Edukacinio vaikų dailės kūrinių konkurso „Mano Lietuva. Grįžtu į Tėvynę“, skirto A. J. Greimo 100osioms gimimo metinėms,
NUOSTATAI
1. Konkurso organizatoriai – Lietuvos dailininkų sąjunga (Vokiečių g. 4/2, Vilnius) bei Šv.
Kazimiero ordinas (Labdarių g. 8, Vilnius).
2. Konkurso tema – konkursas dedikuojamas lietuvių kilmės prancūzų kalbininko A. J. Greimo
100-osioms metinėms pažymėti. A. J. Greimo vardas yra įtrauktas į UNESCO ir valstybių narių
2016-2017 m. minimų sukakčių sąrašą, o 2017-ieji LR Seimo yra paskelbti A. J. Greimo metais.
Konkurso tema skiriama lietuvių kalbos kultūrai ir įvairioms jos formoms: literatūrai, sakmėms,
mitologijai, semiotikai ir pan. Tuo pačiu tai ir 2018-ųjų metų Lietuvos šimtmečio minėjimą
reflektuojančios temos.
3. Konkurso tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, patriotiškumą, didinti istorinių ir
etninių žinių bagažą, skatinti kultūriškai aktyvų laisvalaikio leidimą, puoselėti jų saviraišką,
ugdyti bendruomeniškumo pojūtį, padėti suvokti istorinio ir kultūrinio palikimo svarbą, per
kultūrines vaikams ir jaunimui skirtas veiklas įprasminti mūsų šaliai svarbias, datas didinti vaikų
ir jaunimo užimtumą periferijoje.
4. Konkurso laikas – konkursas vyksta nuo 2017 m. vasario 15 d. iki 2017 m. balandžio 30 d.
5. Konkurso dalyviai – konkurse gali dalyvauti įvairių meno mokyklų moksleiviai, auklėtiniai, taip
pat internetu užsiregistravę vaikai ir jaunimas iš viso pasaulio. Dalyvių amžius neribojamas.
6. Registracija į konkursą – registracija į konkursą vyksta per mokymo įstaigą, dalyvaujančią
projekte. Dalyvaujanti mokykla paskiria atsakingą kontaktinį asmenį, su kuriuo konkurso
organizatoriai komunikuoja įvairiais konkurso rengimo klausimais. Šie asmenys taip pat padeda
moksleiviams susipažinti su A. J. Greimo asmenybe, jo kūryba, perskaito konkurso temoms (žr.
17 Nuostatų punktą) dedikuotus A. J. Greimo kūrinius.
7. Konkursui teikiami kūriniai ir jų pristatymas - dailės technikos, kūrinių dydžiai neribojami. Iki
konkurso pabaigos atsakingas asmuo (žr. 6 Nuostatų punktą) Lietuvos dailininkų sąjungai turi
pristatyti arba paštu atsiųsti užklijuotą paketą su visų projekto dalyvių darbais. Jei konkursui
pateiktas kūrinys labai didelio formato ar dėl kitų priežasčių negali būti transportuotas,
prašome atsiųsti jo nuotraukas su paaiškinimais.
8. Reikalavimai konkursinių darbų pateikimui - ant kiekvieno kūrinio nugarinės pusės (jei tai
apimtinis objektas – ant apačios) turi būti užrašytas mokyklos pavadinimas,
moksleivio vardas, pavardė ir amžius, kūrinio pavadinimas bei dailės
mokytojo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, tel. nr., el.pašto adresas).



9. Konkurso komisija – konkurso vertinimo komisiją sudaro dailininkė, tapytoja Emilija
Taločkienė, Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Edita Utarienė, Šv. Kazimiero ordino
Didysis magistras Henrikas Armoška-Eismontas, menotyrininkė Evelina Januškaitė-Krupavičė.
10. Konkurso dalyvių vertinimas – Konkursui pasibaigus iš kiekvienos dalyvaujančios mokyklos
komisija atrinks po vieną laureatą specialiam prizui bei dar 10 moksleivių iš visų mokyklų
bendrai dalyvauti jungtinėje konkurso parodoje. Po atrankos bus susisiekta su atsakingu
asmeniu kiekvienoje mokykloje asmeniškai bei paskelbta apie į specialųjį prizą gavusius
moksleivius.
11. Konkurso specialusis prizas – vienas laureatas iš kiekvienos dalyvaujančios mokyklos bus
pakviestas dalyvauti edukaciniame dailės plenere, vyksiančiame Lietuvos liaudies buities
muziejuje, Rumšiškėse, Kaišiadorių raj., š. m. birželio 12-18 d. Plenero metu bus rengiami
edukaciniai užsiėmimai, kasdien į stovyklą atvyks skirtingų sričių dailininkai, kurie plenero
dalyviams ves kūrybines dirbtuves. Baigiantis plenerui, dalyvių plenero metu sukurti kūriniai
bus eksponuojami muziejaus galerijoje. Nesant galimybei į plenerą vykti atrinktam dalyviui,
bus kviečiamas kitas moksleivis iš tos mokyklos, o baigiamojoje parodoje dalyvaus abu
laureatai.
12. Plenero aplinkybės – plenere konkurso laureatais nuolatos rūpinsis suaugusieji: 3 plenero
edukatoriai bei stovyklos koordinatorius. Dalyviai bus apgyvendinti muziejaus teritorijoje
esančiuose svečių namuose. Nakvynė, maitinimas bei kūrybai skirtos medžiagos dalyviams
apmokamos. Informacija apie muziejų: http://www.llbm.lt/
13. Konkursinės parodos rengimas - Pasibaigus plenerui bus suformuota bendra projekte
dalyvavusių ir pagal projekto temą kūrusių pedagogų, moksleivių bei plenero dalyvių kūrybos
keliaujanti paroda, kuri bus pristatyta įvairiose erdvėse.
14. Parodų vieta ir laikas – pagrindinė paroda vyks Vilniaus miesto rotušėje, 2017 m. spalio mėn.
(siejama su kasmetine pedagogų diena). Taip pat planuojama paroda LR Seimo rūmų
parodinėse erdvėse, 2017 m. gruodžio mėn.
15. Iškilmingas konkurso dalyvių ir laureatų apdovanojimas - 2017 m. spalio mėn. Vilniaus miesto
rotušėje, bus surengtas iškilmingas projekto uždarymo renginys, kuriame vyks koncertas bei
projekte dalyvavusių moksleivių apdovanojimai. Dalyviams bus įteikti dalyvio diplomai,
mecenatų dovanos, laureatams - piniginės premijos bei mecenatų įsteigtos dovanos.
16. Konkurso laureatų piniginės premijos – trims komisijos atrinktiems parodos dalyviams bus
įteiktos piniginės premijos po 150 EUR.
17. Konkurso teminės gairės - teminės inspiracijos kūrybai galėtų kilti perskaičius šiuos A. J.
Greimo tekstus:
Greimo knygos „Lietuvių mitologijos studijos“ (Baltos lankos, 2005) pirmieji du skyriai: „Kaukai ir
aitvarai“ ir „Aušrinė ir laimė“. Pirmajame rasite daug vaizdingos medžiagos apie
sakmių būtybes: kaukus ir aitvarus, antrajame galėtų praversti mitologinės pasakos





apie Aušrinę siužetas ir pasakojimas apie žmonijos gimimą (skyrelis „Laima ir žmonija“),
Greimo analizuojama pasaka „Apie Nykštuką ir Grigo ratus“ (ypač I dalis „Nykštukas ir Hermis“),
Greimo studijos „Apie netobulumą“ (Baltos lankos, 2004) skyrelis „Guizzo“,
Greimas yra skyręs 300 p. studiją Maupassant‘o novelės „Du draugai“ analizei. Jei sudomintų ši tema,
pačią novelę galite rasti Gi de Mopasanui skirtame pasaulinės literatūros bibliotekos tome (Vaga,
1988, p. 493-499).
PASTABA. Galima pasinaudoti ir kitomis su A. J. Greimo asmenybe susijusiomis temomis.
Organizatoriai pasilieka teisę skelbti papildomų prizinių vietų, koreguoti konkurso taisykles.
Konkursą iš dalies finasuoja: LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba.

Daugiau informacijos apie konkursą teikia: koordinatorė, menotyrininkė Evelina Januškaite-Krupavičė,
tel. Nr. 8 5 2622959, el. p.: evelina@ldsajunga.lt
Taip pat galima susisiekti su projekto meno vadove, dailininke Emilija Taločkiene, telefonu 8 620 17 144.

Nuostatai patvirtinti projekto organizacinės tarybos:
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