
 
ŠIAULIŲ APSKRITIES  

POVILO VIŠINSKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 
 

DĖL KNYGŲ PRISTATYMO KONKURSO NUOSTATŲ 

PATVIRTINIMO 

  

2017 m. vasario 8 d. Nr. VĮ-7 

Šiauliai 

 

 

      1 . T v i r t i n u  Knygų pristatymo konkurso nuostatus (pridedama). 

2. Įsakymą s k e l b i u  Vaikų literatūros skyriaus vedėjai Aldonai Šiaulienei ir Regioninio 

bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėjai Ekaterinai Prakapenei. 

 

 

Direktorius                                                                                                        Bronius Maskuliūnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 

bibliotekos direktoriaus  

2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. VĮ-7 

 

KNYGŲ PRISTATYMO KONKURSO 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Knygų pristatymo konkurso (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja pagrindinius 

konkurso tikslus, organizavimo tvarką, sąlygas, reikalavimus ir vertinimo kriterijus. 

2. Konkursas, kaip jaunimo skaitymo, saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymo forma, 

skiriamas įvairaus amžiaus moksleiviams. 

3. Konkursą organizuoja Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (toliau – 

organizatorius), esanti adresu: Aušros al. 62, Šiauliai, tel. (8 41) 25 37 50, el. p. bibl@savb.lt; 

kontaktinis asmuo vyr. bibliotekininkė Urtė Vaserienė, el. p. urte.vaseriene@gmail.com. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI 

4. Konkurso tikslai:  

4.1. populiarinti kokybišką bei vertingą lietuvių ir užsienio šalių įvairių žanrų literatūrą 

vaikams;  

4.2. skatinti moksleivių kūrybiškumą, ugdyti gebėjimą kritiškai vertinti, atsirinkti ir įtaigiai 

pristatyti knygas; 

4.3. ugdyti jaunųjų skaitytojų savivertę; 

4.4. didinti susidomėjimą knygomis ir skaitymu. 

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

5. Konkurso atrankiniai turai organizuojami iš anksto numatytose viešosiose bibliotekose. 

Atrankinių turų nugalėtojai (po tris iš kiekvienos bibliotekos: 1 dalyvis (ar dalyvių grupė) iš I–IV 

klasių, 1 – iš V–VIII klasių ir 1 – iš IX–XII klasių) deleguojami į baigiamąjį turą, kuris vyks Šiaulių 

apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.  

6. Paraiška dėl dalyvavimo baigiamajame ture konkurso organizatoriui turi būti pateikta 

likus savaitei iki renginio pradžios. 

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

7. Dalyvauti konkurse gali I–XII klasių bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo 

mokyklų mokiniai. 
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8. Knygą pristatyti gali vienas dalyvis arba dalyvių grupė, kurią sudaro ne daugiau kaip 5 

asmenys.  

9. Vienas dalyvis arba viena grupė gali pristatyti ne daugiau kaip vieną knygą. 

10. Vienos knygos pristatymo trukmė ne ilgesnė kaip 5 minutės.  

11. Pristatymo raiška neribojama. Apie reikalingas technines priemones dalyvis informuoja 

registruodamasis į konkursą. 

12. Dalyvis privalo turėti ir demonstruoti auditorijai pristatomą knygą.  

 

V. VERTINIMO KRITERIJAI 

13. Originaliausius pristatymus atrenka vertinimo komisija (toliau – komisija), kurią 

sudaro trys kompetentingi nariai. 

14. Vertinant knygos pristatymą  vadovaujamasi šiais kriterijais: 

14.1. knygos vertės, autoriaus ir iliustracijų atskleidimas; 

14.2. pristatymo kūrybiškumas, originalumas, išradingumas; 

14.3. gebėjimas atsirinkti vertingą literatūros kūrinį; 

14.4. komunikacija su auditorija; 

14.5. retoriniai ir vaidybiniai gebėjimai; 

14.6. asmeninės patirties, apsiskaitymo demonstravimas;  

14.8. kalbėjimo trukmės kontrolė. 

15. Komisija, įvertinusi visų dalyvių pristatymus, baigiamajame ture išrinks tris I vietos 

nugalėtojus iš skirtingų amžiaus grupių (I–IV, V–VIII ir IX–XII  klasių) dalyvių. Atsižvelgus į 

konkurso dalyvių pasirodymus, papildomai gali būti skiriamos įvairios nominacijos (pvz., už 

originalumą, už novatoriškumą, už meniškiausiai pristatytą knygą, etc.).  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Konkurso organizatorius pasilieka teisę konkursui pristatytus dalyvių darbus publikuoti 

ir reprodukuoti savo nuožiūra. Autorių dalyvavimas konkurse savaime laikomas sutikimu su šiomis 

sąlygomis. 

17. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir kiti konkurso globėjai ar 

mecenatai.  
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