Konkurso „SKAITYMAS: sėkmė ir džiaugsmas“
NUOSTATAI
1. BENDROJI DALIS
1.1. Konkursas „SKAITYMAS: sėkmė ir džiaugsmas“ (toliau vadinamas – konkursas) nuostatai
nustato konkurso organizavimo tvarką
2. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2.1. Skatinti vaikus ir jaunimą skaityti lietuvių ir užsienio autorių grožinės literatūros knygas.
2.1.1. Populiarinti Lietuvos leidyklų naujausią grožinę literatūrą bibliotekose.
2.1.2. Įtraukti į konkursą bibliotekas bei žiniasklaidą
3. KONKURSO ORGANIZATORIAI
3.1. Lions klubų asociacija ir Lietuvos bibliotekininkų draugija
3.2. Konkurso partneriai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos viešosios
ir mokyklų bibliotekos, Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka,
Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka
4. KONKURSO DALYVIAI
4.1. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos moksleiviai
4.2. Konkurso dalyviai skirstomi į grupes:
I grupė: 1 - 4 klasių mokiniai
II grupė: 5 - 8 klasių mokiniai
III grupė: 9 - 12 klasių mokiniai
5. KONKURSO EIGA
5.1. Konkursas vyks dviem etapais: vietinis ir respublikinis
5.2. Vietinis konkurso etapas vyks 2013 m. balandžio 1- gegužės 30 d.
5.3. Dalyviai iš pateikto sąrašo turi pasirinkti literatūros kūrinį.
5.4. 1 - 4 klasių dalyviai (I grupė) turi savarankiškai parašyti 900 spaudos ženklų tekstą apie
perskaitytą kūrinį, 5 - 12 klasių dalyviai (II ir III grupės) savarankiškai parašyti 1800
spaudos ženklų tekstą apie perskaitytą kūrinį, vieno spausdinto puslapio (A4 formato, šriftas
Times New Roman) arba sukurti perskaitytam kūriniui iliustraciją atliktą bet kuria technika
A4 formatu). Kolektyviniai darbai gali būti ir didesni.
5.5. Vienas dalyvis konkursui gali pateikti ir tekstą, ir iliustraciją.
5.6. Iki gegužės 30 d., 12 val. dalyvis sukurtą tekstą, turi atsiųsti elektroniniu paštu
biblioteka@kalvarijosvb.lt arba atnešti į artimiausią projekte dalyvaujančią biblioteką.
Iliustracijas dalyvis turi siųsti paprastu paštu arba atnešti į artimiausią projekte
dalyvaujančią biblioteką.
5.7. Tekstų ir iliustracijų skaičius asmeniui ar grupei neribojamas. Dalyvių atsiųsti tekstai ir
iliustracijos negrąžinamos ir tampa tos bibliotekos nuosavybe.
5.8. Konkurso dalyvis gali pasirinkti literatūros kūrinį ir iš kitos grupės sąrašo
6. VERTINIMAS
6.1. Konkursui pateiktus tekstus ir iliustracijas vietiniame etape vertins bibliotekose sudaryta
komisija
6.2. Bibliotekose komisija išrenka 3 geriausius tekstus ir 3 iliustracijas (po vieną tekstą ir vieną
iliustraciją iš kiekvienos amžiaus grupės).
6.3. Komisija, atrinkusi geriausius moksleivių kūrybinius iki birželio 10 d. siunčia juos į
respublikinį etapą.
6.4. Tekstai ir iliustracijos bus vertinamos pagal šį kriterijų:

Minčių ir vizualinės išraiškos originalumas.
Temos atskleidimas, meninė kokybė (iliustracijoms)
6.5. LBD paskirti vertintojai atrinks 12 tekstų ir 12 iliustracijų proginio 2014 m. katalogo
kalendoriaus leidybai. Iš jų atrinks po tris geriausius tekstus ir iliustracijas.
6.6. Konkurso rezultatai bus paskelbti Lions, LBD, projekto partnerių svetainėse rugsėjo 1 d.
7. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
7.1. Vietinio etapo Konkurso dalyvių apdovanojimą Kalvarijos savivaldybės viešoji
biblioteka planuoja gegužės 31 d.
7.2. Respublikinio etapo Konkurso apdovanojimas vyks renginio metu preliminariai lapkričio
mėn. (bus patikslinta).
7.3. Kalendoriaus leidybai atrinktų tekstų ir iliustracijų autoriams bus įteikti LIONS įsteigti
prizai
7.4. Konkurso nugalėtojai bus informuoti asmeniškai.
7.5. Apie renginį bus skelbiama viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.kalvarijosvb.lt.

