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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Europos Tarybos remiamo tarptautinio jaunimo fotografijos konkurso „Kultūros
paveldas fotografijoje“ (toliau – Konkursas) nacionalinis turas organizuojamas vadovaujantis
Europos Tarybos programa „Europos paveldo dienos“. Šių metų nacionalinė Europos paveldo dienų
tema – „Europa, bendras paveldas. Istoriją kuriame kartu“. Tema siekiama atskleisti Lietuvoje nuo
seno gyvenusių skirtingų tautų ir tikėjimų gyventojų nekilnojamojo kultūros paveldo vertingumą ir
specifinį indėlį į Lietuvos kultūrą.
2. Konkurso nacionalinio turo organizatorius - Kultūros paveldo departamentas prie
Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas).
3. Konkurso nacionalinio turo nuostatus tvirtina Departamento direktorius.
4. Konkurso nacionalinio turo tikslas – skleisti žinias apie Lietuvos nekilnojamojo
kultūros paveldo pastatus, istorinius kaimo vietovių ir miestų kraštovaizdžius, parkus ir sodus,
fotografijose meniškai perteikiant išskirtinį paveldo grožį ir vertės suvokimą; atrinkti fotografijas,
atstovausiančias Lietuvą tarptautiniame ture; skatinti jaunąją kartą susipažinti su reikšmingais
Lietuvos kultūros paveldo objektais, domėtis kultūros vertybėmis.
II. KONKURSO NACIONALINIO TURO TEMA IR POTEMĖS
5. Konkurso nacionalinio turo tema – „Nekilnojamasis kultūros paveldas: grožį ir
dermę atrandant“, potemės:
5.1. „Nykstantis medinės architektūros grožis – kaip jį jaučia n-likmetis?“;
5.2. „Nufotografuok šimtmečius menančio parko ošimą!“;
5.3. „Cerkvių, kenesų, mečečių, sinagogų, bažnyčių ir vienuolynų paveldas – vertes
kurianti įvairovė “;
5.4. „Ką pasakoja etnografinių kaimų pastatai – perteik įspūdį!”;
5.5. „Dvarų paveldas: mano požiūris“;
5.6. „Senoji architektūra – pagaliau pavyko sugauti kadrą!“.
III. KONKURSO NACIONALINIO TURO PASKELBIMAS
6. Konkurso nacionalinis turas skelbiamas Departamento interneto tinklalapyje
www.kpd.lt. Skelbimas gali būti patalpintas ir kitose švietimo, kultūros bei paveldosaugos
organizacijų interneto svetainėse.

IV. KONKURSO NACIONALINIO TURO SĄLYGOS IR DARBŲ PATEIKIMAS
7. Konkurso nacionaliniame ture gali dalyvauti Lietuvos gyventojai nuo 12 iki 21
metų amžiaus.
8. Konkurso nacionaliniam turui dalyviai pateikia ne daugiau kaip tris juodai baltas ar
spalvotas, 18×13 cm arba nurodytam artimiausio dydžio (15x21 cm, 13x20 cm), 2007-2009 metais
sukurtas fotografijas bei šių fotografijų įrašą kompiuterinėje laikmenoje (CD). Konkursinės
fotografijos privalo būti kokybiškos, ryškios (jei fotografuojama skaitmeniniu fotoaparatu – ne
mažiau 5 milijonų vaizdo taškų), atspindėti temą ar bent vieną iš Konkurso nacionalinio turo
potemių.
9. Fotografijos ir kompiuterinė laikmena (CD) talpinamos į voką. Voke turi būti lapas
su duomenimis (autoriaus vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos/mokymo įstaigos
adresas ar telefono numeris, el. pašto adresas; mokytojo/vadovo vardas, pavardė, telefono numeris;
nufotografuotos kultūros vertybės pavadinimas bei jos buvimo vieta – miestas, miestelis, kaimas, jei
yra galimybė – tikslus adresas).
10. Fotografijos ir kompiuterinė laikmena (CD) turi būti siunčiamos kietame aplanke,
tarp dviejų kartono lakštų arba kitu būdu užtikrinus jų kokybišką transportavimą.
11. Fotografijų pateikimo termino pabaiga yra 2009 m. kovo 31 d. Vėliau fotografijos
nepriimamos, įskaitant tik gautas paštu su pašto žyma, įrodančia, kad buvo išsiųstos iki fotografijų
pateikimo termino pabaigos.
12. Fotografijos pateikiamos adresu: Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros
ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, su nuoroda – Jaunimo fotografijos konkursui.
13. Fotografijos nepriimamos, jeigu:
13.1. jos pateiktos pasibaigus fotografijų pateikimo terminui;
13.2. jos pateiktos nesilaikant 7, 8, 9, 10 punktuose išdėstytų reikalavimų.
14. Fotografijos po Konkurso negrąžinamos.
15. Konkurso nacionalinio turo metu informacija apie konkurso dalyvius neteikiama.
16. Konkurso nacionalinio turo dalyviai Konkurso tarptautinio ir nacionalinio turo
organizatoriams neatlygintinai suteikia teisę išleisti jų fotografijas Europos paveldo dienoms
skirtuose leidiniuose, kataloguose arba leidiniuose, propaguojančiuose kultūros paveldo apsaugą ir
platinamuose ne komerciniais tikslais.
V. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS
17. Konkurso nacionaliniam turui pateiktus darbus vertina Departamento direktoriaus
įsakymu patvirtinta komisija, sudaryta iš kultūros paveldo apsaugos specialistų bei Lietuvos
fotomenininkų sąjungos narių.
18. Komisija pateiktas fotografijas vertina 2009 m. balandžio 15-17 d.
19. Komisijos narys, artimais giminystės ryšiais susijęs su konkurso dalyviu,
balsavime nedalyvauja.
20. Pateikti darbai vertinami pagal šiuos atrankos kriterijus: pasirinkto objekto
kultūrinės ir meninės vertės atskleidimą, kokybišką techninį atlikimą.
VI. KONKURSO NACIONALINIO TURO REZULTATŲ PASKELBIMAS IR
APDOVANOJIMAI
21. Konkurso nacionalinio turo rezultatai paskelbiami Departamento interneto
tinklalapyje adresu: http://www.kpd.lt per 10 darbo dienų po konkurso darbų vertinimo.
22. Konkurso nacionalinio turo laureatų fotografijos 2009 m. rugsėjo mėnesį bus
eksponuojamos tarptautinio turo laureatų parodoje Vilniuje, Europos paveldo dienų metu, o taip pat

bus publikuotos Europos Tarybos leidžiamame ir 50 valstybių platinamame kataloge, laureatams
nemokant autorinio atlyginimo už fotografijų panaudojimą.
23. Laureatų apdovanojimas įvyks 2009 m. rugsėjo-spalio m. Vilniuje, Europos
paveldo dienų metu.
24. Konkurso nacionalinio turo organizatorius apdovanoja laureatus knygomis ar
kitomis atminimo dovanomis.
25. Konkurso nacionalinio turo laureatų fotografijos kompiuterinėje laikmenoje bus
siunčiamos į tarptautinį turą Barselonoje (Ispanija).
26. Konkurso tarptautinio turo laureatai bus apdovanoti Europos Tarybos diplomu
2010 metų pirmajame ketvirtyje.
27. Konkurso tarptautinio turo laureatų darbų paroda bus rengiama Europos Tarybos
būstinėje Strasbūre.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. Konkurso nacionalinio turo organizatoriaus ir dalyvių ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
29. Dalyvavimas konkurso nacionaliniame ture reiškia dalyvio sutikimą su visomis
šiuose nuostatuose išdėstytomis konkurso sąlygomis.
30. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Departamento Tarptautinio, ryšių su
visuomene ir edukacijos skyriaus vyr. specialistę Nijolę Narbutaitę, el. p.: nijole.n@heritage.lt, tel.
(8 5) 211 32 39.
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