
Metinis architektūros darbų leidinys „Klaipėdos architektūra 2015“ 
Gairės tekstų ir architektūrinių projektų pateikimui 

 

Reikalavimai leidinio turiniui // 

Leidinio idėja - architektūra yra kūrybinis procesas ir intelektualinis produktas. Kviečiame teikti projektus ir kitą 

medžiagą, kuri iliustruotų kūrybiškumą, novatoriškumą ir kuriuose būtų naudojamos meninės išraiškos priemonės, 

šiuolaikinės technologijos. 

Reikalavimai teikiamiems projektams // 

1. Teikiamas projektas turi būti sukurtas arba realizuotas 2015 m.; 

2. Projektas sukurtas arba realizuotas Klaipėdos mieste; 

3. Klaipėdos architektų sukurti arba realizuoti darbai kituose LR regionuose ar užsienio šalyse: 

- konkursiniai projektai; 

- apdovanojimais įvertinti ar spaudoje pristatyti projektai; 

- kokybiškos ir originalios architektūros objektai; 

4. Leidinyje bus pateikiama urbanistinių projektų medžiaga (tūriniai - erdviniai sprendimai, maketų fotografijos, 

idėjos schemos, eskizai ir pan.). Kadangi patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų grafiniai ir tekstiniai sprendiniai 

yra skelbiami savivaldybės tinklapyje (http://www.klaipeda.lt/index.php?567489908 ), leidinyje bus pateikiama tik 

nuoroda. 

Reikalavimai teikiamiems tekstams // 

Kviečiame teikti straipsnius, esė, kritinius ir kitus tekstus apie Klaipėdos architektūros įvykius 2015 metais ir kitas 

Klaipėdai aktualias architektūros ir urbanistikos temas. 

Tekstų atrankai1 pateikiama medžiaga: 

- Prašome pateikti sutrumpintą teksto anotaciją, kuri atskleistų teksto temą ir jos aktualumą Klaipėdos miestui. 

Anotacijos apimtis apie 1500 simbolių, įskaitant tarpus (max. A4 formato puslapis); 

- Iki 5 raktinių žodžių. 

Galutinio teksto reikalavimai: 

Vieno puslapio teksto apimtis apie 3800 simbolių, įskaitant tarpus. Rekomenduojamas teksto ilgis 0.25 lanko, t.y. 

10000 simbolių, įskaitant tarpus.  

Teksto apimtį galima patikrinti teksto redagavimo programose Word (Review > Proofing > Word count) ar LibreOffice 

(Tools > Word Count). 

Reikalavimai kitiems teikiamiems darbams // 

Kviečiame teikti vaizdinę, tekstinę medžiagą, susijusią su Klaipėdos architektūra ir urbanistika: atliktos galimybių 

studijos, istoriniai ir kiti tyrimai, eksperimentiniai darbai, parodos. 

Reikalavimai pateikiamai projektų medžiagai // 

1. Projekto medžiaga turi būti išsami ir parengta laikantis profesionalaus dizaino standartų (leidinys skirtas 

reprezentuoti miesto architektūrą ir ją kuriančius žmones); 

2. Projekto pateikimo dalys: 

A. tekstinė dalis: 

a) bendra informacija (objekto pavadinimas; adresas; projekto autoriai; projektavimo firma; konstruktoriai; 

statytojas; rangovas (jei yra); pagrindiniai objekto rodikliai). Ši informacija privaloma; 

b) trumpas projekto aprašymas (idėja; objekto ryšys su vieta; kompoziciniai ypatumai; funkciniai ypatumai; 

technologiniai ypatumai; kita). Aprašymo teksto apimtis apie 750 ženklų, įskaitant tarpus. 
                                                 
1 Tekstų atranką atliks KMSA ir LAS KAO sudaryta leidinio redakcinė kolegija 

http://www.klaipeda.lt/index.php?567489908
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B. grafinė dalis: 

a) genplanas / situacijos schema (1 iliustracija); 

b) planai / pjūvis (ne daugiau 4 iliustracijų); 

c) fasadai / išklotinės / (ne daugiau 4 iliustracijų); 

d) vizualizacijos (ne daugiau 4 iliustracijų); 

e) kita aktuali vizualinė informacija (eskizai; schemos). 

Viena pagrindinė iliustracija, reprezentuojanti projektą ir jo idėją, parenkama autoriaus nuožiūra (ji yra aukščiau 

pateikto sąrašo dalis arba kita geriausiai projekto idėją atspindinti iliustracija). 

Visos iliustracijos turi būti pateikiamos jpg, brėžiniai – pdf formatais. Minimali rezoliucija – 300 dpi. Minimalus 

ilgosios kraštinės ilgis – 10 cm (pagrindinės iliustracijos - 17 cm).  

Detalūs planai, teisiniai, normatyviniai ir kitokie techninės dokumentacijos brėžiniai, kita smulki bei neaktuali 

informacija nebus įtraukta į leidinį (žr. reikalavimų 4 punktą). 

Leidinio sudarytojas (kuratorius) pasilieka teisę atrinkti pateiktą informaciją, paprašyti atlikti papildymus. 

 

Darbų pateikimo terminai // 

Projektų pateikimo pabaiga – 2016 balandžio 29 d. (penktadienis). 

Publikacijų, tezių pateikimo pabaiga (redakcinės kolegijos atrankai) - 2016 balandžio 29 d. (penktadienis). 

Galutinė atrinktų publikacijų (kurioms buvo pristatytos tezės) pateikimo data – 2016 gegužės 20 d. (penktadienis). 

Medžiaga pristatoma į LAS Klaipėdos apskrities organizaciją (Bažnyčių g. 6-1, Klaipėda), arba siunčiama el.paštu 

archsajunga@architektams.lt. 

 

Medžiaga gali būti teikiama šioms leidinio rubrikoms // 

 Žvilgsniai, Procesai [Straipsniai, esė, kritiniai ir kiti tekstai apie Klaipėdos architektūros įvykius 2015 metais, bei 

kitas Klaipėdai aktualias architektūros ir urbanistikos temas]; 

 Akademiniai darbai [teikiami parengti akademiniai projektai]; 

 Konkursiniai darbai [kviečiami teikti visų 2015 m. Klaipėdos mieste įvykusių architektūrinių ir urbanistinių projektų 

konkursų medžiagą2]; 

 Projektai [2015 m. parengti urbanistiniai ir pastatų projektai]; 

 Realizacijos [2015 m. įgyvendinti projektai]. 

 

Kontaktinis asmuo // 

Architektas Vaidotas Dapkevičius 

Tel. +370 686 23601 

El.p. vaidotas.dapkevicius@architektas.org 

                                                 
2 Leidinio sudarytojai kviečia medžiagą teikti ir iki šiol viešai neeksponuotų, viešų pirkimų projekto konkursuose dalyvavusių darbų autorius 
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