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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka skelbia tekstų konkursą „Miesto skaitiniai“ (toliau – Konkursas),
kuriame kviečia dalyvauti rašančius ir kuriančius asmenis.
2. Šie nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus, rengėjus, organizavimo tvarką, finansavimą ir dalyvių
apdovanojimą.

KONKURSO NUOSTATAI

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3. Konkursu siekiama skatinti žmonių saviraišką ir pritaikyti Jonavos miesto erdves (toliau – Miestas)
kūrybiniam laisvalaikiui pasitelkiant gyventojų kūrybiškumą ir literatūrą. 
4. Konkurso metu atrinkti kūriniai taps Miesto skaitiniais. Dešimtyje skirtingų Miesto vietų įrengus lenteles
su QR kodais, juos galės skaityt gyventojai, pasinaudodami savo mobiliaisiais telefonais ar kitais prietaisais,
galinčiais nuskaityti QR kodą. 
5. Konkurso metu atrinkti kūriniai (arba jų dalis) bus verčiami į anglų kalbą. 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
6. Konkursą organizuoja Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
7. Konkurso dalyvių amžius neribojamas. 
8. Kūrinius vertins Jonavos viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Komisijos nariai
savo kūrinių Konkursui teikti negali. 
9. Kūrinių vertinimo kriterijai: 
9.1. prioritetas bus teikiamas kūriniams, kuriuos autoriai susies su konkrečiomis Jonavos miesto vietomis, jų
istoriniais, šiandieniniais ar kitais aspektais, atskleidžiančiais Jonavos miesto ar konkrečios jo vietos
savitumą;
9.2. miesto ir žmogaus santykį apimančios temos atskleidimas, kalbos logiškumas, taisyklingumas, tikslumas,
aiškumas, vaizdingumas, turinio originalumas ir savitumas.
10. Konkursui gali būti teikiami įvairaus žanro  (rašiniai, esė, eilėraščiai ir kt.) originalūs lietuviški niekur iki
Konkurso paskelbimo dienos anksčiau nepublikuoti kūriniai. 
11. Kiekvienas dalyvis gali pateikti iki 2 kūrinių. 
12. Vieno kūrinio tekstas neturi būti ilgesnis nei 1000 žodžių. 
13. Kūriniai turi būti pateikti laikotarpyje nuo 2021 m. balandžio 9 d. iki 2021 m. gegužės 14 d.
14. Prie Konkursui siunčiamo kūrinio turi būti nurodyta informacija: 
14.1. autoriaus vardas, pavardė, amžius, kūrinio žanras ir pavadinimas;
14.2. kontaktai: adresas, telefonas, el. paštas.
15. Siųsdamas kūrinį (-ius) Konkursui, autorius, sutinka, kad jo kūrinys (-iai) būtų publikuojamas lietuvių ir
anglų kalbomis viešose Jonavos miesto vietose nuskaitant QR kodą. 
16. Kūrinius prašome siųsti el. paštu: rasyk@jonbiblioteka.lt iki 2021 m. gegužės 14 d. imtinai. 
17. Kūriniai, gauti po nurodytos datos, nebus vertinami.
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IV. KONKURSO FINANSAVIMAS IR LAIMĖTOJŲ
APDOVANOJIMAS

   
18. Pateikdamas kūrinį Konkursui dalyvis neatlygintinai perleidžia Konkurso organizatoriui visas autoriaus
turtines teises į Konkursui pateiktą kūrinį, įskaitant, tačiau neapsiribojant: teise atgaminti kūrinį bet kokia
forma ar būdu, išleisti, versti į kitas kalbas, platinti kūrinio originalą ar jo kopijas, viešai rodyti kūrinio
originalą ar kopijas, viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis, transliuoti, retransliuoti ir kitaip
viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete). Turtinės teisės
perleidžiamos neribotam terminui, neribotoje teritorijoje.
19. Išsamesnės informacijos apie Konkursą galite kreiptis el. paštu: rasyk@jonbiblioteka.lt

20. Komisija atrinks 10 (dešimt) geriausiai Konkurso nuostatus atitinkančių kūrinių. 
21. Apie Konkurso rezultatus geriausių kūrinių autoriai bus asmeniškai informuoti iki 2021 m. liepos 16 d.
22. Laimėtojai bus apdovanoti piniginėmis 200 Eur (dviejų šimtų eurų) vertės premijomis.
23. Premijų laimėtojai bus apdovanoti 2021 m. rugpjūčio 5 d. Jonavos miesto gimtadienio minėjimui
skirtame renginyje, kuris vyks Jonavos viešojoje bibliotekoje.
24. Konkurso organizatorius pasilieka teisę koreguoti Konkurso eigos terminus.

KONKURSAS YRA PROJEKTO „MIESTO SKAITINIAI“ DALIS

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PROJEKTĄ FINANSUOJA:
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