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NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Knygų skaitymo skatinimo konkurso-viktorinos „Knygose atgyja lėlės“ (toliau vadinamo –  

       Konkursu) nuostatai reglamentuoja jo tikslus, dalyvius, konkurso organizavimą.  

1.2. Konkursą inicijuoja, koordinuoja ir organizuoja - Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-

Bitės viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros centras (toliau vadinamas PAVB 

VJLC). 

1.3. Konkurso partneriai, projekto dalyviai: Anykščių, Kupiškio, Panevėžio rajonų savivaldybių 

viešųjų bibliotekų vaikų literatūros skyriai (SVB VLS). 

1.4. Konkursą remia Lietuvos kultūros taryba, Panevėžio miesto savivaldybė ir Panevėžio 

apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. 

1.5.Konkurso informaciniai partneriai: 

1.5.1. UAB „Sekundės redakcija“.  

1.5.2. UAB „Radijo pulsas“. 

1.6. Panevėžyje – 2014 metų Lietuvos kultūros sostinėje – įvairių tautų kultūra iškeliama kaip 

vertybė. Birželio mėnuo skirtas susipažinimui su Baltijos šalių literatūra ir kultūra, o 

rugsėjis – slavų kraštams, todėl vaikams rekomenduojame skaityti minėtų šalių literatūrą. 

1.7. Konkurso tikslai ir uždaviniai: 

1.7.1. Populiarinti vaikų literatūros specialistų pripažintas ir vaikų pamėgtas Baltijos šalių 

ir Rusijos rašytojų grožinės literatūros knygas. 

1.7.2. Skatinti vaikų skaitymą ir ugdyti kūrybiškumą. 

1.7.3. Skatinti Panevėžio krašto savivaldybių viešųjų bibliotekų vaikų literatūros skyrius 

motyvuoti vaikus aktyviai skaityti vasarą ir dalyvauti Konkurse. 

1.7.4. Surengti Panevėžio krašto jauniesiems skaitytojams skaitymo skatinimo konkursą-

viktoriną „Knygose atgyja lėlės“. 

 
II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

2.1.  Konkurse kviečiami dalyvauti 2-4 klasių mokiniai. 

2.2.  Mokiniams bus pasiūlyta perskaityti pastaraisiais metais išleistus vertingiausius lietuvių,  

        latvių, estų ir rusų autorių grožinės literatūros kūrinius vaikams, kurių personažai – lėlės   

        bei mažos būtybės, sukurtos iš gamtinės ar kitos medžiagos ir atgijusios knygose rašytojų   

        fantazijos dėka. 

 



 

      2.2.  Konkursas vyks nuo 2014 m. birželio 3 d. iki rugsėjo 10 d. 

      2.3.  Konkursą ir viktoriną skaitytojams organizuos PAVB VJLC ir į projektą įsitraukę   

              Anykščių, Kupiškio, Panevėžio rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų vaikų literatūros 

              skyriai. 

2.4. Konkurso-viktorinos organizavimui PAVB VJLC parengs: 

 rekomenduojamų Konkursui knygų sąrašą  

 viktoriną vaikams (skaidrėse) pagal Konkursui sudarytą rekomenduojamų knygų sąrašą 

 klausimyną su atsakymais viktorinos rengėjams  

 papildomus klausimus „žaibo“ viktorinai surengti  

 keturis informacinius lapus su trumpais tekstais apie kiekvieno iš skaitomų knygų 

autoriaus šalį. 

      2.5.   Skaitymo skatinimo konkurso-viktorinos „Knygose atgyja lėlės“ etapai: 

      2.5.1.  Mokiniai knygas skaitys nuo konkurso paskelbimo pradžios, birželio 3-osios, iki  

                  rugpjūčio 29 d. 

      2.5.2.   Pasibaigus knygų skaitymo etapui, kiekviena projekte dalyvaujanti  

                  biblioteka iki rugsėjo 9 d. surengs viktoriną, vadovaudamasi PAVB VJLC sudarytu   

                  klausimynu. 

       2.5.3.  Informaciją apie Konkurso rezultatus bibliotekos atsiųs PAVB vaikų ir jaunimo  

                  literatūros centrui iki rugsėjo 10 d. 

       2.5.4.  Rugsėjo 17 d. vyks baigiamasis renginys Panevėžio apskrities 

                 G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros centre   

                 (Aukštaičių g.4, Panevėžys), kuriame bus apdovanoti konkurso nugalėtojai. 

 

III. VERTINIMAS 

 

3.1. Po tris viktorinos nugalėtojus kiekvienoje bibliotekoje išrinks iš nelyginio asmenų skaičiaus  

sudaryta vertinimo komisija. 

3.2. Nugalėtojais taps mokiniai, teisingai atsakę į visus viktorinos klausimus. Jei nugalėtojų 

atsirastų daugiau, negu trys, būtų rengiama „žaibo“ viktorina, užduodant vaikams 

papildomus klausimus. 

3.3. Nugalėtojus komisija paskelbs iš karto, pasibaigus viktorinai, kai tik bus žinomi rezultatai.  

3.4. Visi Konkurso laimėtojai bus paskelbti PAVB VJLC svetainėje iki rugsėjo 15 d. 

 
IV. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

4.1. Trys viktorinos nugalėtojai ir lydintys bibliotekininkai iš kiekvienos projekte dalyvavusios 

bibliotekos rugsėjo mėnesį bus pakviesti į projekto baigiamąjį renginį PAVB Vaikų ir jaunimo 

literatūros centre.  

4.2. Renginyje nugalėtojai bus apdovanoti prizais, susitiks su rašytoja Danguole Kandrotiene, vėliau 

vyks į Panevėžio lėlių vežimo teatrą ir dalyvaus edukacinėje pamokoje ir spektaklyje.  

 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

5.1. Projekte dalyvaujančios bibliotekos ir bibliotekininkai-Konkurso organizatoriai bus apdovanoti padėkos 

raštais. 
5.2. Visa informacija susijusi su Konkursu bus skelbiama tinklalapyje http://vjlc.pavb.lt 
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