
 

 

 

EXLIBRISŲ KONKURSO 

„ALYTUS – LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ 2022. KURIANTYS TILTUS“ 

NUOSTATAI 

Visa sujungiantys TILTAI  – „Alytaus – Lietuvos kultūros sostinės 2022“ simbolis. Tiltai į žmogų, 
kūrėjų ir bendruomenių tiltai, tiltai iš dabarties į praeitį ir ateitį, tiltai, jungiantys senąją ir 
jaunąją kartas, kultūrą ir verslą, čia pasilikusius ir po visą pasaulį išsibarsčiusius tautiečius. 
Tačiau svarbiausias visų kultūrinių tiltų pagrindas – žmogus. Kviečiame prisijungti, įsitraukti, 
kurti ir būti „Alytus 2022“ dalimi. 

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, būdama „Alytaus – Lietuvos kultūros sostinės 2022“ 

dalimi, skelbia ekslibrisų konkursą ir kviečia Lietuvos ir užsienio šalių dailininkus SUKURTI 
EKSLIBRISUS, ĮPRASMINANČIUS VISA APJUNGIANČIUS TILTUS KAIP ALYTAUS ISTORINĘ 

REALIJĄ ARBA KAIP METAFORĄ (dvylikos tiltų sąrašą žr. toliau). 

KONKURSO TIKSLAS – įprasminti kultūrinį įvykį „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ – 

išreikšti Alytaus miesto vizualinį identitetą specialiai sukurtomis mažosios grafikos formomis ir jų 

išliekamąja sklaida. 

KONKURSO ORGANIZATORUS – Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka 

KONKURSO KURATORIUS IR KONSULTANTAS – Arūnas Vaitkus, vaitkusa@gmail.com 

DALYVIAI – Lietuvos ir kitų šalių dailininkai, mažosios grafikos kūrėjai. 

KONKURSO SĄLYGOS 
Dalyvio mokesčio nėra. Priimamos visos grafikos technikos. 
Kiekvienas dalyvis gali siųsti ne daugiau kaip 3 kūrinius, kiekvieno po 3 privalomus 
autografuotus atspaudus. Ilgesnioji ekslibriso kraštinė neturi viršyti 15 cm. Kitoje ekslibriso 
pusėje privalo būti užrašyta autoriaus pavardė, vardas, gyvenamoji vieta (šalis, miestas), 
kūrinio duomenys (ekslibriso sukūrimo metai, tiltas/tiltai, kuriam(-iems) skiriamas kūrinys, 
grafikos technika bei matmenys). 
Ekslibrise būtini įrašai: 
„Ex libris. ALKS-2022“ arba „Ex libris. „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ 
Visi atsiųstieji kūriniai lieka Alytaus Jurgio Kunčino viešajai bibliotekai. 
Ekslibrisai negrąžinami, už atsiųstus ir už publikuotus neapmokama. 
Ekslibrisus konkursui siųsti iki 2022 m. spalio mėn. 10 d. imtinai (galioja pašto atspaudo 
data ant atsiųsto voko).  
Konkursinių darbų paroda bus eksponuojama nuo 2022 m. spalio mėn. 27 dienos 
Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje. 



EKSLIBRISUS SIŲSTI ADRESU: 
Ekslibrisų konkursui 
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka 
Seirijų g. 2 
LT- 62116, Alytus, Lietuva 

PASTABA: konkurso rengėjai pasilieka teisę gautus konkursui ekslibrisus panaudoti leidyboje, 
reklamoje, kvietimų, katalogo ar plakatų sukūrimui. 
 
PRIZAI IR VERTINIMO KOMISIJA 
Kiekvieną konkursui pateiktą ekslibrisą vertins ekslibrisų konkurso vertinimo komisija. 
Atitinkantys temą, meniški ekslibrisai bus apdovanojami premijomis, diplomais, padėkos 
raštais ir kt. 
Konkurso nugalėtojams skiriami piniginiai prizai: 
I vieta - 500 eurų; 
II vieta - 300 eurų; 
III vieta - 100 eurų. 

DVYLIKOS TILTŲ, KURIUOS GALIMA VAIZDUOTI EKSLIBRISUOSE, SĄRAŠAS: 

TILTAI KAIP ALYTAUS REALIJA 

XX a. pradžioje Alytuje buvo trys tiltai - sudėtingos ir kartu modernios konstrukcijos statiniai. 

Trys tiltai viename mieste - anuomet retas reiškinys. Alytus tuo labai didžiavosi.  

Šiuo matu esantys keturi Alytaus tiltai sujungti puikiais dviračių takais, tai vienas miesto 

išskirtinumų. Tiltai - tai miesto jėga ir vienybė, o Nemunas ne dalija miestą į dvi dalis, bet puošia.   

1. KANIŪKŲ TILTAS 

Tiltų istorija prasidėjo 1892 metais kai buvo pastatytas pirmas Kaniūkų tiltas per Nemuną ties 
Alytum. 1915 m. tiltas buvo susprogdintas, vėliau atstatytas, o 1976-1977 m. - rekonstruotas. 

2. GELEŽINKELIO TILTAS 

Geležinkelio tiltas, sujungęs du Nemuno krantus, iškilo 1899 metais tiesiant geležinkelį nuo 
Varėnos link Alytaus ir nuo Alytaus link Gardino. Tai buvo vienas pirmųjų geležinkelio tiltų 
Rusijos imperijoje ir rusų inžinieriai labai juo didžiavosi. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam 
karui, 1915 m. rugpjūčio 14 d., iš Alytaus besitraukianti rusų kariuomenė susprogdino tilto 
santvarą ir taurus. Alytų užėmę vokiečiai jo vietoje pastatė laikinąjį medinį karinį geležinkelio 
tiltą. Jo aukštis buvo 35 m, ilgis - 294 m. Tiltas tarnavo iki 1926 m., vėliau - išardytas.  

3. ANTANO JUOZAPAVIČIAUS TILTAS 

Pačiame mieste Nemuno krantus medinis tiltas sujungė tik 1909 metais. Bet tiltas gyvavo labai 
trumpai, 1915 metais, jį kaip ir Kaniūkų tiltą, susprogdino besitraukiantys rusų kariai. Miestą 
užėmę vokiečiai tiltą atstatė, jis taip pat buvo medinis  1919 m. vasario 13 d., vykstant Lietuvos 
nepriklausomybės kovoms, ant šio tilto buvo nušautas pirmasis Nepriklausomybės kovų 
karininkas Antanas Juozapavičius. Pagerbiant karininką tiltas buvo pavadintas jo vardu. Medinį 



tiltą reikėjo remontuoti, todėl jis dažnai buvo uždaromas arba ribojamas eismas. Pradėta 
kalbėti, jog miestui reikia naujo, modernaus ir patikimo tilto. Gelžbetoninio tilto statybos 
baigtos 1937 m. pabaigoje. Tai buvo didžiausias ir moderniausiais tiltas Baltijos valstybėse. 
Neilgai miestiečiai džiaugėsi nauju tiltu. Atūžus Antrajam pasauliniam karui į Alytų, rusai 
traukdamiesi tiltą užminavo, tačiau susprogdinti nespėjo. Tą padarė vokiečiai 1944 m. Tiltas 
atstatytas tik 1967 m., 1990 m. tiltui sugrąžintas A. Juozapavičiaus pavadinimas. 

4. LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO TILTAS 

Alytaus šiaurinio apvažiavimo tiltas pradėtas projektuoti 1985 m. Iki 1993 m. buvo parengti 
privažiavimo kelių prie būsimo tilto projektai. Pablogėjus ekonominei situacijai tilto statyba ne 
kartą buvo nutraukiama. 2008 m. liepos 9 d. įmontuota statomo gelžbetonio tilto atminimo 
kapsulė, jam suteiktas Lietuvos tūkstantmečio tilto vardas. Tiltas eismui atidarytas 2011 m. 
spalio 28 d. 

5. BALTOSIOS ROŽĖS TILTAS 

Naujausias, aukščiausias Lietuvoje pėsčiųjų ir dviračių tiltas  pastatytas 2015 m. ant išlikusių 
buvusio geležinkelio tilto taurų. Tai aukščiausias Lietuvoje tiltas, siekiantis 38,1 metrų aukštį ir 
esantis 240,53 metrų ilgio ir įrašytas į Lietuvos rekordų knygą. Alytiškiai balsuodami jam 
išrinko Baltosios rožės vardą. Tilto aukštis - 38,1 m, ilgis - 240,52 m. Jis sujungė abiejų, miestą 
dalijusio, Nemuno krantų dviračių takus. 

TILTAI KAIP METAFORA 

6. ATMINTIES TILTAI 
7. MIEGANTYS TILTAI 
8. (NE)PASTATYTI TILTAI 
9. GELŽBETONIO TILTAI SU SPARNAIS 
10. ATVIRI TILTAI 
11. ŽALIEJI TILTAI 
12. KYLANTYS TILTAI 


