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Apdovanoti dizaineriai ir leidėjai
Vakar apdovanojim ų ceremonija vyko Šiaulių ap

skrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. Gro
žinės literatūros ir eseistikos kategorijoje nugalėtoja 
paskelbta Mariaus Katiliškio knyga „Seno kareivio 
sugrįžimas". Jos dizainerė -  Jurginą Jankauskienė, 
išleido Stasio Tumėno leidykla „Siaurės Lietuva".

Knygų vaikams ir jaunim o grupėje vienbalsiai iš
rinkta UAB „Šiaulių vandenys" išleista knyga „Ka
rališkas vanduo", kurios autorius ir dailininkas 
Dainius Šukys.

„Džiaugiuosi. Iš pradžių nežinojau, kad knyga 
dalyvauja konkurse. Buvo netikėta. Bet labai sma- 

^Jju , kad savo mieste gali padaryti kažką gražaus ir 
įdomaus. Geras jausm as, kai viską darai nuo A iki 
Z -  rašai, apipavidalini. Tada gali naudoti sąvoką

TITULAS: Knygų vaikų ir jaunim o grupėje geriausia 
išrinkta knygelė„Karališkas vanduo" -  apdovanojimas 
įteiktas jos autoriui ir d izaineriui Dainiui Šukiui.

„nupiešiau" knygą", -  sakė D. Šukys.
Meno leidinių ir katalogų klasifikacijoje komisija 

išrinko bendrovės „Gubernija" parodos katalogą „Ex 
libris. Gubernija. Saulės žiedu nuo 1665". Dizaineris 
Kęstutis Musneckis.

Eksperim entinių ir kitų leidinių grupėje gražiau
sia paskelbta „Evangelija kasdien". Apipavidalino 
Aurimas Švedas, išleido viešoji įstaiga „Šiaulių vys
kupijos ekonomo tarnyba".

Mokslinių, dalykinių knygų ir vadovėlių kategori
joje gražiausia pripažinta „Aušros" muziejaus leidyk
los knyga „Senieji Šiauliai atvirukuose 1902-1944". 
Leidinio dizainą kūrė Vilmantas Dambrauskas.

Nukelta į 8 psl.

Išrinktos gražiausios 
Šiaulių knygos
Vakar paskelbtos gražiausios Šiaulių 
leidėjų knygos. Skirtingose grupėse 
tituluoti šeši 1990-2015 metais

G iedriaus BARANAUSKO  nuotr.

pasirodę leidiniai. Tarp jų -  ir „Šiaulių 
krašto" dizainerio, vaikų rašytojo 
Dainiaus Šukio knyga vaikams 
„Karališkas vanduo".
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ISTORIJA: Pirmą kartą išrinktos šešios 1990-2015 metais pasirodžiusios gražiausios „Šiaulių knygos" -  apdovanoti
jų dizaineriai ir leidėjai.

mailto:simona.k@skrastas.lt


RINKIM AI: „Šiaulių knygas" rinkusios komisijos 
pirmininkas, dizaineris Vilmantas Dambrauskas sako, 
kad geriausiais tituluoti puikūs leidiniai 
tačiau būta ir itin prastos kokybės.

Išrinktos 
gražiausios ' 
Šiaulių knygos

Atkelta iš 5 psl.

Išrinkta „Šiauliečių knyga"
Už labiausiai patikusią knygą savo baisus ati

davė ir skaitytojai. Daugiausia balsų -  143 -  su
rinko dar viena V. Dambrausko knygų _v.=no 
miesto portretai". Ją  išleido ir konkursui r  r.s:u:ė 
„Aušros" muziejus.

„Labai džiaugiuosi. Žmonės išrink j a u č i u o 
si pam alonintas", -  dėmesį įvertino V Damb
rauskas.

Jis pats sako savo kūrinį vertina: Įmyga rikrai 
puiki, į ją  dėjo visas pastangas. Pats fore graravo, 
maketavo, apipavidalino.

„Kita knyga „Senieji Š iauliai a tv irukuose 
1902-1944“ pareikalavo didžiulio Įdirbio. Norė
jau  atvirukus sudėlioti taip, kad nesugadinčiau 
atvirukų įdomumo. Dėmesį kreipiau ir į knygos 
priešlapius. Pradžioje sudėjau tuščius atvirukus, 
pabaigoje -  su žodžiais. Juk kiekvienas atviru
kas turi dvi puses. Antroji labai svarbi -  kaž
kam  skirti prisipažinim ai meilėje, palinkėjimai, 
pranešimai. Tai yra Šiaulių istorija", -  sakė V. 
Dambrauskas.



Vertino dizaino profesionalumą
Konkursas „Šiaulių knyga" vyko kovo 15 -  ba

landžio 29 dienomis. Jos idėją pasiūlė V. Damb
rauskas, o biblioteka padėjo organizuoti. Iš viso 
17 leidėjų pasiūlė 88 knygas. Jos turėjo būti 
išleistos Šiaulių leidyklose nuo 1990 iki 2015 
metų.

Knygos suskirstytos j penkias grupes. Nugalė
tojas išrinko komisija, kuriai vadovavo Šiaulių 
universiteto docentas dizaineris V. Dambrauskas. 
Joje buvo Šiaurės Lietuvos kolegijos elektroninės 
leidybos dėstytojas ir dienraščio „Šiaulių kraštas" 
techninio centro inžinierius Artūras Jaugėla, fo
tografas Rolandas Parafinavičius, m enotyrinin
kas Virginijus Kinčinaitis, dizaineris Kęstutis 
Musneckis.

V. Dambrauskas sako, kad komisija atsižvelgė 
į tai, ko nem ato eilinis skaitytojas -  knygos di
zaino profesionalum ą. Svarbus knygos įrišimas, 
puslapių ir priešlapių dizainas, teksto surinki
mas, šriftas, spalvos.

Jis akcentavo, kad balsavimo m etu komisi
jos nariai, dėl kurių apipavidalintų knygų buvo 
sprendžiam a, nusišalindavo nuo balsavimo.

„Tikėjomės gausesnio dalyvavimo. Juk rinktos 
25 m etų geriausios knygos. Tai -  tikrai garbin
gas titulas. Daugumos komisijos ap tartų  leidinių 
dizainas nelabai aukšto lygio. Leidėjai kažkodėl 
nesikreipia į dizainerius, kurie moka profesio
naliai apipavidalinti. Tai liūdina. Bet buvo ir 
knygų, kurios nenusileidžia kitiems puikiems 
Lietuvos m iestų leidiniams", -  sakė komisijos 
pirmininkas.


