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2015 m. literatūrinė Vlado Šlaito premija skirta poetui, 

kritikui, literatūros tyrinėtojui, redaktoriui Vainiui Bakui už 

poezijos knygą „Kas vėjo – vėjui“. 

V. Bakas gimė 1989 m. gegužės  9 d.  Ukmergėje. Mokėsi 

Ukmergės „Šilo“ vidurinėje  mokykloje. 2012 m. baigė 

Vilniaus universiteto lietuvių filologijos bakalauro studijas, 

o 2014 m. – Vilniaus universiteto Literatūros antropologijos 

ir kultūros magistro studijas, gavo literatūrologijos magistro 

laipsnį. Dirbo „Literatūros ir meno“ kalbos redaktoriumi, o 

šiuo metu dirba įvairiose leidyklose. Kūrybą, literatūros ir 

kino recenzijas, publicistinius straipsnius publikuoja 

įvairioje periodinėje spaudoje – savaitraščiuose „Literatūra 

ir menas“, „Šiaurės Atėnai“, „Nemunas“, kultūros leidiniuose: „Naujoji Romuva“, „Metai“, 

„Krantai“, „Gintaro lašai“, Ukmergės krašto laikraštyje „Gimtoji žemė“, Jonavos rajono 

laikraštyje „Alio Jonava“, kultūriniame jaunimo žurnale „Pašvaistė“, internetinėje 

svetainėje bernardinai.lt, almanachuose „Poezijos pavasaris“, „Poetinis Druskininkų 

ruduo“, „Literatūrinės Vilniaus slinktys“, „Eskizai“, „Ties Vilkmerge“ ir kituose. Nuo 2012 

m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys. 

V. Bakas yra išleidęs 3 eilėraščių knygas. Pirmąją poezijos knygą „Lietaus spalvos“ (2003 

m.) išleido dar besimokydamas vidurinėje mokykloje, vėliau išleido eilėraščių knygą 

„Pretekstai“ (2010 m.) 

V. Bakui yra skirtas ne vienas apdovanojimas: 2007–2008 m. prizinės vietos ir 

apdovanojimai už labai gerą poeziją respublikiniuose Lietuvos jaunųjų filologų 

konkursuose; 2008 m. – pirmoji vieta moksleivių poezijos skaitymuose „Augame kartu su 

eilėraščiu“, „Poetinio Druskininkų rudens“ Jaunųjų poezijos skaitymų laureatas (Jaunųjų 

skaitymų Antano A. Jonyno teikiamos Puškino premijos laureatas);  2010 m. „Poetinio 

Druskininkų rudens“ anoniminio eilėraščio konkurso laureatas (3 vieta), „Gintaro lašai“ 

Jaunųjų kūrybos konkurso 2 vietos laureatas;  2011 m. „Poetinio Druskininkų rudens“ 

anoniminio eilėraščio konkurso laureatas (1 ir 2 vietos); 2011 m. ir 2013 m. „Gintaro lašai“ 

Jaunųjų kūrybos konkurso 2 vietos laureatas; 2013 m. Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės 

vardinė premija už aktyvią mokslinę ir visuomeninę veiklą bei  Poezijos pavasario jaunojo 

kritiko premija; 2014 m. Vandos Zaborskaitės vardinė premija už geriausiai apgintą lietuvių 

literatūros kritikos magistro darbą ir festivalio „Panevėžio literatūrinė žiema“ prizas 

„Žalvarinė ranka-segtuvas“ už eilėraščių rinkinį „Kas vėjo – vėjui“; 2015 m. Salomėjos 

Nėries literatūrinė premija už eilėraščių rinkinį „Kas vėjo – vėjui“. 


