyvio požiūris į biblioteką: „kas man yra 

biblioteka?“; 

6.2. po siunčiama nuotrauka autorius(-ė) privalo parašyti savo vardą, pavardę arba 

slapyvardį, el. pašto adresą, palikti trumpą komentarą po nuotrauka – pavadinimą ir/ar trumpą 

aprašymą; 

6.3. tinkamos įvairios raiškos, dydžio, formato nuotraukos; 

6.4. galima naudoti visas vaizdo koregavimo programas; 

6.5. siunčiamų nuotraukų skaičius neribojamas; 

7. Nuotraukos siunčiamos el. paštu: rsv@amb.lt (el. laiško „temos“ laukelyje turi būti 

nurodytas konkurso pavadinimas „#tuesibiblioteka“) arba keliamos į socialinį nuotraukų 

dalinimosi tinklą „Instagram“ naudojant grotažymę – #tuesibiblioteka. 

8. Siųsdamas nuotrauką konkursui, autorius garantuoja, kad nuotraukoje užfiksuotas 

kūrinys yra originalus ir atliktas paties autoriaus.  

9. Nuotraukas konkursui galima siųsti iki 2017 m. gegužės 31 d. 

10. Autorius, siųsdamas nuotrauką, konkurso organizatoriams suteikia leidimą viešinti 

ir/ar spausdinti jo sukurtą kūrinį. 

11. Konkurse dalyvauja tik tos nuotraukos, kurios atitinka aukščiau išvardintas taisykles. 

 

 



III.  VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

12. Nuotraukas vertina ekspertų grupė, kurią sudaro 3 nariai (bibliotekos viešųjų ryšių 

specialistas, dailininkas ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bibliotekos skyriaus pirmininkė; 

13. Ekspertų grupė nuotraukas vertina atsižvelgiant į jų meniškumą, originalumą, 

konkurso idėjos išpildymą; 

14. Rezultatai skelbiami iki 2017 m. birželio 12 d. bibliotekos socialinėse paskyrose. 

Išrinktų nuotraukų autoriams apie laimėjimus pranešama asmeniškai. 

15. Geriausios nuotraukos autorius bus apdovanotas Ekslibris.lt pagamintu asmeniniu 

antspaudu. 

 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Visos konkurso metu gautos nuotraukos bus publikuojamos Bibliotekos Facebook 

paskyroje sukurtame nuotraukų albume „#tuesibiblioteka“ .  

17. Biblioteka turi teisę pasirinkti/keisti konkurso aptarimo būdą, laiką ir vietą. 

18. Konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai 

suteikia konkurso organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti 

konkursui pateiktus kūrinius ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje. 


