
EUROPA NOSTRA APDOVANOJIMAI 2021 

Dalyvio atmintinė edukacijos, mokymų ir sąmoningumo ugdymo kategorijai 

(nuoroda į atmintinę anglų kalba Europa Nostra interneto svetainėje 

http://www.europeanheritageawards.eu/wp-

content/uploads/2020/05/HA2021_Entrant_Guide_Education_EN.pdf ) 

Paraiškos dokumentai turi būti pristatyti anglų arba prancūzų kalba. Jokia kita kalba parengta 

paraiška nebus priimama. Taip pat bus priimamos tik paraiškos, užpildytos pagal oficialią 2021 

m. konkurso paraiškos formą (anglų ar prancūzų kalba), kurias galima rasti Europa Nostra 

oficialioje interneto svetainėje.  

Paraiškos nebus grąžinamos, bet bus saugomos Europa Nostra apdovanojimų archyve, kuris 

įkurtas Kremso prie Dunojaus universitete, Austrijoje. Projektas (arba paveldo nominacija) turi 

būti pateiktas tik vienai apdovanojimų kategorijai.  

Prašome atidžiai perskaityti kvietimą dalyvauti konkurse ir jame išdėstytas detales dėl paveldo 

rūšių ir skirtingų konkurso apdovanojimui kategorijų. Jeigu nesate tikri, kuri apdovanojimų 

kategorija yra geriausia jūsų projektui, prašome susisiekti su Europa Nostra organizacija el. 

paštu awards@europanostra.org arba telefonu +31 70 302 40 52. 

 

Kaip užpildyti paraiškos formą 

 

BENDRA INFORMACIJA 

INICIATYVOS PAVADINIMAS 

• Prašome nurodyti du (2) projekto pavadinimus: vieną originalia kalba ir vieną angliškai. 

• Kiekvienas iš šių pavadinimų neturi būti ilgesnis nei 60 ženklų (raidžių). 

• Jeigu Jūsų projektas bus atrinktas Europa Nostra apdovanojimui ar ILUCIDARE specialiam 

prizui, Europa Nostra gali naudoti šį pavadinimą publikacijose ir viešajai komunikacijai, dėl 

to padarykite pavadinimą kiek įmanoma trumpesnį, aiškesnį ir labiausiai reprezentuojantį 

projektą. 

 

FOTOGRAFIJOS IR VAIZDO ĮRAŠAI 

FOTOGRAFIJOS 

Labai svarbu, kad Jūs atrinktumėte geriausias ir labiausiai projektą reprezentuojančias 

nuotraukas. 

• Su dokumentais galite siųsti iki 30 nuotraukų. 

• Idealiu atveju nuotraukos turi būti ir horizontalios, ir vertikalios.  

• Pirmenybė teikiama spalvotoms nuotraukoms.  

http://www.europeanheritageawards.eu/wp-content/uploads/2020/05/HA2021_Entrant_Guide_Education_EN.pdf
http://www.europeanheritageawards.eu/wp-content/uploads/2020/05/HA2021_Entrant_Guide_Education_EN.pdf
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• Fotokoliažai iš dviejų ar daugiau nuotraukų gali būti tik paraiškos dokumentų turinyje 

(aplanke su nuotraukomis, įrašytame į USB atmintinę, turi būti tik atskiri failai, ne 

koliažai).  

• Visi paveikslėliai (nuotraukos) turi turėti aiškias antraštes paraiškos dokumentuose. 

• Visos nuotraukos turi būti įtrauktos tiek į atspausdintą dokumentaciją, tiek 

skaitmeninėje dokumentų pdf versijoje (įtrauktos į nuotraukų skyrių).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geri nuotraukų pavyzdžiai (su antraštėmis) paraiškos dokumentacijoje: 

 

 
 

 



 

 

SKAITMENINIŲ NUOTRAUKŲ APLANKAI, IŠSAUGOTI USB ATMINTINĖJE 

Yra labai svarbu, kad Europa Nostra organizacija gautų geriausias ir labiausiai 

reprezentatyvias, didelės rezoliucijos ir pageidautina nurodyto dydžio, projektų nuotraukas. 

Šios nuotraukos ateityje gali būti panaudotos viešos komunikacijos tikslais, todėl yra būtina, 

kad jų kokybė būtų gera ir tinkama spausdinimui. 

Taip pat labai svarbu yra teisingai užpildyti formą, kuri suteikia Europa Nostra organizacijai 

leidimą naudoti nuotraukos reprodukcijas viešajai sklaidai. Jūsų dokumentacija nebus 

užskaityta, jei ši forma nebus užpildyta. Pavyzdys, kaip atrodo teisingai užpildyta paraiška, yra 

pateiktas šios atmintinės gale. 

 

Nurodymai, kaip reikia išsaugoti nuotraukas USB atmintinėje: 

• Sukurkite vieną (1) aplanką, pavadintą „photos“, su dviem (2) jame esančiais aplankais, 

pavadintais „low res“ („maža rezoliucija“) ir „high res“ („aukšta rezoliucija“).  

• Pasirinkite nuotraukas, kurias norite išsiųsti, ir pasirūpinkite, kad tos pačios nuotraukos 

būtų išsaugotos tiek „low res“ („mažos rezoliucijos“) ir „high res“ („aukštos 

rezoliucijos“) aplanke, tik skirtinga rezoliucija. 

• Nuotraukos negali turėti jokio teksto, logotipo ar kažko kito, užrašyto ant nuotraukos.  

• Nuotraukų failai pavadinimuose neturi turėti simbolių (pvz. ©) ar specialių ženklų ar 

raidžių, kurie yra nenaudojami anglų kalboje (pvz. ø, ç). Idealiu atveju, nuotraukų failų 

pavadinimai turėtų prasidėti skaičiumi ir / arba raktažodžiu (pvz. 1_After).  

• Mažos rezoliucijos nuotraukas įrašykite į „low res“ aplanką, o aukštos rezoliucijos 

nuotraukas įrašykite į „high res“ aplanką. Aukštos rezoliucijos nuotraukų dydis turėtų 

būti tarp 2MB ir 10MB kiekvienai nuotraukai.  

• Pirmajame aplanke „photos“ be aplankų „low res“ ir „high res“ sukurkite atskirą 

dokumentą, kuriame būtų surašyti fotografijų autoriai ir antraštės, aiškiai 

paaiškinančios kiekvieną siunčiamą nuotrauką. Antraštė turėtų tarnauti kaip trumpas 

pavadinimas, nurodantis ar fotografija vaizduoja vaizdą prieš, po restauravimo ar 

restauravimo proceso metu.  

 

 

REKOMENDACINIAI LAIŠKAI 

• Trys (3) rekomendaciniai laiškai turėtų apibūdinti projekto apimtį ir poveikį.  

• Laiškai gali būti rašomi anglų arba prancūzų kalbomis. Laiškai, parašyti bet kuria kita kalba, 

nebus priimami.  

• Kiekvieno laiško turinys turėtų atitikti kiekvieno rekomenduojančio subjekto patirtį, susijusią 

su projektu. 

• Šiuos laiškus gali pateikti trys asmenys, tiesiogiai nesusiję su projektu. 



PAPILDOMA INFORMACIJA 

TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS 

Europa Nostra prašo pateikti tekstą, kuriame aprašoma Jūsų projekto svarba ir objekto 

pristatymas, ir kuris neviršija 150 žodžių. Europa Nostra gali naudoti šį tekstą metiniame 

apdovanojimų leidinyje ar kitais komunikacijos tikslais. Į šį aprašymą įtraukite šią informaciją: 

 

• Projekto pavadinimas. 

• Projekto vieta. 

• Projekto įgyvendinimo datos. 

• Pagrindiniai projekto tikslai. 

• Trumpas projekto etapų aprašymas. 

• Galutiniai projekto rezultatai. 

 

Žemiau esantis tekstas yra pavyzdys, kaip galite suformuluoti projekto aprašymą: 

The Cultural Awareness Foundation developed this heritage education programme in 

collaboration with pedagogues, psychologists, art historians and educators. Targeting 

elementary school children in Istanbul, Cultural Ants is an original education model that 

utilises cultural values as an intellectual stimulant. In this model, with the aim of raising 

children’s awareness and sensibility to cultural heritage, specially-trained university student 

volunteers show children Istanbul’s historical sites and provide information about the city’s 

historical heritage in an active and entertaining fashion. As the children are at the age of being 

most receptive to positive stimulus coming from older youth, efficiency and permanence of 

knowledge transferred to the children is better sustained. In addition, often coming from the 

most socio-economically disadvantaged families, these children may perceive the educated 

youth as role models. Through this model, the project is also able to reach families who are in 

most need for stronger integration into urban life. 

 

PROJEKTO PRADŽIOS IR PABAIGOS DATA 

• Nurodykite projekto pradžios ir pabaigos mėnesį ir metus. 

• Projekto pabaigos data turėtų būti ne ankstesnė negu trys (3) metai nuo paraiškos pateikimo 

galutinės datos (tarp 2017 m. rugsėjo ir 2020 m. rugsėjo).  

• Jeigu kuri nors projekto stadija dar yra nebaigta, nurodykite, kokia projekto dalis tai yra ir iki 

kurios datos ją numatyta įgyvendinti. Projektas gali būti prasidėjęs iki 2017 m. 

 

KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

DALYVIS 



• Dalyvis yra vienintelis kontaktinis asmuo, su kuriuo Europa Nostra palaikys kontaktą dėl 

paraiškos. 

• Dalyvis turi žinoti visas projekto detales.  

• Dalyvis turi nurodyti pagrindinį, teisingą el. pašto adresą ir telefono numerį (nepateikite 

bendrai naudojamo el. pašto adreso, pvz., info@ ...). 

• Dalyvis, užpildęs paraišką, yra atsakingas už bet kokį bendravimą su kitomis susijusiomis 

šalimis (architektu, savininku ir kt.). 

• Dalyvis ir projekto vadovas gali būti tas pats asmuo. 

LEIDIMAI IR DEKLARACIJOS 

• Leidimas naudoti fotografijas privalo būti pasirašytas fotografavusio asmens, parašius 

datą, kada leidimas pasirašytas. Jeigu nuotraukas darė daugiau nei vienas fotografas, 

nukopijuokite ir pakartokite aktualų paraiškos skyrių (kad pridėtumėte papildomą 

puslapį į paraiškos formą), įrašykite visas fotografavusių asmenų pavardes ir jų parašus 

surinkite atskirai, ir nurodykite, kurių nuotraukų autorius yra kas. Jeigu fotografavęs 

asmuo yra nežinomas, nurodykite asmenį, kuriam priklauso nuotraukos autorinės 

teisės. Prašome peržiūrėti pavyzdį, kuris yra pateiktas šios atmintinės gale, kad 

galėtumėte teisingai užpildyti formą. Susisiekite su Europa Nostra organizacija, jeigu 

turite kokių klausimų. 

• Dalyvio  deklaracija turi būti pasirašyta dalyvio, nurodant pasirašymo datą ir uždėjus 

antspaudą (jeigu organizacija ar kt. subjektas tokį turi). Taip pat būtina nurodyti, ar 

objektas pirmą kartą nominuojamas „Europa Nostra“ apdovanojimui, ar dokumentai 

yra pateikiami pakartotinai. Jeigu dokumentai yra pateikiami pakartotinai, užrašykite 

prieš tai dokumentams suteiktą registracijos numerį (-ius) ir projekto pavadinimą (pvz. 

HA-2018/NL/01, National Museum).  

• Projekto vadovo deklaracija turi būti patvirtinto jo parašu, nurodant pasirašymo datą ir 

uždėjus antspaudą (jeigu organizacija kt. subjektas tokį turi). 

 

Kaip paruošti visą paraiškos dokumentaciją 

 

Rengiant išsamią paraiškos dokumentaciją reikia laikytis šių žingsnių:  

1. Užpildykite visus paraiškos formos skyrius ir pateikite: 

• A4 formato brėžinius (ir ne didesnius nei A3 formato išsilankstančius brėžinius) su 

antraštėmis. 

• Iki 30 nuotraukų su antraštėmis. 

• Tris (3) rekomendacinius laiškus (anglų arba prancūzų kalba). 

• Dalyvio deklaraciją, projekto vadovo deklaraciją, fotografo (-ų) leidimus naudoti nuotraukas. 

2. Kai užpildysite visus paraiškos formos laukas, sukurkite paraiškos dokumentų pdf failą (ne 

skenuotą, o skaitmeninį), kuriame būtų: 



• Viršelis su projekto pavadinimu ir reprezentacine viršelio nuotrauka. 

• Pilnai užpildyta, sukomplektuota ir pasirašyta paraiška. 

 

3. Išsaugokite informaciją į USB atmintinę: 

• Pdf failą su pilna paraiškos dokumentacija 

• Vieną (1) aplanką su nuotraukomis, kuriame būtų: 

a) įrašytas aplankas su iki 30 mažos rezoliucijos nuotraukų (vieno nuotraukos failo dydis neturi 

viršyti 2 MB); 

b) įrašytas aplankas, kuriame yra tos pačios nuotraukos jpeg arba tiff formatu, tačiau aukšta 

rezoliucija (vieno nuotraukos failo dydis 2–10 MB). 

(Daugiau informacijos žr. skyriuje „Nuotraukos ir vaizdo įrašai“) 

c) vienas tekstinis dokumentas, kuriame būtų pateiktas pristatomų nuotraukų sąrašas (tokia pati 

numeracija ir eiliškumas turi būti tiek mažos rezoliucijos, tiek aukštos rezoliucijos nuotraukų 

aplanke) su nuotraukų antraštėmis ir koks autorius ar autorinės teisės turėtų būti nurodomos, 

jei Europa Nostra nuotrauką (-as) paskelbtų internete ar kitur. 

• Vienas (1) aplankas su nedidelės apimties papildoma informacija (neprivaloma). 

 

4. Išspausdinkite visą paraiškos dokumentaciją ir įriškite. Kai rišite savo dokumentus, venkite 

plastiko ir kiek įmanoma naudokite perdirbtas / perdirbamas medžiagas. 

 

Atsiųskite atspausdintą paraišką ir USB atmintinę paštu adresu: 

Europa Nostra  

Att. Elena Bianchi  

Awards Coordinator  

Lange Voorhout 35  

2514EC The Hague, The Netherlands 

 

Kartu su Jūsų paraiška gali būti išsiųstas nedidelis kiekis papildomos medžiagos (tiek 

skaitmeninėse rinkmenose, tiek spausdintos), tačiau Europa Nostra negarantuoja, kad žiuri 

komisija šią informaciją peržiūrės. Ši papildoma medžiaga gali būti siunčiama ir kitomis 

kalbomis. 

 



Dokumentų išsiuntimo į Europa Nostra biurą terminas yra 2020 m. spalio 1 d. Tai reiškia, kad 

paskutinė diena dokumentams išsiųsti yra 2020 m. spalio 1 d., kas turi būti nurodyta pašto / 

kurjerio antspaude. 

  

Paraiškos dokumentų viršelio pavyzdys: 

 



 

Kaip turėtų atrodyti USB atmintinėje įrašytas turinys 

 

Tikimės, kad šis vadovas buvo naudingas rengiant jūsų dokumentaciją. Jei turite daugiau 

klausimų ar abejojate, nedvejodami susisiekite su Europa Nostra organizacija  

el. paštu awards@europanostra.org  

arba telefonu +31 70 302 40 52 

 

Autorinių teisių turėtojo leidimo naudoti turinį pavyzdys: 

mailto:awards@europanostra.org


 

 


