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NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Knygų skaitymo ir reklamos konkurso „Toks nuostabus pasaulis“ (toliau vadinamo –
Konkursu) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimą, dalyvių vertinimą ir
apdovanojimą.
1.2. Konkursą inicijuoja, koordinuoja ir organizuoja - Panevėžio apskrities G.PetkevičaitėsBitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros centras (toliau vadinamas PAVB
VJLC).
1.3. Konkurso partneriai, projekto dalyviai: Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių, Biržų
Jurgio Bielinio, Kupiškio, Pasvalio Mariaus Katiliškio, Rokiškio rajonų savivaldybių
viešųjų bibliotekų vaikų literatūros skyriai (SVB VLS), Panevėžio rajono savivaldybės
Velžio biblioteka.
1.4. Konkursą remia Lietuvos kultūros taryba 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“.
1.5.3. VšĮ „Bitutės“ redakcija.
1.6. Informacija apie Konkursą skelbiama PAVB VJLC interneto svetainėje http://vjlc.pavb.lt/
II. KONKURSO TIKSLAI
2.1. Pažymėti Panevėžio krašto rašytojos, visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
155-ąsias
gimimo metines.
2.2. Skatinti vaikų skaitymą ir ugdyti kūrybiškumą.
2.3. Skatinti Panevėžio krašto SVB vaikų literatūros skyrius motyvuoti vaikus aktyviai skaityti
vasarą ir dalyvauti Konkurse.
2.4. Populiarinti vaikams grožinės literatūros kūrinius, kurie ugdo gerąsias jaunosios kartos
būdo savybes, tokias, kaip bičiulystė, atjauta, pasiaukojimas, garbingumas, pareigingumas,
darbštumas, rūpestingumas, pilietiškumas ir kitas, kuriomis pasižymėjo rašytoja Gabrielė
Petkevičaitė-Bitė.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
3.1. Konkursas vyks nuo 2016 m. balandžio 4 d. iki rugpjūčio 1 d.
3.2. Konkurse kviečiami dalyvauti 3-5 klasių mokiniai.
3.3. Konkursą savo skaitytojams organizuos PAVB VJLC ir į projektą įsitraukę Anykščių,
Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio rajonų SVB vaikų literatūros skyriai, Panevėžio rajono
Velžio biblioteka.
3.4. Mokiniams bus pasiūlyta skaityti knygas pagal PAVB VJLC darbuotojų parengtą sąrašą
arba pasirinkti ne iš sąrašo, jei knyga (skirta 2-5 klasių mokiniams) atitinka konkurso
„Toks nuostabus pasaulis“ tikslus, bei sukurti vaidybinį filmuką pagal savo pasirinktą
perskaitytą kūrinį.
3.5. Filmuko kūrybinės grupės narių skaičius neribojamas, jiems reikalingą pagalbą gali suteikti
IT specialistai, mokytojai, bibliotekininkai.
3.7. Filmo trukmė: 3 – 5 min.; kuriamų filmukų skaičius neribojamas.
3.8. Kiekviena Konkurse dalyvaujanti biblioteka iš mokinių sukurtų ir bibliotekos sudarytos
vertinimo komisijos atrinktų filmukų konkursui pateiks po vieną geriausią filmuką.
3.9. Komisijos atrinktą filmuką (formatu FULL HD1080) bibliotekos patalpins youtube ir
savo bibliotekos google diske bei atsiųs nuorodą bei informaciją apie jo kūrėjus (mokinio
vardas, pavardė, mokykla, klasė, mokytojo, IT specialisto vardas, pavardė) iki rugpjūčio
1 d. Vaikų ir jaunimo literatūros centrui žemiau pateiktu el. paštu. Filmukų įkėlimo
klausimais konsultuotis su PAVB ITS specialistu Arnualdu Dalinda mob. tel. 861619004.
3.10. Geriausi Konkurso filmukai bus patalpinti PAVB VJLC svetainėje, pristatomi
baigiamajame renginyje. Informacija apie Konkurso metu vykdomas veiklas, kuri bus
skelbiama bibliotekų svetainėse, siunčiama žemiau pateiktu el. paštu.
3.12. Visą su Konkursu susijusią informaciją pateiksime tinklalapyje http://vjlc.pavb.lt/
IV. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
4.1. Visi konkurso dalyviai gali gauti dalyvio pažymėjimus, kuriuos įteiks projekte
dalyvaujančios bibliotekos (dėl pažymėjimo pavyzdžio kreiptis į VJLC).
4.2. Geriausių filmukų kūrėjai ir juos lydintys bibliotekininkai rugsėjo 15 d. bus pakviesti į
baigiamąjį renginį Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir
jaunimo literatūros centre (Aukštaičių g. 4, Panevėžys).
4.3. Renginyje geriausių filmukų kūrybinėms grupėms bus įteikti prizai, kvietimai į spektaklį
Panevėžio teatre „Menas“, padėkos.
4.4. Projekte dalyvaujantys bibliotekininkai - Konkurso organizatoriai bus apdovanoti padėkos
raštais.
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