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PATVIRTINTA 

Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio  

Kanto viešosios bibliotekos direktoriaus 

2021 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 44 

 

 

 

KONKURSO „KLAIPĖDO KNYGA“ NUOSTATAI  
 

I SKYRIUS 
 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konkurso “Klaipėdos knyga“ nuostatai (toliau – nuostatai) nustato konkurso 

organizatorių, tikslą, reglamentuoja organizavimo sąlygas, konkursui pateiktų knygų vertinimo ir 

konkurso nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka (toliau – biblioteka) 

yra konkurso organizatorė. 

3. Konkurso tikslai: 

3.1. supažindinti visuomenę su Klaipėdos leidėjų per kalendorinius metus  išleistomis 

knygomis Klaipėdos ir kitose šalies ar užsienio leidyklose, išrinkti gražiausią Klaipėdos leidėjų 

knygą ir pagerbti kūrybingiausius knygų autorius, dailininkus, dizainerius, sudarytojus, 

iliustruotojus, leidėjus ir poligrafijos specialistus; 

3.2. suaktyvinti plačios auditorijos domėjimąsi klaipėdietiškų knygų naujienomis, 

organizuojant populiariausios Klaipėdos knygos rinkimus.  

4.  „Klaipėdos knygos“ konkurso nugalėtojai, laimėję nominacijas „Gražiausia Klaipėdos 

knyga“ ir „Populiariausia Klaipėdos knyga“ bei skatinamuosius prizus pelniusios leidyklos ir/arba 

kūrėjai apdovanojami diplomais, specialiai šiam konkursui sukurtais meno kūriniais ar kitais prizais 

iš rėmėjų surinktų lėšų. 

5. Konkurso pavadinime - ,,Klaipėdos knyga“ ir nominacijų pavadinimuose -  „Gražiausia 

Klaipėdos knyga“, „Populiariausia Klaipėdos knyga“ įrašomi konkursui teikiamų leidinių išleidimo 

metai (pvz. „Klaipėdos knyga 2021“, „Gražiausia Klaipėdos knyga 2021“, „Populiariausia 

Klaipėdos knyga 2021“ ). 

6. Konkursas skelbiamas kiekvienais metais, ne vėliau kaip vasario 1 d. ir trunka iki 

balandžio 27 d.  Jo metu vertinamos tik per praėjusius kalendorinius metus išleistos knygos. 

7. Konkurso sąlygos bei data skelbiamos bibliotekos interneto svetainėje www.biblioteka.lt, 

socialiniame tinkle Facebook (www.facebook.com/kmsvb/), spaudoje. 

 

 

II SKYRIUS  
 

KONKURSO SĄLYGOS 

 

8. Teikti knygas konkursui turi teisę visi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka 

įregistruoti juridiniai asmenys, vykdantys leidybinę ir spausdinimo veiklą Klaipėdos mieste (toliau 

– leidyklos ir spaustuvės) ir fiziniai asmenys – klaipėdiečiai kūrėjai (dizaineriai, dailininkai, 

rašytojai, sudarytojai ir kt.), vykdantys leidybinę ir/arba spausdinimo veiklą Klaipėdos ir kitose 

šalies bei užsienio leidyklose, spaustuvėse. 

8.1. Nominacijai „Gražiausia Klaipėdos knyga“ teikti knygas turi teisę tik Klaipėdos miesto 

leidyklos ir spaustuvės. 

8.2. Nominacijai „Populiariausia Klaipėdos knyga“ teikti knygas turi teisę Klaipėdos miesto 

leidyklos ir spaustuvės, taip pat ir klaipėdiečiai kūrėjai (dizaineriai, dailininkai, rašytojai, 

sudarytojai ir kt.), leidybinę ir/arba spausdinimo veiklą vykdantys Klaipėdos bei kitose šalies ir 
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užsienio leidyklose, spaustuvėse. 

9. Konkursui priimamos knygos pagal šias temines grupes: 

9.1. grožinė literatūra ir eseistika; 

9.2. knygos vaikams, paaugliams ir jaunimui; 

9.3. mokslinės, mokslo populiarinimo, dalykinės knygos ir vadovėliai; 

9.4. meno leidiniai (monografijos, katalogai, albumai, fotoalbumai); 

10. Tęstiniai, daugiatomiai leidiniai konkursui pateikiami vienu dokumentu, arba pilnu 

rinkiniu. Konkurse tokie leidiniai premijuojami tik vieną kartą, nepriklausomai nuo to, kiek tomų (ir 

kuriais metais) yra išleista.  

11. Kiekvienas leidėjas ar kūrėjas gali pateikti Konkursui neribotą kiekį tais metais išleistų 

knygų. 

12. Konkurso organizatoriams pateikiami ne mažiau kaip 3 konkurse dalyvaujančių knygų  

egzemplioriai (atskiru susitarimu gali būti pateikiama mažiau) iki skelbime nurodytos datos.  

13. Konkursui teikiamos tik per praėjusius kalendorinius metus išleistos knygos. 

14. Visos konkursui pateiktos knygos yra pristatomos bibliotekos interneto svetainėje 

www.biblioteka.lt  

 

III SKYRIUS 
 

KNYGŲ VERTINIMO IR APDOVANOJIMO TVARKA 

 

15.„Gražiausios Klaipėdos knygos“ ir „Populiariausios Klaipėdos knygos“ rinkimams 

sudaromos dvi atskiros komisijos.  

16. „Gražiausios Klaipėdos knygos“ rinkimo komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 nariai. 

Komisija sudaroma iš: grafikos specialistų, dizainerių, maketuotojų, kitų su knygos poligrafine 

išvaizda susijusių kūrėjų. Komisijos pirmininku kasmet skiriamas kitas asmuo – knygos menininkas 

ar dizaineris (pagal galimybes – ne klaipėdietis). Šios komisijos sudėtis skelbiama bibliotekos 

interneto svetainėje www.biblioteka.lt kiekvieno konkurso metu. 

16.1  Komisijos sekretorius (toliau – sekretorius) skiriamas bibliotekos direktorės įsakymu. 

Jis nėra komisijos narys ir neturi balso teisės. 

16.2. Komisijos sekretorius: 

16.1.1. patikrina, ar gautos knygos atitinka nuostatuose nustatytus reikalavimus ir ar su 

knyga pateikti visi nuostatuose nurodyti dokumentai; 

16.1.2. parengia konkursui pateiktų knygų suvestinę (toliau – suvestinė), kurioje nurodomas 

knygos autorius ar sudarytojas, pavadinimas, dailininkas, iliustratorius, leidykla ir spaustuvė; 

16.1.3. organizuoja komisijos posėdžius, protokoluoja juos; 

16.1.4. atlieka būtiną techninį darbą bendradarbiaudamas su komisija (sušaukia komisijos 

posėdžius, pateikia būtiną informaciją nariams, vykdo kitas su techniniu aptarnavimu susijusias 

funkcijas). 

16.2. „Gražiausios Klaipėdos knygos“ vertinimo komisija knygų meninę ir poligrafinę 

išvaizdą vertina pagal žemiau nurodytus kriterijus.  

16.2.1. Pagal leidybinius-poligrafinius technikos kriterijus: 

16.2.1.1. maketo struktūros sprendimai; 

16.2.2.2. leidybinių duomenų pateikimas. 

16.2.1.3. grafinis apipavidalinimas ir iliustravimas: 

16.2.1.3.1. iliustracijų (žemėlapių, nuotraukų, kt.) kokybė; 

16.2.1.4. tipografinis apipavidalinimas: 

16.2.1.4.1. vaizdinės ir techninės medžiagos santykis; 

16.2.1.4.2. rinkinio kokybė; 

16.2.1.4.3. popieriaus, įrišimo ir kt. medžiagų parinkimas; 

16.2.1.4.4. spaudos ir įrišimo kokybė; 

16.2.2. Pagal meninius kriterijus: 
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16.2.2.1. originalumas ir koncepcijos pritaikymas; 

16.2.2.2. apipavidalinimo kokybė bei knygos meninė visuma; 

16.2.2.3. popieriaus ir įrišimo medžiagų parinkimo tinkamumas; 

16.2.3. Leidiniai pagal savo koncepciją neatitinkantys knygos formato nevertinami.  

16.2.3.1.Sprendimą dėl eksperimentinės formos knygų vertinimo/nevertinimo priima 

komisija. 

16.3. Komisijos nariai trijų balų sistema vertina kiekvieną konkursui pateiktą leidinį pagal 

16.2 punkto kriterijus. Knyga, surinkusi daugiausiai balų, nominuojama „Gražiausia Klaipėdos 

knyga“. 

16.4. Apdovanojama visa gražiausią knygą kūrusi komanda, diplome įrašant visų knygos 

kūrėjų pavardes. Komisija skiria ir papildomus (skatinamuosius) prizus ir/ar diplomus pagal 

temines grupes ir pagal atskirus meninės, poligrafinės išvaizdos vertinimo kriterijus. Žr. 9 punktą.  

16.5. Galutinį įvertinimą parašu patvirtina komisijos pirmininkas ir visi komisijos nariai. 

Komisijos sprendimas yra galutinis ir neapskundžiamas. 

17. „Populiariausios Klaipėdos knygos“ rinkimo komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 nariai. 

Komisija sudaroma iš konkurso organizatorių. Jos sudėtį (taip pat ir komisijos pirmininką) specialiu 

įsakymu skiria ir patvirtina bibliotekos vadovas. Ši komisija skiriama „Populiariausios Klaipėdos 

knygos“ rinkimo balsams skaičiuoti. Balsadėžės atidaromos ir balsai skaičiuojami komisijos 

posėdžio metu, rezultatai fiksuojami posėdžio protokole. Knyga, surinkusi daugiausiai balsų, 

nominuojama. Balsų skaičiavimo rezultatą parašu patvirtina komisijos pirmininkas ir visi komisijos 

nariai. Komisijos sprendimas yra galutinis ir neapskundžiamas. 

17.1. Knygų vertinimą, renkant „Populiariausią Klaipėdos knygą“, vykdo Klaipėdos miesto 

gyventojai, balsuodami už vertingiausią ir labiausiai patikusį leidinį: 

17.1.1. „gyvai“, užpildę balsavimo biuletenį ir įmetę jį į balsadėžes bibliotekos padaliniuose, 

kur eksponuojamos nominacijai pateiktos knygos; 

17.1.2. internetu bibliotekos tinklalapyje www.biblioteka.lt., kur leidiniai pristatomi 

virtualioje erdvėje.  

17.2. „Populiariausia Klaipėdos knyga“ tampa knyga, surinkusi daugiausiai balsų, 

susumavus abiejų balsavimų būdų rezultatus. 

18. Abiejų komisijų posėdžiai bei sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau 

kaip 2/3 komisijos narių (toliau – nariai). Negalintys dalyvauti posėdyje nariai iki posėdžio pradžios 

gali pateikti nuomonę raštu posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais. Raštu pateiktą nuomonę 

įvertina posėdyje dalyvaujantys nariai. Komisija sprendimus priima paprasta posėdyje 

dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko 

balsas.     

19. Komisijų nariai neturi teisės dalyvauti vertinat konkrečiai konkurso teminei grupei 

pateiktų knygų, jeigu jie: 

19.1. yra nors vienos tai teminei grupei pateiktos knygos išleidusios leidyklos darbuotojai ar 

steigėjai; 

19.2. yra nors vienos tai teminei grupei pateiktos knygos spausdinusios spaustuvės 

darbuotojai ar steigėjai; 

19.3. yra nors vienos tai teminei grupei pateiktos knygos dailininkai, iliustracijų autoriai, 

sudarytojai, maketuotojai, dizaineriai ar kito pobūdžio kūrėjai; 

19.4. yra giminystės ryšiais susiję su nors vienos tai teminei grupei pateiktos knygos 

leidėjais, autoriais ir kt. kūrėjais bei darbų atlikėjais, tiesiogiai dalyvavusiais knygos išleidimo 

procese. 

20. Reprezentaciniams tikslams bibliotekai leidėjai neatlygintinai pateikia po 1 konkursą 

laimėjusių knygų egzempliorių. 

21. Pateiktas knygas, kurioms nebuvo skirtas apdovanojimas, galima atsiimti per 1 mėnesį 

po konkurso rezultatų paskelbimo. 

______________  

http://www.biblioteka.lt/

