
  



RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ 

KONKURSAS   

JURGIO KUNČINO 70 –MEČIO 

JUBILIEJUI  PAMINĖTI   
 

 

NUOSTATAI 
 

 

KONKURSO TIKSLAS – įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų 

Jurgio Kunčino asmenybę, jo gyvenimo ir literatūrinės veiklos vietas, sukurti su jo asmenybe ir 

kūriniais susietus knygos ženklus. 

ORGANIZATORIUS - Alytaus  Jurgio Kunčino viešoji biblioteka 
RĖMĖJAS – Alytaus miesto savivaldybė 
 

DALYVIAI: Lietuvos dailininkai  

VIETA IR LAIKAS:   Darbus siųsti   iki 2017 m.  lapkričio 17 d. adresu:                                                                                              
Jurgio Kunčino viešoji biblioteka 
Seirijų  g. 2, LT 62114  
Alytus 
 
Ekslibrisų konkurso laureatų apdovanojimai ir parodos atidarymas  vyks š. m. gruodžio 7 d. 

17 val. Alytaus J. Kunčino viešojoje bibliotekoje.   

KURATORIUS: Arūnas VAITKUS, tel. (8 699) 13971, el. p. vaitkusa@gmail.com 

KONKURSO SĄLYGOS: Dalyvio mokesčio nėra. Konkursui pateikti grafikos technika, įskaitant 

ir skaitmeninę spaudą, sukurtus kūrinius pagal J. Kunčino gyvenimo ir kūrybos motyvus, juose 

būtini įrašai – Ex‘libris; J. Kunčinas 70.  Nebus priimami piešiniai, monotipijos kūriniai.                                                                                                                   

EKSLIBRISO FORMATAS: Ilgesnioji ekslibriso kraštinė neturi viršyti 13 cm. Maksimalus 

popieriaus dydis – 15x11cm. Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 3 kūrinius, 

kiekvieno po 3 privalomus autografuotus atspaudus. 

Konkursui pateikto kiekvieno ekslibriso kitoje pusėje būtina užrašyti pavardę, vardą, 

gyvenamąją vietą, naudotą techniką, ekslibriso sukūrimo datą ir pavadinimą. Visi atsiųstieji 

kūriniai liks organizatoriams – Alytaus J. Kunčino viešojoje bibliotekoje. 

Konkurso rengėjai pasilieka sau teisę publikuoti kūrinius, neatlygindami autoriui. Po parodos 

bibliotekoje, sukurti darbai bus eksponuojami kituose Lietuvos miestuose.                                             

Ekslibrisus konkursui siųsti iki 2017 m.  lapkričio 17 d. 

PRIZAI IR VERTINIMO KOMISIJA: Vertinimo komisiją sudarys profesionalūs dailininkai ir 

konkurso organizatorių atstovai. Geriausių darbų autoriams bus skirtos 3 premijos: I vieta - 

500 Eur., II vieta  -250 Eur., ir III vieta  - 150 Eur.  

mailto:vaitkusa@gmail.com


Bus išleistas ir konkurso baigiamojo  renginio metu kiekvienam konkurso dalyviui įteiktas 
knygų skirtukų komplektas su konkursui pateiktų darbų pavyzdžiais. Numatomas sukurti 
virtualus parodos katalogas. Ekslibrisai negrąžinami, už atsiųstus ir už publikuotus 
neapmokama. 
 
PASTABA Apie Jurgį Kunčiną galite daugiau sužinoti apsilankę bibliotekos specialistų sukurtoje 
interneto svetainėje  http://kuncinotekstai.baltavarna.lt 
 

Kartu su šiais nuostatais pateikiame dalyvio anketą.  

 

Organizatoriai 

  

http://kuncinotekstai.baltavarna.lt/


     JURGIS KUNČINAS   
(1947 01 13 Alytus – 2012 12 13 Vilnius) 

 

Poetas, prozininkas, eseistas, vertėjas. Vilniaus universitete studijavo 

vokiečių filologiją. Pirmoji jo publikacija pasirodė 1964 m. Nuo 1977 m. J. 

Kunčinas išleido šešias poezijos knygas, septynias apsakymų, novelių vaikams 

ir eseistikos knygas bei šešis romanus. 

Rašytojas nuolat rengdavo publikacijas Lietuvos periodikoje. Yra parašęs 

satyrų, esė, radijo pjesių, kino scenarijų. J. Kunčino kūrinių versta į rusų, 

vokiečių, švedų, estų, lenkų, latvių kalbas. Dalis jo kūrinių ir vertimų išleista tik 

po mirties. 

J. Kunčinas buvo Lietuvos rašytojų sąjungos narys (nuo 1989), PEN centro 

narys (nuo 1995). Išleista apie 20 jo verstų knygų. 2004 m. sukurtas 

dokumentinis filmas apie J. Kunčiną  „Beveik laimingas" (režisierė Agnė Marcinkevičiūtė). 

Alytaus teatre jo kūrybos motyvais pastatyti du spektakliai: „Tūla. Okupuota šalis“ ( rež. Loreta 

Liausaitė) bei „Be adreso. Be pavadinimo“( rež. Inesa Pilvelytė). Taip pat pastatytas režisieriaus 

Andriaus Kaniavos monospektaklis J. Kunčino motyvais „Tūla ir kiti“. Alytiškis tautodailininkas 

Saulius Lampickas pagal J. Kunčino kūrybą sukūrė visą kolekciją medinių skulptūrėlių. 

J. Kunčinas parašė keletą knygų, kurių pagrindinė tema – Alytus. Tai - apybraižų 

rinkinys „Vainikas „Soscinei“, apysakų rinkiniai „Baltųjų sūrių naktis“, „Niekieno namai“ ir kt. 

Rašytojo, eseisto ir vertėjo atminimas Alytuje įamžintas suteikiant Jurgio Kunčino vardą miesto 

viešajai bibliotekai. Šioje bibliotekoje įkurtas J. Kunčino memorialinis kambarys, kas dveji metai 

rengiami respublikiniai trumposios prozos skaitymai „Imbiero vakarai“, skirti šios asmenybės 

atminimui. 2003 m. Jurgiui Kunčinui suteiktas Alytaus miesto garbės piliečio vardas (po mirties) 

už nuopelnus gimtojo Alytaus ir Lietuvos kultūrai. 

2014 m. parengta virtuali biblioteka „Gyvenimo stebėtojo užrašai pagal Jurgį 

Kunčiną“, kurioje galima rasti daugiau kaip 300 klasifikuotų publikacijų kopijų apie J. Kunčino 

kūrybą ir rašytojo asmenybę, beveik 1000 J. Kunčino kūrybos poetinių ir prozos tekstų, 

publikuotų Lietuvos ir užsienio periodikoje nuo 1996 m., recenzijas daugeliui J. Kunčino knygų, 

pokalbius su rašytoju, prisiminimus, rankraščių faksimiles. 

Premijos  ir apdovanojimai J. Kunčinui: 

1972 m. -  žurnalo „Nemunas“ premija už poeziją.  

1994 m. - Lietuvos rašytojų sąjungos premija  už geriausią metų knygą „Tūla“ . 

1994 m. -  žurnalo “Nemunas” premija už prozą. 

1996 m. - Alytaus miesto Kultūros premija. 

1996 m. - literatūrinė Vilniaus miesto premija už novelių knygą „Laba diena, pone Enrike!“ 

2000 m. – “Varpų” literatūrinė premija. 

2003 m. - suteiktas Alytaus miesto garbės piliečio vardas. 

 http://kuncinotekstai.baltavarna.lt 
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RESPUBLIKINIO EKSLIBRISŲ KONKURSO 

 JURGIO KUNČINO 70 –MEČIO JUBILIEJUI  PAMINĖTI 

DALYVIO ANKETA 
 
Vardas                                                                  Pavardė 

 
Adresas 

 
Tel.                                                                        

 
El. paštas 

 
 
 

Darbo pavadinimas Technika Matmenys Sukūrimo data 

1.    

2.    

3.    

4.    

 
 
Trumpa biografija (gimimo data, vieta, išsilavinimas)* 

 

 

 

 

Svarbiausios asmeninės parodos* 

 

 

 

Svarbiausios grupinės parodos* 

 

 

Prizai, apdovanojimai* 

 

 
Data       
 
*Pastaba:  pildyti neprivaloma 

 


