
PIEŠINIŲ KONKURSO 

„MANO MYLIMIAUSIAS KNYGOS VEIKĖJAS“ NUOSTATAI 

 

BENDROJI DALIS 

1. Piešinių konkurso „Mano mylimiausias knygos veikėjas“ (toliau konkurso), skirto 

ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių mokiniams, nuostatai reglamentuoja 

reikalavimus dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Birštono viešoji biblioteka (toliau  Biblioteka). 

3. Informacija apie konkursą skelbiama interneto svetainėje https://www.birstonasvb.lt/ ir   

Bibliotekos socialiniame tinkle „Facebook“ https://www.facebook.com/birstonovb/. 

KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

4. Konkursas skirtas paminėti Tarptautinę vaikų knygos dieną. 

5. Konkurso tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis 

papasakoti apie savo mylimiausią knygos veikėją. 

6. Uždaviniai: 

6.1.  skatinti skaitymą; 

6.2.  puoselėti meninę saviraišką; 

6.3.  pažymėti Tarptautinę vaikų knygos dieną. 

KONKURSO DALYVIAI 

7. Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio amžiaus vaikai ir pradinių klasių mokiniai. 

KONKURSO SĄLYGOS 

8. Konkurso trukmė: 2020 m. balandžio 2 d. – 2020 m. gegužės 7  d. 

9. Konkurso etapai: 

9.1. parengiamasis:  

9.1.1. nuo balandžio 2 d. iki balandžio 20 d. el. p. renginiai@birstonobiblioteka.lt  vaikai (arba jų 

tėveliai) siunčia nufotografuotą vaiko piešinį tema „Mano mylimiausias knygos veikėjas“; 

9.1.2. konkursui pateikiami piešiniai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis: guašu, akvarele, 

aliejumi, spalvotais pieštukais, kreidelėmis ir pan.; 

9.1.3. piešinio lapo formatas – A4; 

9.1.4. piešinio dešiniajame krašte, apačioje, turi būti nurodytas vaiko vardas, amžius ir knygos, kurios 

personažą nupiešė, autorius ir pavadinimas. 

       9.2.  pagrindinis: 

9.2.1.    nuo balandžio 23 d., Pasaulinės knygos ir autorinių teisių dienos, visi vaikų piešiniai bus 

eksponuojami virtualioje parodoje Bibliotekos internetinėje svetainėje. 

9.3. baigiamasis: 

9.3. 1. Gegužės 7 d., Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, bus paskelbti laimėtojai. 

KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 
13. Komisijos išrinktų 10 piešinių autoriai (5 ikimokyklinio amžiaus vaikai ir 5 pradinių klasių 

mokiniai) bus apdovanoti susitikimo su rašytoja Šarūne Baltrušaitiene metu Birštono viešojoje 

bibliotekoje ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paskutinės karantino dienos.  

14. Nugalėtojai bus apdovanoti rašytojos Šarūnės Baltrušaitienės knyga. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Konkurso dalyviai, atsiųsdami piešinius, sutinka su konkurso taisyklėmis ir perleidžia savo 

autorines teises į kūrinį konkurso organizatoriams. 

16. Biblioteka nėra atsakinga už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse. 

17. Konkurso dalyviai sutinka, kad foto nuotraukos ar video medžiaga su asmeniniu atvaizdu prizų 

įteikimo metu būtų publikuojamos viešai. 
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