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Ar ka da su simąstėte, kad kiek vie no žmo gaus gy ve ni mo is to ri ja yra la bai svar bi vi sos 
šalies is to ri jos da lis?

Du at kur tos ne pri klau so mybės dešimt mečiai mus ta ry tum ska ti na at si gręžti, pri si min ti 
ir apmąsty ti šią bei anks tesnę sa vo pra eitį. Kiek vie no mūsų tos pra ei ties pa tir tis yra la
bai svar bi, uni ka li ir ver tin ga. Todėl  Vil niaus uni ver si te tas, Klaipėdos uni ver si te tas 
ir „Versmės“ lei dyk la vi sus Lie tu vos gy ven to jus ma lo niai kviečia rašyti sa vo gy ve ni mo 
is to ri jas biog ra fijų kon kur sui „Ma no ir ma no ar timųjų li ki mas is to ri jos vin giuo se“.

Šio nacionalinio kon kur so tiks las – su rink ti ir ap sau go ti nuo užmaršties kuo dau giau pačių įvai riau sių žmo nių pri si mi nimų 
apie jų gy ve nimą vis la biau tols tančiais į pra eitį is to ri jos lai ko tar piais. Todėl ir Jus maloniai kviečiame pa rašy ti apie sa vo 
gy ve nimą, nes tik Jūs žino te, kaip jis iš tikrųjų klostėsi įvai riais lai ko tar piais, kaip Jūsų ir ar timųjų li ki mus pa veikė is to ri niai 
įvy kiai ir per mai nos. La bai svar bu, kad gy ve ni mo is to ri jo je at si spindėtų au to riaus kilmė, vai kystė, mo ky mo si me tai, svar
biau si gy ve ni mo įvy kiai, šei ma, ar ti mie ji, drau gai, dar binė veik la, da bar tinė gy ve ni mo si tu a ci ja, gy ve ni mo ap lin ka, lai kas ir 
vie ta. Ir visų tų įvy kių, po el gių ma ty mas Jūsų aki mis, as me ni nis ver ti ni mas. Kon kur sui at siųsti Jūsų dar bai ir bus ver ti na mi 
pa gal šiuos išvar dy tus da ly kus. Kasmet vertinsime ir apdovanosime tais metais atsiųstų biografijų nugalėtojus. Jūsų 
atsiųsti darbai ras deramą vietą mokslininkų tyrimuose, galės būti įamžinti publikacijose, pasiekiami platesniam gyvąja 
Lietuvos istorija besidominčių skaitytojų ratui.

Papildomai parašykite, jei norite, kad Jūsų gy ve ni mo is to ri jos būtų nau do ja mos ano ni miškai. Tuomet Jūsų ir kitų žmo nių 
var dai be Jūsų su ti ki mo viešai ne bus mi ni mi. Tin ka tiek spaus din tos, tiek ran ka rašytos biog ra fi jos. Ap im tis turėtų būti ne 
mažesnė kaip 15–20 pus la pių. Kon kur so da ly vių amžius nėra ri bo ja mas. Ne pa mirški te pa rašyti sa vo gi mi mo da tos ir vie
tos, kon tak ti nio ad re so,  telefono, taip pat elektroninio pašto adreso, jei turite. 

Vi si kon kur so da ly viai bus ap do va no ti padėkos raštais, o kon kur so komisijos pripažintiems kiekvienų metų nu galėto jams 
bus tei kia mos pre mi jos ir spe cialūs pri zai. Apie juos, taip pat pa pil domą in for ma ciją, nau jie nas skelb si me „Versmės“ lei
dyk los sve tainėje www.versme.lt, skirsnyje BIOGRAFIJŲ KONKURSAS.

Biog ra fi jas prašome  siųsti šiuo ad re su: 

„Versmės“ lei dyk la, Ge ležin ke lio g. 6, 02100 Vil nius, 
Biog ra fijų kon kur sui; ar ba elek tro ni niu paštu ad re su 
biografijos@versme.lt. 

Te le fo nas pa si tei rau ti +370 698 20707. Juo taip pat  
skam bin ki te, jei no ri te da ly vau ti kon kur se, tu ri te ką  
pa pa sa ko ti, bet ne ga li te pa tys užrašyti savo prisiminimų  
ar su si du ria te su ki tais sun ku mais.

Vi siems kon kur so da ly viams linkime sėkmės ir iš anks to 
nuoširdžiai dėko ja me.

Kon kur so rengėjai


