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PASVALIO MARIAUS KATILIŠKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

2020 M. PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Premijos (toliau – Premija) nuostatai 

(toliau – nuostatai) reglamentuoja konkurso organizavimo ir Premijos skyrimo tvarką. 

2. Premija įsteigta siekiant įamžinti buvusio Pasvalio viešosios valstybinės bibliotekos vedėjo 

(1941–1944), žymaus rašytojo Mariaus Katiliškio atminimą. 

3. Premijos steigėja – Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka. 

4. Premija skiriama iš Pasvalio rajono savivaldybės Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai 

bibliotekai skiriamų lėšų ir (arba) bibliotekos rėmėjų lėšų. 

5. Premijos fondą sudaro ne mažiau nei 500 eurų. 

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMO IR PREMIJOS SKYRIMO TVARKA 

 

6. 2020 m. Premijai gauti Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos administracija 

skelbia konkursą visų amžiaus grupių kūrėjams, bendruomenėms, mokykloms, kitoms 

organizacijoms ir įstaigoms iš visos Lietuvos Respublikos teritorijos.  

7. Premijų kiekį ir jų dydį nustato Konkurso vertinimo komisija. 

8. Konkurso vertinimo komisija sudaroma ir jos sudėtis tvirtinama Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu. Komisijos sudėtis gali būti keičiama. 

9. Konkurse negali dalyvauti Konkurso vertinimo komisijos nariai. 

10. Premijos įteikiamos Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje Mariaus Katiliškio 

skaitymų metu. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio datą. 

11. Premija skiriama už rašto darbus, skirtus Mariaus Katiliškio kūrybai nagrinėti, 

atspindinčius Lietuvos kaimo dvasią, jo gamtą, darbo prasmingumą, už originaliąją kūrybą (prozą, 

esė, dramą, poeziją), tautosakos darbus ir kitus kūrinius. 

12. Rašto darbai rašomi lietuvių kalba ant balto A4 formato popieriaus, Times New Roman 12 

punktų dydžio šriftu, paliekant tarp eilučių 1,5 intervalo tarpus. Tituliniame lape nurodomas rašto 

darbo tipas, darbo pavadinimas, autorius. Rašto darbo apimtis – ne daugiau kaip 10 puslapių, esė, 

novelių, apsakymų – bent 3, miniatiūrų, eilėraščių – 5–6 kūriniai (apysaka, drama gali būti 1). Kartu 

su rašto darbu pateikiamas ir elektroninis jo variantas (įrašant į CD ar DVD arba siunčiant el. 

paštu). 

13. Vertinant darbus atsižvelgiama į jų autentiškumą, pateiktos medžiagos originalumą ir 

komponavimą, kūrybiškumą, kalbos bei rašto kultūrą, stiliaus savitumą. 

14.  Konkurso sąlygas atitinkantys darbai kartu su konkurso dalyvių anketomis siunčiami 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai adresu: Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalys, 39149, 



arba el. paštu toma.mikalajunaite@psvb.lt iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. Viešosios bibliotekos 

administracija, atsižvelgdama į aplinkybes, gali numatyti kitą kūrinių pateikimo datą. 

15. Darbai be dalyvio anketos nevertinami. Jei darbas atliktas autorių grupės, dalyvio anketą 

kiekvienas iš jų užpildo atskirai. 

 

III. VEIKLOS TĘSTINUMAS 

 

16. Atsiųsti darbai autoriams negrąžinami.  

17. Atsiųsti darbai saugomi Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Rankraštyne. 

18. Geriausi kūriniai pristatomi Premijos įteikimo dieną, skelbiami rajono laikraštyje 

„Darbas“, žurnale „Šiaurietiški atsivėrimai“, interneto svetainėse. 

19. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę naudoti darbus, atsiųstus į konkursą: publikuoti 

spaudoje ar virtualioje erdvėje, rengti pristatymus, parodas. 

20. Konkurso rezultatai skelbiami bibliotekos interneto svetainėje www.psvb.lt ir bibliotekos 

„Facebook“ paskyroje. 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Premijos nuostatai gali būti keičiami, papildomi ar naikinami Pasvalio Mariaus Katiliškio 

viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu. 
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Premijos nuostatų 1 priedas  

 

 

PASVALIO MARIAUS KATILIŠKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2020 M. KONKURSO, 

SKIRTO MARIAUS KATILIŠKIO ATMINIMUI, DALYVIO ANKETA  

 

_____________________________________________________________________________ 
Nurodyti konkursui pateikto darbo formą (rašto darbai susieti su M. Katiliškio kūryba, originalioji 

kūryba (proza, esė, drama, poezija), tautosakos darbai 

 

Prašome anketoje pateikti savo asmeninę informaciją ir kontaktus 

 

VARDAS, PAVARDĖ 

(didžiosiomis raidėmis, jei pildoma ranka) 

 

 

Gimimo data, amžius 

 

 

Mokykla, klasė 

 (jei dalyvis – moksleivis) 

 

 

Mokytojas (-ai), vadovavęs (-ę) darbui  

(jei yra) 

Mokytojo telefono numeris, elektroninio 

pašto adresas 

 

 

Profesija 

(jei dalyvis – pilnametis) 

 

Adresas 

 

 

Dalyvio elektroninio pašto adresas 

 

 

Dalyvio telefono numeris  

 

 

Darbo pavadinimas 

 

 

Puslapių skaičius (rašto darbui)  

 

 

Dalyvio parašas 

 

 

 


