
   PATVIRTINTA 

   Panevėžio Elenos Mezginaitės 

   viešosios bibliotekos direktoriaus 

                           2021 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr.17 

 

Moksleivių ekslibrisų konkurso 

„EX LIBRIS. ELENAI MEZGINAITEI – 80“ 

NUOSTATAI 

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka, siekdama įprasminti poetės Elenos Mezginaitės 

atminimą, bendradarbiaudama su Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, skelbia šį 

konkursą, kurio tikslas – aktualinti E. Mezginaitės kūrybą, puoselėti knygos ženklo meną, suteikti 

naujų kūrybinių impulsų ir įkvėpimo, plėsti kultūrinį ir literatūrinį akiratį.  

Kviečiame Panevėžio miesto ir rajono mokyklų moksleivius sukurti ekslibrisus, įprasminančius 

Aukštaitijos poetės, žurnalistės Elenos Mezginaitės 80 metų jubiliejų.  

 

 
 

 
 

Aukštaitijos poetė Elena Mezginaitė (1941-2005) gimė Rokiškio raj., gyveno ir dirbo Kupiškio raj., 

o nuo 1965 m. – Panevėžyje.  Išleido keturias poezijos knygas: „Vasarų vieškeliais“ (1975), 

„Skardis“ (1982), „Provincijos tango“ (1989), „Šaltas ginklas“ (1999), sudarė keliolika kitų autorių 

poezijos ir informacinių knygų. Pagal E. Mezginaitės eilėraščius sukurta daugiau kaip trys dešimtys 

dainų. Žinomiausios: kompozitoriaus A. Jegelevičiaus „Baltas lino gyvenimas“, dainininko K. 

Kerbedžio „Melodija“ ir kt. Nuo1983 m. buvo Lietuvos rašytojų sąjungos narė. 1990 m. tapo 

„Poezijos pavasario“ laureate. 1990 m. – Salomėjos Nėries vardo literatūrinės premijos laureatė, 



1999 m. gavo Julijono Lindės-Dobilo premiją už poezijos rinktinę „Šaltas ginklas“. E. Mezginaitė 

taip pat buvo puiki žurnalistė, įvairių kultūrinių ir literatūrinių renginių organizatorė ir iniciatorė. 

Daugelį metų vadovavo Panevėžio literatų būreliui, organizavo ne vieną literatūrinį renginį, 

Aukštaitijos rajonų literatūrinį konkursą „Lino žiedas“. Nuo 1965 m. iki 2005 m. dirbo redaktore ir 

korespondente Panevėžio krašto laikraščiuose: „Tėvynė“, „Panevėžio balsas“, „Panevėžio rytas“, 

rašė kultūros temomis. Jos publicistinis palikimas yra nepaprastai gausus – daugiau nei 1000 

straipsnių. E. Mezginaitė buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo narė, LPS Steigiamojo 

suvažiavimo delegatė. Poetės gyvenimas nutrūko 2005 m. vasario 9 d. po tragiškos nelaimės 

Vilniuje. Palaidota Šilaičių kapinėse (Panevėžio rajonas). Yra išleisti trys jos kūrybos rinktinės 

„Mano senas drauge“ leidimai: 2006 m., 2014 m., 2020 m. Rinktinėje sudėta visa jos skelbta poetinė 

kūryba, interviu su poete, dienoraščių fragmentai, poetės draugų ir bičiulių prisiminimai ir kt.    
 

 EKSLIBRISŲ KONKURSAS „EX LIBRIS. ELENAI MEZGINAITEI – 80“ 

Bus vykdomas kategorijose:  

 vaikai ir moksleiviai 13 – 15 m.  

 16 m. ir vyresni.  

SĄLYGOS 

Konkursui ekslibrisai gali būti sukurti tradicinės grafikos technikomis ir/ar naudojant naujas 

technologijas, autorinę techniką, kompiuterinę grafiką. Ekslibrisų siužetai gali būti siejami su poetės 

gyvenimo ar kūrybos faktais, bei pateiktų sąraše bibliotekų istorija ar veikla.  

Būtinas įrašas: „EX LIBRIS. ELENAI MEZGINAITEI – 80“ ir iš pateikto sąrašo parinkta 

biblioteka:  

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka 

Vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“ 

Parko biblioteka 

Biblioteka „Židinys“ 

Smėlynės biblioteka 

Šiaurinė biblioteka 

Biblioteka „Šaltinėlis“ 

Biblioteka „Žiburėlis“.  

PATEIKIMAS 

 

Ekslibrisų skaičius neribojamas. Ilgiausia kraštinė – 14 cm., popieriaus lakšto dydis neturėtų viršyti 

A4 formato.  

Konkursas vykdomas: nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2021 m. spalio 22 d. (imtinai, galioja pašto 

registracijos data). 

 

Ekslibrisai be būtinojo įrašo į konkursą ir parodą nebus priimami.  

 



Konkursui reikia pateikti po du sukurto, išspausdinto ir autografuoto ekslibriso atspaudus. 

Kitoje knygos ženklo pusėje būtina užrašyti autoriaus pavardę, vardą, miestą, iš kurio atsiųsta, 

ekslibriso sukūrimo metus, grafikos techniką, matmenis. Prašome užpildyti dalyvio anketą. 

 

Ekslibrisus konkursui privaloma išsiųsti iki 2021 m. spalio 22 d. (imtinai, galioja pašto registracijos 

data) adresu: 

Moksleivių ekslibrisų konkursas „EX LIBRIS. ELENAI MEZGINAITEI – 80“ 

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka  

Topolių al. 12,  

LT – 35169 Panevėžys  

 

VERTINIMAS 

 

Darbus vertins Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos direktorės Loretos Breskienės 

kartu su projekto partneriais sudaryta ir patvirtinta vertinimo komisija.   

 

Parodai ir apdovanojimams bus atrinkti konkurso nuostatus atitinkantys ekslibrisai. 

 

Darbai bus vertinami ir apdovanojami kategorijose:  

 13 – 15 m. moksleiviai;  

 16 m. ir vyresni. 

 

Vertinimo kriterijai:  

 

 

 

 

 

 

Vaikai ir moksleiviai bus apdovanojami 1 – 3 laipsnio diplomais irsuvenyrais. 

Apdovanojimai ir laureatų parodos atidarymo konkretus laikas ir vieta bus paskelbti papildomai. 

Ekslibrisai liks konkurso organizatoriui – Panevėžio Elenos Mezginaitės viešajai bibliotekai.  

Organizatorius turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdamas honorarų atsiųstus darbus 

fotografuoti, kopijuoti, naudoti konkurso viešinimui ir nurodę autorystę publikuoti, panaudoti 

reklamoje ir leidyboje. Konkursui pateikti darbai autoriams negrąžinami. Dalyvavimas šiame 

konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso sąlygomis. 

Konkurso rezultatai bus skelbiami tinklalapyje https://www.panbiblioteka.lt 

 

Konkursui pasibaigus bus organizuota kilnojamoji paroda, kuri apkeliaus Lietuvos vietas, susijusias 

su poete Elena Mezginaite (Kupiškis, Rokiškis), bus pristatoma ir eksponuojama Lietuvos apskričių 

viešosiose bibliotekose ir kitose viešosiose Panevėžio regiono erdvėse.  

 

 

Dėkojame, kad sutikote su mūsų nuostatais, kviečiame patirti kūrybos džiaugsmą ir laukiame Jūsų 

sukurtų ekslibrisų! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.panbiblioteka.lt/


Moksleivių ekslibrisų konkurso 

„EX LIBRIS. ELENAI MEZGINAITEI – 80“ 

DALYVIO ANKETA 
 

 

VARDAS  
 
 

PAVARDĖ  
 
 

El. paštas, 

telefono nr., adresas 

 
 
 

Amžius ar kita moksleivį 

identifikuojanti informacija 

 

 

 
 

Nr.  EKSLIBRISO PAVADINIMAS 

 

MATMENYS 

(mm) 

TECHNIKA 

  
 
 

  

  
 
 

  

 


