G. MORKŪNO VARDO PIRMOSIOS ESĖ KONKURSO
NUOSTATAI
2015 metai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. G. Morkūno vardo pirmosios esė konkurso (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus,
dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.
2. Konkursas – tai neformaliojo literatūrinio ugdymo projektas, skatinantis esė žanro populiarinimą
3. Konkurso organizatoriai: VšĮ Bernardinai.lt, VšĮ Rašytojų namai ir Vilniaus A. Mickevičiaus biblioteka.
II. KONKURSO TIKSLAI, TEMOS IR REIKALAVIMAI
4. Konkurso tikslai:
4.1. ugdyti literatūrinius gebėjimus;
4.2 populiarinti esė žanrą;
4.3. ugdyti jaunų žmonių kūrybiškumą, gebėjimą tiksliai ir taikliai reikšti savo mintis;
4.4. paminėti jubiliejinius žinomo eseisto G. Morkūno metus, skatinant atrasti autentišką šio rašytojo balsą
bei jo įsiklausyti.
5. Bus vertinamos žemiau išvardytas temas atspindintys, esė žanrą atitinkantys aukšto literatūrinio lygio
tekstai, parašyti rišlia lietuvių kalba, be gramatikos ir kt. lietuvių kalbos klaidų:
5.1 maži kasdienybės stebuklai;
5.2 kartų santykiai;
5.3 jaunas ir senas, mažas ir didelis – visi esame svarbūs, reikalingi vieni kitiems.
6. Iš siūlomų konkurso temų galima išsirinkti vieną ar kelias.
7. Konkurso dalyviai gali būti visi bet kurio amžiaus rašantys žmonės, ne profesionalūs rašytojai, kuriems tai
būtų pirmasis bandymas parašyti esė.
8. Reikalavimai konkursiniams darbams.
8.1. Darbai turi būti sukurti tik nurodytomis temomis.
8.2 Darbų apimtis – nuo 1 iki 5 puslapių
8.3 Darbuose turi būti nurodyta:
8.3.1. autoriaus vardas ir pavardė;
8.3.2. tikslus amžius metais ir gimimo data;
8.3.3. gyvenamosios vietos adresas, kontaktinis telefonas
8.3.4. trumpas prisistatymas bei motyvavimas, kodėl nusprendė dalyvauti šiame konkurse.
9. Darbai, neatitinkantys konkurso reikalavimų, nebus vertinami.
III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
10. Konkurso vertinimo komisiją sudaro trys nariai: du aukštąjį literatūrologinį išsilavinimą turintys
www.bernardinai.lt redaktoriai ir rašytojas profesionalas.
11. Trys geriausi darbai publikuojami internete ir išleidžiame solidžiame kultūriniame ketvirtiniame žurnale
„Kelionė su Bernardinai.lt“.
12. Konkursas finansuojamas iš projektui „Švenčiame kosmose ir tvarte... kartu su G. Morkūnu“ skiriamų lėšų
bei konkurso partnerių padovanotų prizų.
13.
I etapas. Interneto dienraštyje www.bernardinai.lt, 2015 m. rugsėjo 7 d. viešai paskelbiamas
kvietimas dalyvauti G. Morkūno vardo pirmosios esė konkurse. Kvietimas taip pat platinamas A. Mickevičiaus
ir kitose viešosiosiose bibliotekose bei išsiunčiamas elektroniniu būdu Lietuvos vidurinėms ir aukštosioms
mokykloms bei gimnazijoms. Darbai siunčiami į Bernardinai.lt redakciją, adresu Maironio g. 10, Vilnius arba
el.p. zurnalas@bernardinai.lt iki 2015 m. spalio 20 d. imtinai.

II etapas. Darbų vertinimas. Komisija, atsižvelgdama į šiose nuostatose numatytus kriterijus, vertina
darbus ir išrenka tris geriausius, kurie bus apdovanoti baigiamajame projekto renginyje. Rašiniai be dalyvio
užpildytos privalomos informacijos apie save, nepriimami.
IV. ESĖ KONKURSO SĄLYGOS
14. Esė turi atitikti žanrą, būti grįstos viena ar keliomis iš pasirinktų, nuostatose pateiktų temų.
15. Priimami darbai, spausdinami kompiuteriu ant balto A4 formato popieriaus lapo ar atsiųsti elektroniniu
paštu microsoft word formatu. Darbas rašomas lietuvių kalba, naudojant Times New Roman šriftą, 12 pt dydį
bei pusantro arba dvigubą tarpą tarp eilučių. Minimali rašinio apimtis – 1 puslapis. Taip pat turi būti
pateikiamas ir elektroninis rašinio variantas.
16. Vertindama rašinius komisija atsižvelgia į pateiktos medžiagos originalumą ir autentiškumą, temos
suvokimą, žanro reikalavimų laikymąsi ir kūrybiškumą, stiliaus savitumą, gebėjimą kritiškai vertinti, teksto
medžiagos komponavimą, bendrąjį raštingumą.
17. Komisija, vertindama esė, išrenka tris geriausius darbus.
18. Konkurse gali dalyvauti neprofesionalūs rašytojai.
V. KONKURSO DALYVIŲ SKATINIMAS IR APDOVANOJIMAS, VEIKLOS TĘSTINUMAS
19. Lėšos konkursui organizuoti skiriamos iš projekto „Švenčiame kosmose ir tvarte... kartu su G. Morkūnu“
lėšų.
20. Nugalėtojai apdovanojami prizais, suvenyrais ir diplomais 2015 m. lapkričio mėn. Vilniuje (data bus
organizatorių patikslinta). Organizatoriai pasilieka teisę keisti apdovanojimo datą.
21. Visiems konkurso dalyviams bus įteikti padėkos raštai už dalyvavimą.
22. Konkurso nugalėtojus diplomais bei prizais apdovanoja organizatoriai (tarpusavio susitarimu) bei projekto
partneriai ir rėmėjai.
41. Atsiųsti darbai autoriams nebus grąžinami.
42. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę populiarinti konkurso dalyvių darbus: publikuoti leidiniuose.
43. Konkurso rezultatai skelbiami interneto dienrašytje www.bernardinai.lt ne vėliau kaip 2015 m. lapkričio
25 d.
44. Papildoma informacija teikiama: www.bernardinai.lt, tel. 8 5 2313009

