
 

 

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka skelbia konkursą 

„STEBUKLINGA KALĖDINĖ PASAKA“ 

 

KONKURSO NUOSTATAI 

 

I. SKYRIUS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kūrybą, vaizduotę ir raštingumą skatinantis konkursas reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, 

organizavimo, vertinimo tvarką ir apdovanojimus. 

 

2. Konkursą inicijuoja, koordinuoja ir organizuoja Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka. 
 

3. Informacija apie konkursą skelbiama Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos svetainėje 
www.alytus.rvb.lt ir bibliotekos socialiniame tinkle „Facebook“: https://www.facebook.com/AlytausRSVB/ 

 

 

II SKYRIUS 

 

KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

4. Skatinti vaikų ir jaunimo raštingumą, jų vaizduotę, tobulinti rašymo įgūdžius, kalbą. 
 

5. Atskleisti kūrybinės raiškos gebėjimus, plėsti literatūrinį, kultūrinį akiratį. 
 

III SKYRIUS 

 

KONKURSO DALYVIAI 

 

6. Konkurse gali dalyvauti vaikai ir jaunimas (asmenys iki 16 metų). 
 

IV SKYRIUS 

 

KONKURSO SĄLYGOS 

 

7. Sukurti pasaką/pasakojimą tema: „Stebuklinga kalėdinė pasaka“. 

 

8. Pasakoje/pasakojime be kitų išgalvotų herojų rekomenduojama (bet neprivaloma) paminėti keturis 

pagrindinius veikėjus: „KALĖDŲ SENELĮ, GERAŠIRDĮ NYKŠTUKĄ, IŠDYKĖLĮ VELNIUKĄ, LINKSMĄJĮ SENĮ 
BESMEGENĮ“. Esant reikalui veikėjus galite keisti, o jų skaičių didinti savo nuožiūra. 
 

9. Sukurtą pasaką/pasakojimą užrašyti RANKA su pačių pasirinkta rašymo priemone (gali būti: tamsių spalvų 
spalvoti pieštukai, parkeris, tušinukas). 
 

10. Apimtis 1-1,5 puslapiai. 

 

11. Tekstą nufotografuoti (telefonu) arba nuskenuoti. 

 

 

 

 

http://www.alytus.rvb.lt/
https://www.facebook.com/AlytausRSVB/


V SKYRIUS 

 

KONKURSO VYKDYMO TVARKA 

 

12. Nufotografuoti (telefonu)/nuskenuoti rašiniai konkursui siunčiami el. paštu į Alytaus rajono savivaldybės 
viešąją biblioteką: skaitykla@alytus.rvb.lt 

 

13. Konkurso pradžia 2020m. gruodžio 2 d. 

 

14. Privaloma nurodyti autoriaus vardą, pavardę, amžių, telefoną. 
 

15. Konkurso dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes, į kurias bus atsižvelgiama vertinant konkurso dalyvių 
pateiktus kūrybinius darbus: 
 

15.1. I amžiaus grupė: 6-10 metų; 
 

15.2. II amžiaus grupė: 11-14 metų; 
 

15.3. III amžiaus grupė: 15-16 metų; 
 

16. Konkurse gali dalyvauti tik pavieniai asmenys. Esant reikalui reikalingą pagalbą gali suteikti artimiausios 

rajono bibliotekos darbuotojai. 

 

17. Konkursas vyksta iki 2021 m. sausio 6 d. 

 

18. Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. 8-315 75250, arba el. p. skaitykla@alytus.rvb.lt 

 

VI SKYRIUS 

 

KONKURSUI PATEIKTŲ DARBŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAI 
 

19. Pagrindiniai kūrybinių darbų vertinimo kriterijai: 
 

19.1. išradingumas, meniškumas ir originalumas; 
 

19.2. konkurso temos atitikimas; 

 

19.3. kalbos turtingumas ir taisyklingumas. 

 

20. Visi konkurso dalyviai bus apdovanojami ARSVB direktoriaus padėkos raštais, o trys geriausieji darbai – 

specialiais bibliotekos direktoriaus prizais. 

 

21. Darbai atitikę visus konkurso kriterijus bus išspausdinti atskiru leidiniu ir įteikti autoriams bei rajono 

viešosios bibliotekos filialams. 

 

VII SKYRIUS 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę atšaukti arba koreguoti konkurso sąlygas, konkursų dalyvių ir 
nugalėtojų darbus, juos publikuoti viešai ar naudoti savo nuožiūra informaciniais bei edukaciniais tikslais. 
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