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(protokolas Nr. 901-P-1)
FELICIJOS BORTKEVIČIENĖS KALBOS PREMIJOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Felicijos Bortkevičienės kalbos premijos (toliau – premija) nuostatai reglamentuoja premijos
paskirtį, pretendentų ją gauti dokumentų pateikimo reikalavimus ir premijos skyrimo tvarką.
2. Žodžio

laisvės

gynėjos,

labdaros

organizatorės

Felicijos

Bortkevičienės

(1873-1945)

atminimą įamžinanti premija skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio šalių
piliečiams, organizacijoms, institucijoms.
3. Pretendentų gauti premiją vertinimo kriterijai:
3.1.pastangos skatinti taisyklingos ir gražios lietuvių kalbos vartojimą viešajame gyvenime ir
akademinėje srityje, žiniasklaidoje ir įvairioje literatūroje, renginiuose, socialinėse akcijose;
3.2.rūpinimasis lietuvių kalbos pritaikymu informacinėse technologijose;
3.3. lietuvių kultūros plėtrai ir visuomenės pažangai svarbių lituanistikos projektų, sumanymų
įgyvendinimas, kitokia lituanistinė veikla;
3.4. visuomenei

reikšmingų,

turinio

naujumu

išsiskiriančių

lituanistikos

(kalbotyros,

knygotyros, paveldo komunikacijos, spaudos istorijos, socialinės kultūros) mokslo darbų (ne žemesnės
pakopos kaip magistro darbas) ir kitokių tyrinėjimų atlikimas ir paskelbimas;
3.5. rūpinimasis lituanistiniu paveldu ir jo sklaida Lietuvoje ir pasaulyje;
3.6.dalies lituanistinės veiklos atlikimas neatlygintinai.
4. Premija gali būti skiriama, jei pretendentas atitinka ne mažiau kaip du iš 3 punkte nurodytų
kriterijų, iš jų 3.6 yra privalomas.
5. Premiją konkurso būdu skiria Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija (toliau
- Komisija). Konkurso sąlygos skelbiamo s kiekvienų metų kovo 16-ąją - Knygnešio dieną.
6. Premijos dydis – 6000 (šeši tūkstančiai) eurų, ji mokama iš Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Premijos simbolis – skulptūrėlė
„Vyturys“. Premija paliudijama Komisijos pirmininko pasirašytu diplomu (kitas diplomo egzempliorius
perduodamas saugoti Seimo kanceliarijos archyvui).
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II. KONKURSO SĄLYGOS
7. Kvietimas dalyvauti Premijos konkurse ir data, iki kada priimami siūlymai dėl pretendentų,
skelbiami

svetainėse

http://www.lituanistika.lt,

http://www.seimas.lt,

http://www.lrkm.lt,

pranešimas

apie konkursą išplatinamas nacionalinei žiniasklaidai.
8. Pretendentų kandidatūras turi teisę siūlyti fiziniai ir Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys. Komisijai (Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius) jie privalo
pateikti šiuos dokumentus:
8.1. motyvuotą rekomendaciją (rekomendacijas);
8.2. pretendento gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą pagal 3 punkte nustatytus kriterijus;
8.3. svarbiausių pretendento darbų sąrašą (nurodyti atliktus neatlygintinai).
III. PREMIJOS SKYRIMO IR ĮTEIKIMO TVARKA
9. Komisijai pateiktus dokumentus vertina Komisijos pirmininko iš Komisijos narių sudaryta
darbo grupė. Pretendentų, pagal pateiktus dokumentus atitinkančių atrankos kriterijus, kandidatūras ji
teikia svarstyti Komisijai.
10. Sprendimą dėl Premijos skyrimo Komisija priima uždarame posėdyje.
11. Premijos laureatą Komisija skelbia Gegužės 7-ąją – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dieną. Premija iškilmingai įteikiama Kalbos vakare, kurį Komisija rengia ne vėliau kaip gruodžio 10 d.,
minint Didžiojo Vilniaus Seimo sukaktį.

