LIETUVOS BIBLIOTEKININKŲ DRAUGIJOS 90-MEČIUI PAMINĖTI SKIRTO
BIBLIOTEKININKŲ KONKURSO
„LAIŠKAS BIBLIOTEKININKUI“
NUOSTATAI
2021-07-30
1. Bibliotekininkams skirtą konkursą „Laiškas bibliotekininkui“ organizuoja Lietuvos
Bibliotekininkų draugijos (toliau – LBD) taryba.
2. Konkurso tikslas – paskatinti bibliotekininkus įsitraukti į bendruomenės diskusiją profesijos
prestižo ir autoritetų tema, pristatyti žymius bibliotekininkus ir įtraukti LBD bendruomenę į draugijos
90-mečio minėjimo veiklas.
3. Konkurse gali dalyvauti visi bibliotekose dirbantys darbuotojai ar asmenys, kurie širdyje jaučiasi
bibliotekininkais.
4. Vienas dalyvis gali atsiųsti vieną laišką.
5. Norintys dalyvauti konkurse turi parengti ir atsiųsti laiško žanro tekstą pasirinktam istoriniam
bibliotekininkų bendruomenės nariui. Laiškus rašyti galima bibliotekininkystės profesionalams,
žymiems asmenims, kurie savo karjeros metu buvo susieti su bibliotekomis ar bibliotekininkyste,
asmenims, kurie daug dėmesio skyrė bibliotekoms ir bibliotekininkams ir pan., pagal savo
pasirinkimą.
6. Laiškas gali būti pateiktas el. formatu tekstu (ne daugiau nei 1 A4 formato lapo apimties),
audiovizualu (ne daugiau nei 30 s.), skaidrių pristatymu (ne daugiau nei 10 skaidrių). Galimi kiti
formatų variantai, dėl kurių galima kreiptis konsultacijos į konkurso organizatorius.
7. Konkursui parengtus laiškus pateikę autoriai sutinka, kad LBD viešins pateiktų laiškų turinį
pilnai arba dalimis, juos cituos, nurodys autorystę, naudos laiškus kitiems konkurso viešinimo
tikslams el. erdvėje, socialiniuose tinkluose, žiniasklaidoje, konferencijų ir renginių metu.
8. Laiškus konkursui galima siųsti LBD tarybos narei Rasai Milerienei el. paštu
konkursas@klavb.lt, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, Herkaus Manto g.
25, LT-92234 Klaipėda; pasikonsultuoti mob. tel. +37061683313.
9. Siunčiant konkursui parengtą laišką, reikia nurodyti vardą, pavardę, pareigas,
biblioteką/organizaciją, kurioje dirbate.
10. Skelbiamo konkurso pradžia 2021 m. rugpjūčio 16 d., pabaiga – 2021 m. lapkričio 30 d.;
11. Konkursas vyksta keturiais etapais:
I etapas – 2021 m. rugpjūčio 16-rugsėjo 12 d.; I etapo konkurso rezultatai skelbiami iki 2021 m.
rugsėjo 17 d.
II etapas – 2021 m. rugsėjo 13-spalio 10 d.; II etapo konkurso rezultatai skelbiami iki 2021 m. spalio
15 d.
III etapas – 2021 m. spalio 11-lapkričio 7 d.; III etapo konkurso nugalėtojai rezultatai skelbiami iki
2021 m. lapkričio 14 d.
IV etapas – 2021 m. lapkričio 8-28 d.; IV etapo konkurso nugalėtojai renkami paskutinę mėnesio
savaitę, rezultatai skelbiami iki 2021 m. lapkričio 28 d.
12. Konkurso nugalėtojai apdovanojami 2021 m. gruodžio 2 d. kasmetinių tradicinių Biržiškos
skaitymų metu.

13. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti LBD bei konkurso rėmėjų UAB Asseco Lietuva ir MB
NIEKO įsteigtais prizais.
14. Keturis konkurso nugalėtojus išrinks LBD tarybos sudaryta 5 narių komisija.
15. Sudaryta komisija vertina dalyvių konkursui pateiktų laiškų pasirinkto turinio ir formato
atitikimą, idėjos naujumą ir originalumą, atskleidimą ir išbaigtumą, kalbinę raišką ir/ar vizualumą.
16. Konkursui laiškus pateikę dalyviai turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys,
bet kada atšaukti savo sutikimą dalyvauti konkurse ir tvarkyti asmens duomenis, pranešdami el. paštu
konkursas@klavb.lt;
17. Visos konkurso sąlygos ir su juo susijusi informacija bus skelbiamos LBD svetainėje
https://www.lbd.lt/
ir
LBD
Facebook
paskyroje
https://www.facebook.com/Lietuvosbibliotekininkudraugija/.

