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N U O S T A T A I

Šiais metais Lietuva mini išskirtinį istorinį įvykį -  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. 
1918 m. vasario 16 d. Vilniuje buvo pasirašytas Lietuvai ypatingai svarbus dokumentas, skelbiantis, kad 
atkuriama Lietuvos Valstybė ir nuo to momento prasidėjo naujoji moderniosios Lietuvos Respublikos 
istorija. Be Vasario 16-osios nebebūtų buvę ir Kovo 11-osios bei šios datos įtakotos istorijos. Atkurtos 
Lietuvos šimtmečio herojai -  tai tūkstančiai įvairiausių sričių asmenybių, kūrusių ir saugojusių Lietuvos 
valstybingumo tradiciją. Tai -  ne tik iškiliosios, gerai žinomos istorinės asmenybės, bet ir Lietuvos 
įvairių regionų bei mažesniųjų miestelių iškilūs žmonės, kurių indėlis į Lietuvos istoriją yra svarbus. 
Kiekvienas Lietuvos kampelis turi savų istorijos herojų. Alytaus herojai -  tai ir Lietuvos kariuomenės 
karininkas Antanas Juozapavičius, žuvęs už Lietuvos nepriklausomybę Alytuje 1919 metais, pokario 
partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Lietuvos pedagogas, rezistentas Konstantinas 
Bajerčius, taip pat nukankintas KGB rūsiuose Alytuje, mūsų mieste gimęs disidentas Romas Kalanta, čia 
augęs savanoris Artūras Sakalauskas bei daugelis kitų.

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, minėdama Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmetį, skelbia ekslibrisų konkursą ir kviečia Lietuvos ir užsienio šalių dailininkus sukurti ekslibrisus, 
įprasminančius Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir su tuo susijusius Alytaus miesto istorinius 
įvykius bei asmenybes.

KONKURSO TIKSLAS -  įprasminti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį specialiai šiam 
įvykiui sukurtų mažosios grafikos formų išliekamąja sklaida ir padidinti šio svarbaus Lietuvos istorijos 
fakto žinomumą už mūsų šalies ribų.

ORGANIZATORUS -  Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka.
DALYVIAI: Lietuvos ir kitų šalių dailininkai, mažosios grafikos kūrėjai.
RĖMĖJAI: Alytaus miesto savivaldybė.
VIETA IR LAIKAS: Konkursui pateiktų darbų paroda ir apdovanojimai vyks Alytaus Jurgio 

Kunčino viešojoje bibliotekoje 2018 m. liepos 5 dieną.
KURATORIAI: Giedrė Bulgakovienė, tel. +370 315 31 698, +370 612 55253,
el. p. giedre.bulgakoviene@alvtus.mvb.lt. Arūnas Vaitkus, tel. +370 699 13971,
el. p. vaitkusa@gmail.com
KONKURSO SĄLYGOS:
Dalyvio mokesčio nėra. Priimamos visos g r a f i k o s  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, grafikos technika bei matmenys).

Ekslibrise būtini įrašai:
„Ex libris. Lietuva 1918-2018" arba „Ex libris. Lietuvai -  100" arba „Ex libris. 100 mūsų 

laisvės vizijų" ir pasirinkto asmens vardas, pavardė, kuriam skiriamas knygos ženklas.
Visi atsiųstieji kūriniai lieka Alytaus Jurgio Kunčino viešajai bibliotekai.
Ekslibrisai negrąžinami, už atsiųstus ir už publikuotus neapmokama.
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 -  600 eurų;
II vieta -  400 eurų;
III vieta -  200 eurų.
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EKSLIBRISUS SIŲSTI ADRESU: Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, Seirijų g. 2, LT- 
62114, Alytus iki 2018 m. birželio 10 d.

PASTABA: konkurso rengėjai pasilieka teisę gautus konkursui ekslibrisus panaudoti 
leidyboje, reklamoje, kvietimų, katalogo ar plakatų sukūrimui, neatlygindami autoriui.

ASMENŲ, KURIEMS SIŪLOMA DEDIKUOTI EKSLIBRISUS, SĄRAŠAS:
Antanas Juozapavičius (1894-1919) -  pirmasis Lietuvos kariuomenės karininkas, žuvęs 

už Lietuvos nepriklausomybę Alytuje.
Žuvo Alytaus kautynių metu savo 25-ojo gimtadienio rytą ant Alytaus tilto, pulkui 

traukiantis nuo puolančių Raudonosios armijos dalinių, kai sąjungininkai vokiečiai netikėtai paliko frontą. 
1937 m. Alytuje atidarytas karininko Antano Juozapavičiaus tiltas per Nemuną.

Adolfas Ramanauskas-Vanagas (1918-1957) -  Lietuvos pedagogas, žurnalistas, 
karininkas, pokario rezistentas, kovotojas už Nepriklausomybę, partizanų vadas, brigados generolas. 
1940-1945 m. dėstė Alytaus mokytojų seminarijoje. 1994 m. jo vardu pavadinta Alytaus Adolfo 
Ramanausko-Vanago gimnazija.

Konstantinas Bajerčius-Garibaldis (1903-1946) -  Lietuvos pedagogas, visuomenės ir 
politinis veikėjas, poetas, prozininkas, rezistentas.

Antrosios sovietų okupacijos metais dalyvavo Lietuvių fronto pagrindu organizuojant 
Alytaus regione ginkluoto pasipriešinimo struktūras ir pogrindinės spaudos leidybą bei 

platinimą ir faktiškai vykdė pasipriešinimo veiklos koordinaciją Alytaus regione. 1946 m. gruodžio 5 d. 
suimtas ir MGB tardymo metu užmuštas Alytaus kalėjime.

Lionginas Baliukevičius-Dzūkas -  Lietuvos rezistentas, Dainavos apygardos partizanų
vadas.

Gimė 1925 m. Alytuje, čia baigė gimnaziją. 1946 m. įsijungė į partizanų gretas. 1949 m. 
paskirtas Dainavos apygardos vadu. Žuvo išduotas MGB agento 1950 m. Žaliamiškyje. Autentišku Dzūko 
gyvenimo ir kovos liudininku liko jo rašytas dienoraštis, rašytas nuo 1948 m. iki 1949 m.

Romas Kalanta -  lietuvių disidentas, pagarsėjęs tuo, kad viešai susidegino 
protestuodamas prieš sovietų valdžią Lietuvoje.

Gimė 1953 m. vasario 22 d. Alytuje. 1972 m. gegužės 14 d. Kauno miesto sode, prie 
Muzikinio teatro, protestuodamas prieš tarybinį režimą, apsipylė benzinu ir susidegino. Jo užrašų 
knygelėje liko įrašas: „Dėl mano mirties kalta tik santvarka". Jo žūtis ir saugumo užslaptintos laidotuvės 
tapo masinių žmonių protestų priežastimi.

Rimas Burokas -  Gimė (1953 m. balandžio 21 d. ) ir augo Alytuje. Hipis, talentingas 
poetas, persekiotas sovietinio saugumo. 1980 metais mirė kalinamas Lukiškių kalėjime.

Artūras Sakalauskas (1963 -  1991) -  Lietuvos kariuomenės Alytaus rinktinės savanoris, 
žuvęs Lietuvos Respublikos Seimo rūmų prieigose, stabdant Sovietų armijos išpuolį, baigiantis kariniam 
pučui Maskvoje. Palaidotas Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčios kapinaitėse. Jo atminimui žūties vietoje 
pastatytas paminklinis akmuo su metaliniu kryžiumi prie kurio kiekvienais metais vyksta atminimo 
mitingai.

Arūnas Jarmalavičius (1973-2008) -  Afganistane žuvęs Lietuvos kariuomenės seržantas, 
tarnavęs Goro provincijos atkūrimo grupės misijoje.

Domininkas (Domas) Jėčys-Ąžuolis (1896-1947) -  Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam 
okupaciniam režimui veikėjas, Dainavos apygardos partizanų vadas, Lietuvos kariuomenės savanoris, 
1941 m. Birželio sukilimo dalyvis.

Kolesnikovas Vytautas -  Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atstatymo Akto signataras
(1991 m.).

Gimė 1948 m. spalio 25 d. Alytuje. Šiuo metu gyvena gimtajame mieste.
Kunevičius Lionginas -  kunigas, pogrindžio leidinio „Aušra" redaktorius ir leidėjas.

Gimė 1932 m. sausio 28 d. Alytuje. Mirė 1994 m. gimtajame mieste.

Kartu su šiais nuostatais pateikiame dalyvio anketą.



DALYVIO ANKETA

Vardas Pavardė

Adresas

Tel. Faksas

El. paštas

D a rb o  p a v a d in im a s T ech n ik a M a tm e n y s S u k ū rim o  d a ta

1.

2.

3.

4 .

T rum pa b iog ra fija  (gim im o data, v ie ta , išs ilav in im as)

S varb iau sio s asm en in ės p aro d o s

S varb iau sio s g ru p in ės p aro d o s

Prizai, ap d ovan o jim ai

Data


