
LIETUVOS KNYGOS IR MOKSLO MINTIES MUZIEJAUS „BIBLIOPOLIS“  

LOGOTIPO KONKURSO NUOSTATAI 

 

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (toliau – Konkurso organizatorius) skelbia 
Lietuvos knygos ir mokslo minties muziejaus (toliau – Bibliopolis) logotipo sukūrimo konkursą. 

Konkurso tikslas – sukurti Bibliopolio idėją išreiškiantį grafinį ženklą, kuris bus naudojamas 
komunikacijai. 

Konkursas organizuojamas savanorystės principu, yra viešas ir atviras tiek profesionalams, tiek 
mėgėjams: dailininkams, dailės specialybių studentams, pavieniams asmenims ar grupėms. 

KONKURSO REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS 

1. Logotipas turi būti lengvai suprantamas, atpažįstamas ir pritaikomas įvairiuose medijos 
kanaluose (nuo spaudos iki interneto). 

2. Kūrinio pateikimo forma – A4 formatas, kartu pridedant trumpą aprašą (panaudotų spalvų 
ir/ar objektų reikšmė) ir lydraštį su dalyvio vardu, pavarde ir kontaktiniais duomenimis. 

3. Logotipas gali būti spalvotas ar nespalvotas, atliktas bet kokia technika, pageidautina – 
skaitmeniniu formatu. 

4. Įrašas „Bibliopolis“ ar „Lietuvos knygos ir mokslo minties muziejus“ galimas, bet nebūtinas. 
5. Vieno dalyvio ar grupės pateiktų kūrinių skaičius neribojamas, tačiau tai turi būti originalus 

darbas, nepažeidžiantis jokių įstatymų ar trečiųjų šalių teisių (autorių teisių, patentų, prekių 
ženklų, įstaigos, asmens ar kitokio subjekto nuosavybės, turtinių teisių). 

6. Kūrinių pateikimo terminas – iki 2020 m. rugpjūčio 1 dienos.  
7. Darbus siųsti LMA Vrublevskių bibliotekai paštu, adresu: Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, 

su nuoroda „Logotipo konkursui“ arba el. paštu: biblioteka@mab.lt  
 

KONKURSO VIETA, LAIKAS, VERTINIMAS  

1. Darbų vertinimas vyks 2020 m. rugpjūčio 12 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje, nugalėtojai 
bus  skelbiami bibliotekos svetainėje www.mab.lt ir Facebook paskyroje.  

2. Visus darbus vertins specialiai sudaryta komisija. Kriterijai – ženklo informatyvumas, 
meniškumas, originalumas. Pasibaigus Konkursui, meniškiausi logotipai bus eksponuojami 
viešoje parodoje LMA Vrublevskių bibliotekoje, o autoriui/ -iams sutikus, Konkursui pateikti 
kūriniai liks bibliotekos archyve. 

3. Vertinimo komisijos sprendimai neginčijami. Organizatoriai neatsako už siunčiant dingusius, 
pažeistus ar sugadintus darbus, logotipo kūrimo, dalyvavimo išlaidos neatlyginamos. Dalyvių 

pateikti duomenys, išskyrus dalį informacijos apie konkurso nugalėtojus, neskelbiami. Darbų 
išsiuntimas Konkursui laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.  
 
 

Konkurso kuratorius – LMA Vrublevskių bibliotekos komunikacijos skyrius, tel. 8 5 212 6890,  
el. paštas: egle,stasiukaityte@mab.lt 
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