LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL PREMIJŲ IR DIPLOMŲ SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS
KNYGOS MENO KONKURSO „VILNIUS 2011“ NUGALĖTOJAMS
2012 m. sausio 30 d. Nr. ĮV- 67
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos knygos meno konkurso nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. spalio 16 d. įsakymu ĮV-611 (Žin., 2007, Nr. 1094474; 2009, Nr. 150-6733; 2010, Nr. 150-7687; 2012, Nr. 9-357) 28, 29, 30 punktais bei
atsižvelgdamas į Knygos meno konkurso „Vilnius 2011“ vertinimo komisijos, sudarytos 2012 m.
sausio 18 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-43 ,,Dėl Knygos meno
konkurso vertinimo komisijos sudarymo“, siūlymus (2012 m. sausio 23 d. posėdžio protokolas
Nr.1),
s k i r i u šias pinigines premijas ir diplomus:
1. Pagrindinę Metų premiją 5 200 Lt (40 BSI) Sigutei Chlebinskaitei – už Algimanto
Muzikevičiaus, Jurgitos Semenauskienės knygos „Lituania in Atlantibus“ apipavidalinimą (leidykla
– advokatų kontora „LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai“, spaustuvė – UAB „Petro
ofsetas“).
2. Keturias premijas po 2 600 Lt (20 BSI):
2.1. Jokūbui Jacovskiui – už Erikos Grigoravičienės, Ramutės Rachlevičiūtės, Jokūbo
Jacovskio knygos „STASYS piešiniai / fotografijos / plakatai / paveikslai / simboliai / saitai /
paslaptys / žvilgsnis“ apipavidalinimą (leidykla – Dailininkų sąjungos leidykla artseria, spaustuvė –
UAB „Sapnų sala“). Teminė grupė „Meno leidiniai ir katalogai“;
2.2. Romualdui Orantui – už Donaldo Kajoko knygos „Kurčiam asiliukui”
apipavidalinimą (leidykla – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, spaustuvė – UAB „Petro ofsetas”).
Teminė grupė „Grožinė literatūra ir eseistika“;
2.3. Linai Dūdaitei – už knygos „Broliai Grimai „Pasakos“ iliustracijas (leidykla – UAB
„Alma littera“, spaustuvė – UAB „Standartų spaustuvė“). Teminė grupė „Knygos vaikams ir
jaunimui“;
2.4. Elonai Marijai Ložytei – už Dainoros Pociūtės knygos „Abraomas Kulvietis: Pirmasis
Lietuvos reformacijos paminklas“ apipavidalinimą (leidykla – BĮ „Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas“, spaustuvė – UAB „Petro ofsetas“). Teminė grupė „Mokslinės, dalykinės knygos ir
aukštųjų mokyklų vadovėliai“.
3. Vienuolika diplomų:

3.1. Gyčiui Skudžinskui – už knygą „Tyla/Silence“ (leidykla – VšĮ „Kultūros meniu“,
spaustuvė – UAB „DRUKA“). Teminė grupė „Meno leidiniai ir katalogai“;
3.2. Nagliui Ryčiui Baltušnikui – už Eleonoros Tannenbaum knygos „DOGU BANKOV.
Don‘t shoot the waiter before lunch“ apipavidalinimą (leidykla – Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus, spaustuvė – UAB „Kopa“). Teminė grupė „Meno leidiniai ir katalogai“;
3.3. Ulai Šimulynaitei – už Alio Balbieriaus knygos „Skaidrumos“ apipavidalinimą
(leidykla – IĮ „Homo liber“, spaustuvė – UAB „Standartų spaustuvė“). Teminė grupė „Grožinė
literatūra ir eseistika“;
3.4. Tomui Mrazauskui – už Antano A. Jonyno knygos „KAMBARYS“ apipavidalinimą
(leidykla – UAB „Tyto alba“, spaustuvė – UAB „BALTO print“). Teminė grupė „Grožinė literatūra
ir eseistika“;
3.5. Kotrynai Zilinskienei ir Miglei Vasiliauskaitei – už Caroline Starbird, Jennifer Girten
knygų „Pasaulinis švietimas. Mokytojo knyga“, „Pasaulinis švietimas. Pratybos“ apipavidalinimą
(leidykla – Baltijos labdaros fondas, spaustuvė – UAB „Kopa“). Teminė grupė „Mokykliniai
vadovėliai“;
3.6. Sigutei Chlebinskaitei – už Vlado Braziūno knygos „Kuosos Kro gyvenimas ir
atvirkščiai“ apipavidalinimą (leidykla – UAB „Versus aureus“, spaustuvė – UAB Agentūra
„Jungtinės spaudos paslaugos“). Teminė grupė „Knygos vaikams ir jaunimui“;
3.7. Nomedai Marčėnaitei – už knygą „LĖLĖ“ (leidykla – UAB „Tyto alba“, spaustuvė –
UAB „BALTO print“). Teminė grupė „Knygos vaikams ir jaunimui“;
3.8. Evaldui Mikalauskiui– už Aldonos Vasiliūnienės knygos „Nojaus arka“
apipavidalinimą (leidykla – VšĮ „Bokartas“, spaustuvė – UAB „Sapnų sala“). Teminė grupė
„Knygos vaikams ir jaunimui“;
3.9. Sigutei Chlebinskaitei – už Giedrės Jankevičiūtės sudarytos knygos „Atrasti Vilnių:
skiriama Vladui Drėmai“ apipavidalinimą (leidykla – Vilniaus dailės akademija, spaustuvė – UAB
„Standartų spaustuvė“). Teminė grupė „Mokslinės, dalykinės knygos ir aukštųjų mokyklų
vadovėliai“;
3.10. Zigmantui Butaučiui – už Agnės Narušytės knygos „Lietuvos fotografija: 19902010“ apipavidalinimą (leidykla – UAB „Baltų lankų leidyba“, spaustuvė – UAB „BALTO
print/Logotipas“). Teminė grupė „Mokslinės, dalykinės knygos ir aukštųjų mokyklų vadovėliai“;
3.11. Kęstučiui Vasiliūnui – už Jono Vaičenonio knygos „Lietuvos karyba“
apipavidalinimą (leidykla – UAB „Šviesa“, spaustuvė – UAB „Spindulio spaustuvė“). Teminė
grupė „Mokslinės, dalykinės knygos ir aukštųjų mokyklų vadovėliai“.
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