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OFICIALUS KVIETIMAS DALYVAUTI ATVIRAME 
KNYGŲ SERIJOS VIRŠELIŲ IR PRIEŠLAPIŲ 

PRINCIPINIO PROJEKTO KONKURSE 
 

Knygų dailininkus maloniai kviečiame dalyvauti „Versmės“ leidyklos rengiamos ir leidžiamos Lietuvos 
tūkstantmečiui skiriamos programos monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ knygų viršelių ir priešlapių principinio 
projekto konkurse. 

 
1. Konkurso rengėjas. 

Konkursą rengia viešoji įstaiga „Versmės“ leidykla, įmonės kodas 122732630. 
Adresas: Geležinkelio g. 6, 302 kab., LT-02100 Vilnius, telefonas, faksas 8-5 2130623, mob. 8-698 09077. 
El. paštas: leidykla@versme.lt, interneto svetainė: www.versme.lt 
Leidyklos vadovas Petras Jonušas, mob. tel. 8-698 20707. 
 

2. Konkurso tikslai ir uždaviniai. 
Konkursas rengiamas siekiant sukurti galutinį principinį monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ viršelių ir 

priešlapių maketą. Jau yra išleista 14 serijos monografijų (16 tomų) su viršeliais, kurių principinį maketą leidykla norėtų 
iš esmės pakeisti ir pagerinti. Šiuo metu rengiama spaudai per 30 serijos knygų. Numatoma, kad serijoje iš viso galėtų 
būti apie 300 tomų. 

 
3. Konkurso sąlygos. 
3. 1. Konkurso skelbimo data (pradžia) – 2008 m. spalio 20 d. 
3. 2. Konkurso projektų pateikimo leidyklai terminas: iki 2008 m. gruodžio 1 d.  
Konkurso projektai turi būti autorių pasirašyti, nurodant projekto autoriaus vardą, pavardę, projekto pateikimo 

datą. Prie projekto pridedamas projekto pristatymas ir aprašymas. 
3. 3. Konkurso dalyviai, išreiškę pageidavimą dalyvauti konkurse, atvyksta į leidyklą bei pateikia savo CV, 

geriausių analogiškų darbų sąrašą ir pavyzdžius, registruojami. Kiekvienam dalyviui dovanojama jo pasirinkta viena 
serijos monografijų – susipažinti su knygų turiniu ir konkursiniam maketui atlikti. Autoriaus pageidavimu jam pateikiama 
papildoma reikalinga medžiaga ar informacija.  

3. 4. Sprendimą dėl konkurso nugalėtojo, atsižvelgęs į konkurso dalyvių, ekspertų, susijusių institucijų, 
konsultantų, leidyklos redaktorių bei kitas nuomones, priima leidyklos vadovas. Gali būti nepasirinktas nė vienas 
pasiūlymas. 

3. 5. Visiems konkurso dalyviams, už leidyklai pateiktą konkursinį maketą, išmokamas 200 Lt honoraras, 
nepriklausomai nuo konkurso rezultatų.  

3. 6. Leidykla su konkurso nugalėtoju pasirašo sutartį dėl serijos knygų viršelių ir priešlapių kūrimo. 
 
4. Konkurso rengėjo pageidavimai konkursui teikiamiems projektams. 
4. 1. Knygų viršeliai ir priešlapiai turi būti komerciškai patrauklūs, itin reprezentatyvūs, prabangūs, iškilmingi – 

atitinkantys Lietuvos tūkstantmečio ir knygų dvasią, bet tuo pačiu metu skoningi, saikingi, jaukūs, neperkrauti, atsparūs 
eksploataciniam ir aplinkos poveikiui. 

4. 2. Viršelyje turi būti oficialus Lietuvos tūkstantmečio ženklas (spalvotas variantas), serijos ir knygos 
pavadinimai, serijos tomo numeris, miestelio herbas, pageidautina, kad būtų nuotrauka (paveikslas), galinio viršelio 
tekstas, ISBN, brūkšninis kodas. 

4. 3. Principinis viršelių ir priešlapių maketas turi būti toks, kad visų skirtingų serijos knygų viršeliai ir 
priešlapiai būtų skirtingi, bet turintys tuos pačius visą seriją vienijančius grafinius sprendimus ir(ar) elementus. 

4. 4. Konkurso dalyvis iki nurodyto termino konkursui pateikia naujus principinius „Lietuvos valsčių“ leidyklos 
knygų viršelių ir priešlapių maketus bei orientacinę jų gamybos kainą.  

4. 5. Konkursiniai pasiūlymai nėra ribojami jokiais finansiniais jų gamybos savikainos (brangumo), naudojamų 
medžiagų ar kt. reikalavimais. 

 
Laukiame originalių, drąsių sprendimų, panaudojant tradicinius ir naujausius raiškos būdus. Galimi viršelio 

reljefiškumo, įvairių medžiagų komponavimo, kiti sprendimai. 
 

Maloniai kviečiame dalyvauti konkurse 
 
Pastaba: Konkurso dalyviai gali iš dalies nepaisyti arba papildyti kai kuriuos konkurso rengėjo pageidavimus, jei 

jie turi kitokį matymą ir jį argumentuotai pateikia savo projektuose. 
 
2008 m. spalio 20 d. 


