FOTOKONKURSO „BRADŪNO ŽEMĖ“ NUOSTATAI

Ten mūsų tėviškės tiktai per paukščio skrydį,
Tie patys debesys ir ta pati tarmė.
Aš tik seku didžiulę tavo brydę,
Ieškodamas, kur viso to versmė.
Kazys Bradūnas

I.
1.

BENDROSIOS KONKURSO NUOSTATOS
Fotokonkurso „Bradūno žemė“ nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato konkurso
tikslą, vykdymo laiką, konkurso organizavimo taisykles, laimėtojų vertinimo kriterijus ir
apdovanojimų tvarką.
2. Fotokonkursas „Bradūno žemė“ (toliau – Konkursas) skirtas poeto, publicisto, redaktoriaus
Kazio Bradūno 100-osioms gimimo metinėms pažymėti. Tikslas – skatinti Lietuvos mokinių
ir studentų kūrybingumą, meninę saviraišką, siekį aktualizuoti Kazio Bradūno kūrybinį
palikimą, gimtojo krašto grožį, tėvynės gamtinį, istorinį, kultūrinį, tautinį paveldą.
3. Konkurso terminas 2017 m. liepos 1 – spalio 1 d.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
4. Konkurso organizatoriai – Lietuvos Respublikos Seimo narys dr. Stasys Tumėnas, Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, kuratorius – Seimo nario Stasio Tumėno
biuras Šiauliuose. Konkurso rėmėjas – UAB Šiaulių spaustuvė. Konkurse gali dalyvauti visi
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, aukštųjų mokyklų studentai.
5. Konkursui pateiktos nuotraukos turi atitikti konkurso temą „Bradūno žemė“, t. y.
nuotraukose turi būti užfiksuota Lietuva (gamta, kraštovaizdis, istorinės vietos, atminties
vietos, piliakalniai, pilkapiai, girios, laukai, namai, sodybos, kryžiai etc.). Nuotraukose turi

atsispindėti Bradūno žemės dvasia, mokinio / studento santykis su bradūniškos Lietuvos
vaizdiniu, sukurtu jo kūryboje.
III.
6.
7.
8.

REIKALAVIMAI NUOTRAUKOMS
Konkursui pateikiamos tik skaitmeninių nuotraukų bylos (failai).
Konkursui galima pateikti tik 2016–2017 metais darytas nuotraukas.
Konkursui siunčiamos nuotraukų skaitmeninės bylos (failai) privalo atitikti šiuos
reikalavimus:
 JPG formatas, dydis 300 x 200 mm, rezoliucija 300 dpi, maksimalus failo
dydis 5 MB.
 Failo pavadinimas turi būti toks: nuotraukos pavadinimas_autoriaus
pavardė_autoriaus vardas_metai.
 Nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos. Nuotraukos turi būti
sukurtos nenaudojant kompiuterinių filtrų, montažų ir kitų panašių
priemonių.
 Skaitmeninės bylos (failai), neatitinkančios šių reikalavimų, vertinamos
nebus.
9. Nuotraukas siųsti elektroniniu paštu baltusaule@gmail.com ne vėliau kaip iki 2017 m.
spalio 1 d.
10. Kartu su nuotraukomis (atskirame Word dokumente) nurodomas: 1) nuotraukos autoriaus
vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefonas, klasė, kursas, grupė, el. paštas); 2) kita
informacija (nuotraukos laikas, vieta, kas joje vaizduojama, koks jos ryšys su Bradūno
poezija, kita informacija autoriaus nuožiūra).
11. Nuotraukos autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių teisių pažeidimus.
Pateikdamas nuotrauką konkursui, jis patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius, kad turi
joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką naudoti konkurse.
12. Autorius konkursui gali pateikti ne daugiau kaip dvi nuotraukas.
13. Visos konkursui pateiktos nuotraukos konkurso metu gali būti publikuojamos Seimo nario
dr. Stasio Tumėno socialinio tinklalapio „Facebook“ viešajame profilyje ir Šiaulių apskrities
Povilo Višinskio viešosios bibliotekos socialinių tinklų paskyrose.
14. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso taisykles.

IV. KONKURSUI PATEIKTŲ NUOTRAUKŲ VERTINIMAS
15. Nuotraukų skaitmeninės bylos (failai), neatitinkančios 6, 7, 8 punktuose nurodytų
reikalavimų, vertinamos nebus.
16. Nuotraukos, pateiktos vėliau, nei numatyta šių Nuostatų 9 punkte, vertinamos nebus.
17. Konkursui pateiktas nuotraukas vertina Seimo nario dr. Stasio Tumėno ir Šiaulių apskrities
Povilo Višinskio viešosios bibliotekos sudaryta komisija (toliau – Komisija).
18. Komisijai vertinti nuotraukos pateikiamos nenurodant jų autorių.
19. Iškilus abejonėms, Komisija turi teisę pareikalauti iš autoriaus papildomos informacijos dėl
fotografavimo aplinkybių (laiko, panaudotų specialiųjų priemonių ir kt.).
20. Pagrindiniai nuotraukų vertinimo kriterijai:
 meniškumas ir originalumas;
 konkurso temos atitikimas;
 kūrybingumas ir išradingumas;
 techninė nuotraukų kokybė.
21. Iš visų konkursui atsiųstų nuotraukų Komisija išrenka tris nuotraukas, kurioms skiriamos I–
III vietos.

22. Komisija pasilieka teisę laureatu (nugalėtoju ar II, III vietos laimėtoju) skelbti du asmenis.
23. Komisija pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus už tam tikrus kriterijus.
24. Komisija atrenka 30 nuotraukų, kurios bus demonstruojamos parodoje, tarp jų bus
demonstruojamos ir laureatų nuotraukos.
VI.
KONKURSO LAUREATŲ APDOVANOJIMAI
25. Konkurso nugalėtojai skelbiami 2017 m. lapkričio 18 dieną. Iki to laiko informacija apie
konkurso nugalėtojus nėra skelbiama.
26. Visi konkurse dalyvaujantys autoriai kviečiami į parodos atidarymą ir konkurso nugalėtojų
paskelbimo ceremoniją.
27. 2017 m. lapkričio 18 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje atidaroma
paroda.
28. Visi dalyviai, kurių nuotraukos bus publikuojamos parodoje, apdovanojami padėkos raštais.
I–III vietų nugalėtojai apdovanojami diplomais ir prizais. I vietos laimėtojui atitenka 50 eurų
prizas; II – 40 eurų prizas, III – 30 eurų prizas.
29. Pasibaigus konkursui, Lietuvos Respublikos Seimo narys dr. Stasys Tumėnas ir Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka pasilieka teisę naudoti (leidžiant leidinius,
plakatus, skelbti interneto tinklalapyje ir kt.) nuotraukas, kurios buvo pateiktos konkursui,
nurodant autorystę. Autorius, pateikdamas nuotrauką konkursui sutinka, kad Seimo narys dr.
Stasys Tumėnas ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka gali naudoti
nuotrauką savo tikslais. Už nuotraukų panaudojimą autoriams honoraras nemokamas.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Nuotraukų atsiuntimas konkursui „Bradūno žemė“ laikomas autoriaus ir Lietuvos
Respublikos Seimo nario dr. Stasio Tumėno, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios
bibliotekos susitarimu dėl šiuose nuostatuose išdėstytų reikalavimų laikymosi.

