PATVIRTINTA
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro
direktoriaus 2013 m. rugsėjo mėn. 27 d.
įsakymu Nr. V – 17
POEZIJOS KONKURSO „KRAŽIAMS - 760“ DALYVIŲ ATRANKOS NUOSTATAI
I.

BENDROJI DALIS
1. Kelmės rajono, Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro
organizuojamo poezijos konkurso „KRAŽIAMS - 760“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau Nuostatai) nustato Konkurso tikslus, uždavinius, konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką,
vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2. Konkurso tikslai:
2.1. Skatinant kūrybiškumą, kurti poezijos kūrinius, atspindinčius Kražių miestelio istoriją,
praeitį, dabartį ir ateitį. Konkursas skiriamas Kražių miestelio 760 metų jubiliejui;
2.2. Viešinti šiuolaikinių poetų kūrybą, skatinant visuomenę domėtis lietuvių poezija,
Lietuvos praeitimi ir kultūra;
2.3. Įtraukti visų amžiaus grupių poezijos kūrėjus į aktyvią kūrybinę veiklą, siekiant
stiprinti socialinį ir kultūrinį bendradarbiavimą organizuojant poezijos konkursą;
2.4. Telkti ir puoselėti Žemaitijos ir visos Lietuvos poetų kūrybines galias;
2.5. Populiarinti poezijos kūrimą ir skaitymus;
3. Konkurso uždaviniai:
3.1. Išsiaiškinti poezijos konkurso nugalėtojus ir prizininkus;
3.2. Organizuojant turiningą kūrybinę veiklą, skleisti poezijos mylėtojams Kražių istoriją
respublikiniu lygiu;
3.3. Skatinti asmenybės saviraišką;
3.4. Kūrybiškai bendradarbiaujant ir bendraujant, plėtoti Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros
centro kultūrinius ryšius respublikos mastu leidžiant literatams pažinti Kelmės rajono unikalumą.
II.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
4. Organizatorius – Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras (Kolegijos g. 5, Kražiai,
Kelmės raj., sav., LT - 86282, tel. nr.). Kontaktinis asmuo – Renata Norvaišienė, tel. nr. 861289913,
el. p. renatalegeckyte@gmail.com, kraziukc@kraziai.lt .
5. Laikas - Konkursas vyks 2013 m. spalio 1 – spalio 25 dienomis.
6. Poezijos konkurso laureatų apdovanojimai vyks tradicinės respublikinės poezijos popietės
„Ruduo – eilėse, posmai – dainose“ metu - lapkričio 9 d. 1300 val. Kražių M. K. Sarbievijaus
kultūros centre (Konferencijų salėje, III aukšte, Kolegijos g. 5, Kražiai, Kelmės raj., sav., LT 86282)
7. Dalyviai – konkurse gali dalyvauti Kelmės rajono ir visos Lietuvos įvairaus amžiaus poezijos
kūrėjai;
8. Dalyviai norintys dalyvauti konkurse, iki 2013 m. spalio mėn. 25 d. Kražių M. K.
Sarbievijaus kultūros centrui adresu - Kolegijos g. 5, Kražiai, Kelmės raj., sav., LT - 86282 arba
elektroniniu paštu - renatalegeckyte@gmail.com, kraziukc@kraziai.lt turi pateikti užpildytą dalyvio
anketą (1 priedas) ir sukurtą Kražių miesteliui skirtą eilėraštį.
9. Konkurso tema – „Kražiams – 760“;
10. Eilėraščio apimtis - neribojama;
11. Vienas asmuo konkursui gali pateikti tik vieną eilėraštį;

12. Konkurso dalyvis eilėraštį siunčia kartu su užpildyta konkurso anketa: el. paštu
renatalegeckyte@gmail.com, kraziukc@kraziai.lt arba paprastu paštu, ant voko nurodant:
POEZIJOS KONKURSUI „KRAŽIAMS - 760“
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras
Kolegijos g. 5
LT-86282, Kražiai
Kelmės raj.;
IV. VERTINIMO IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMO TVARKA
13. Poezijos konkurso vertinimo kriterijai:
13.1. temos atitikimas ir meniškumas;
13.2. formos ir turinio originalumas, savitumas;
13.3. kūrybiškumas, originalumas ir profesionalumas;
13.4. kalbos turtingumas ir taisyklingumas.
14. Kūrybą vertins Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro direktoriaus įsakymu patvirtinta 5
asmenų komisija;
15. Komisija vertindama kūrinius skirs tris prizines vietas;
16. Darbai nebus vertinami, jei neatitiks nurodytų kriterijų arba bus pateikti pavėluotai;
17. Organizatorius ir Komisija gali skirti papildomus prizus;
18. Konkurso dieną pateikti eilėraščiai nedalyvauja konkurse dėl apdovanojimų, jie gali
dalyvauti tik svečio teise;
19. Poezijos konkursui pateikti eilėraščiai bus skelbiami svetainėje www.kraziai.lt, nugalėtojai rajoninėje spaudoje;
20. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti 2013 m. lapkričio 9 d. rengiamoje popietėje „Ruduo –
eilėse, posmai – dainose“;
21. Skiriamos trys poezijos konkurso „Kražiams – 760“ prizinės vietos. I vietos nugalėtojas
apdovanojamas 150 Lt. prizu; II vietos nugalėtojas – 100 Lt; III vietos nugalėtojas – 50 Lt. ir
padėkos raštais;
22. Visi dalyviai apdovanojami Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro padėkos raštais.
V.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Konkurso organizatorius turi teisę keisti ir pildyti konkurso nuostatus;
24. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvių sutikimą su visomis konkurso sąlygomis,
numatytomis šiuose nuostatuose;
25. Konkursui atsiųsti darbai nebus grąžinami;
26. Pateikdami darbus, Konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui
neatlygintinai suteikia Konkurso organizatoriams išimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti,
platinti Konkursui pateiktus kūrinius;
27. Visi poezijos konkursui „Kražiams – 760“ pateikti eilėraščiai bus išleisti knygutėje;
28. Jei kyla klausimų dėl konkurso nuostatų ar organizavimo tvarkos, dalyviai turi kreiptis į
asmenį, atsakingą už konkursą;
29. Konkurso koordinatorė – Renata Norvaišienė, tel. nr. 861289913, el. p.
renatalegeckyte@gmail.com.;
30. Visi kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
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