VINCO AURYLOS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vinco Aurylos premija yra kasmetinė literatūrinė premija, kurią teikia Tarptautinės vaikų ir
jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius (toliau – IBBY Lietuvos skyrius)
už geriausius metų pasiekimus vaikų literatūros, knygos meno, bibliotekininkystės,
literatūros sklaidos ir skaitymo skatinimo srityse. Premija įsteigta 2005 m., o 2013-aisiais
jai suteiktas Vinco Aurylos vardas.
2. Premijos tikslas – skatinti literatūros ir knygos meno tyrėjų, skaitymo skatinimo ir
literatūros sklaidos specialistų kūrybiškumą, kelti vaikų literatūros prestižą.
3. Premija finansuojama iš privačių rėmėjų, IBBY Lietuvos skyriaus projektų ar kitų lėšų. Jos
dydį nustato IBBY Lietuvos skyriaus valdyba.
4. Premija laureatui teikiama minint Tarptautinę vaikų knygos dieną.

II. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA
5. Premija skiriama kasmet už praėjusių metų:
5.1. literatūros mokslo tiriamuosius darbus (monografijas, straipsnius);
5.2. literatūros kritiką (recenzijas, apžvalgas, kūrinių analizes);
5.3. knygos meno tyrinėjimus;
5.4. bibliotekininkystės ir bibliografijos mokslo darbus;
5.5. skaitybos tyrinėjimus ir juos apibendrinančias publikacijas;
5.6. literatūros sklaidos ir skaitymo skatinimo projektus;
5.7. radijo, televizijos, teatro, leidybos, interneto projektus, propaguojančius gerą vaikų
literatūrą.
6. Premijuojami darbai turi būti publikuoti, o veikla ir projektai įgyvendinti Lietuvoje ar
užsienyje. Skiriant premiją vertinamas darbų ir veiklų mokslinis pagrįstumas, aktualumas,
argumentacija, profesionalumas, kūrybiškumas.
7. Premija skiriama pavieniams asmenims – vaikų literatūros ir knygos meno tyrėjams,
kritikams, knygotyrininkams ir skaitybos specialistams, pedagogams, žurnalistams, kultūros
ir meno darbuotojams, asmenų grupei arba institucijai.
8. Premiją skiria penkių narių komisija, kurią vieneriems metams tvirtina IBBY Lietuvos
skyriaus valdyba. Komisiją sudaro kūrėjai, literatūros, knygos meno ir/ar skaitybos
specialistai, nepretenduojantys gauti premiją, nebūtinai IBBY organizacijos nariai.
Komisijos darbą organizuoja ir techniškai aptarnauja IBBY Lietuvos skyrius.

9. Kandidatus premijai siūlo IBBY Lietuvos skyriaus nariai. Motyvuoti pasiūlymai pateikiami
valdybai.
10. Komisija analizuoja pateiktus siūlymus ir išrenka 2-3 kandidatūras, nominuojamas
apdovanojimui. Nominantų sąrašas skelbiamas IBBY Lietuvos skyriaus svetainėje. Vienam
iš nominantų skiriama premija.
11. Komisija posėdyje išrenka pirmininką. Posėdžiai ir sprendimai yra teisėti, kai juose
dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Negalintys dalyvauti posėdyje komisijos
nariai pateikia nuomonę raštu arba susisiekę ryšio priemonėmis ją išsako tiesiogiai.
Komisija sprendimus priima atviru arba slaptu balsavimu, paprasta posėdyje dalyvaujančių
narių balsu dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.
Komisijos sprendimai, išvados ir pasiūlymai įforminami protokolu.
12. Premija gali būti neskiriama, jei nė viena konkurse dalyvaujanti knyga komisijos
nepripažįstama verta premijos. Atskirais atvejais gali būti skiriamos dvi premijos – viena
už mokslo tyrinėjimus, antra – už literatūros sklaidą ir skaitymo skatinimą.
13. Premija tam pačiam specialistui gali būti skiriama kelis kartus iš eilės.

PATVIRTINTA: IBBY Lietuvos skyriaus valdybos posėdyje
2019 m. spalio 21 d.

