
 

KONKURSO „IŠKODUOTI FRESKĄ: RADIJO PJESIŲ KŪRIMO HAKATONAS“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konkursą „Iškoduoti freską: radijo pjesių kūrimo hakatonas“ (toliau – Hakatonas) 

organizuoja Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (toliau – 

Organizatorius), esanti adresu: Aušros al. 62, Šiauliai, tel. (8 41) 52 37 50, 

el. p. bibl@savb.lt; kontaktinis asmuo – rinkodaros specialistė Justina Grigienė, 

el. p. j.grigiene@savb.lt. 

2. Konkurso tikslas – organizuoti radijo pjesių kūrimo hakatoną bibliotekoje esančios 

freskos „Metraštininkas“ motyvais ir išrinkti tris geriausias pjeses, pagal kurias bus 

sukurti radijo spektakliai.  

3. Konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia Hakatono tikslą, dalyvių atrankos 

kriterijus, konkurso organizavimo sąlygas, pjesių vertinimo tvarką ir kriterijus bei 

apdovanojimo tvarką. 

4. Informacija apie Hakatoną, Nuostatai, kvietimas dalyvauti Hakatone skelbiami 

Organizatoriaus interneto svetainėje www.savb.lt . 

5. Hakatonas organizuojamas 2021 m. rugpjūčio 6–8 d. Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešojoje bibliotekoje. 

 

II SKYRIUS 

HAKATONO DALYVIŲ ATRANKOS KRITERIJAI 

 

6. Hakatono dalyvių atranka vykdoma 2021 m. gegužės 27–liepos 5 d. 

7. Konkurse gali dalyvauti asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus. 

8. Konkurse registruojami pavieniai asmenys arba ne daugiau kaip dviejų asmenų 

dalyvių grupės. 

9. Konkurse negali dalyvauti Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 

darbuotojai ir vertinimo komisijos nariai.  

10. Norėdamas tapti Hakatono dalyviu, asmuo (dviejų asmenų grupė) turi pateikti 

užpildytą dalyvio anketą: informaciją apie save ir laisvos formos motyvacinį tekstą 

„Google“ formoje (Nuostatų priedas). 

11. Hakatono dalyvių atranką vykdo Organizatoriaus sudaryta 3 narių vertinimo komisija. 

12. Dalyvių atrankos kriterijai: 

12.1 dalyvio kūrybinė patirtis; 

12.2. dalyvio motyvacija dalyvauti Hakatone;  

12.3. dalyvio žinios apie freską „Metraštininkas“. 

13. Hakatone dalyvauti bus atrinkta 20 asmenų. 

14. Dalyvių atrankos rezultatai skelbiami Organizatoriaus interneto svetainėje, atrinkti 

dalyviai informuojami el. paštu ir / arba telefonu. 
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III SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO SĄLYGOS 

 

15. Tekstai konkursui pateikiami lietuvių kalba. 

16. Vertinimui galima teikti tik dalyvių autorinius, hakatono metu sukurtus darbus. 

17. Kiekvienas fizinis asmuo ar dviejų asmenų grupė turi teisę vertinimo komisijai teikti 

vieną kūrinį. 

18. Dalyviai privalo dalyvauti renginyje visas 3 paras, dalyvauti visose Hakatono metu 

organizuojamose paskaitose, kūrybinėse dirbtuvėse ir veiklose. 

19. Vertinimui teikiamas kūrinys turi atitikti šiuos reikalavimus: 

19.1. turi išlaikyti pjesės žanro ypatybes: forma, turinys ir kt.;  

19.2. turi būti pritaikytas radijo pjesės formatui; 

19.3. turi būti sukurtas atliepiant Hakatono temą – iškoduoti freską „Metraštininkas“; 

pjesėje turi būti panaudoti freskos motyvai, personažai, objektai ir kt.; 

19.4. pjesėje neturėtų veikti daugiau kaip 5 personažai; 

19.5. pjesės apimtis ne mažesnė nei 12 A4 formato lapų. 

20. Pjesės, neatitinkančios šių nuostatų reikalavimų, konkursui nėra priimamos. 

21. Radijo pjesių pateikimo tvarka: 

21.1. užbaigtos radijo pjesės pateikiamos iki 2021 m. rugpjūčio 8 d. 23:59 val. el. 

paštu atsakymai@savb.lt, laiško pavadinime nurodant: „Iškoduoti freską: radijo pjesių 

kūrimo hakatonas“; laiške pateikiama informacija apie autorių (vardas, pavardė, 

slapyvardis) ir pridedamas  kūrinys „Word“ formatu;  

21.2. paskelbti 3 laimėtojai turi galimybę pataisyti kūrinius ir juos grąžinti el. paštu ne 

vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kūrinio gavimo. Jei pjesė laiku negrąžinama, 

režisuojamas pradinis tekstas. 

22. Kūrinių tekstai prieš režisuojant redaguojami bibliotekos kalbos tvarkytojo. 

23. Trys profesionaliai parengtos ir įgarsintos pjesės bus realizuotos kaip inovatyvi ir 

unikali bibliotekos edukacija. 

24. Organizatorius įgyja teisę transliuoti ar kitaip viešai skelbti pjesę ar jos pagrindu 

sukurtą radijo spektaklį savo kanaluose, įskaitant jų transliacijas internete ir (ar) bet 

kuriuo kitu belaidžiu būdu, bet kokiu garsų siuntimo prietaisu visoje aprėpties 

teritorijoje, neribojant transliacijų skaičiaus, trukmės ir termino.  

 

 

IV SKYRIUS 

PJESIŲ VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI 

 

25. Pateiktų pjesių vertinimą ir atranką vykdo 3 kompetentingų narių komisija. 

26. Komisijos nariais neturi teisės būti: Hakatone, režisūros procese dalyvaujantys 

kūrėjai – rašytojas, režisierius, aktorius ir kt. 

27. Pjesių vertinimo kriterijai: 

27.1. kūrinio idėjos, siužeto unikalumas, originalumas, meninė vertė; 
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27.2. kūrinio sąsaja / santykis su freskos motyvais; freskos simbolių įprasminimas ir 

atskleidimas; 

27.3. teksto kalbos turtingumas, sklandumas; 

27.4. pjesės personažų charakterių atskleidimas, siužeto intriga; 

27.5. šių Nuostatų 19 punkte išvardytų reikalavimų (teksto apimtis, personažų 

skaičius etc.) atitikimas; 

27.6. pjesės  intertekstualumas, bendras kultūrinis kontekstas (besisiejantis su freskos 

simbolika); 

27.7. pjesės pritaikomumas radijo teatrui. 

28. Vertinimo komisijos posėdžio metu bus susumuoti rezultatai, atrinktos 3 geriausios 

pjesės, paskelbti nugalėtojai. 

 

 

V SKYRIUS 

APDOVANOJIMO TVARKA 

 

29. Hakatono rezultatai skelbiami Organizatoriaus svetainėje www.savb.lt, laimėtojai 

informuojami asmeniškai el. laiškais ir / arba telefonu.  

30. Premijos Hakatono nugalėtojams skiriamos iš Lietuvos kultūros tarybos finansuoto 

projekto „Iškoduoti freską: radijo pjesių kūrimo hakatonas“ lėšų. 

31. Konkurse nugalėjusiems 3 autoriams skiriamos šios premijos: 

I vieta – 700 Eur; 

II vieta – 500 Eur; 

III vieta – 300 Eur. 

32. Premijos nugalėtojams įteikiamos per 10 d. d. nuo rezultatų paskelbimo.  

 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

33. Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, Organizatorius pasilieka teisę keisti ir 

pildyti Hakatono nuostatus, apie tai informuodamas dalyvius jų nurodytu el. paštu ir / 

arba telefonu. 

34. Dalyvavimas konkurse laikomas dalyvių ir Organizatoriaus susitarimu dėl šiuose 

nuostatuose išdėstytų sąlygų laikymosi. 

35. Organizatorius turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdamas honorarų 

atsiųstas pjeses (nurodydamas jų autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais – 

projektui viešinti, publikuoti internetinėje erdvėje. 

36. Atsiųsdami pjeses autoriai patvirtina, kad yra Konkursui pateiktų darbų autoriai. Už 

autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako pjeses atsiuntę 

konkurso dalyviai. 

37. Visi kilę ginčai sprendžiami derybomis, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka. 
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