
„METŲ KNYGOS RINKIMŲ 2016“ 

RECENZIJŲ KONKURSO  

NUOSTATAI 

 

 

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka kviečia 11–25 metų jaunimą dalyvauti 

„Metų knygos rinkimų 2016“ recenzijų konkurse.  

Daugiau informacijos apie konkursą rasite interneto tinklalapyje www.kaunas.mvb.lt. ir socialiniame 

tinkle Facebook – Kauno miesto Vinco Kudirkos viešoji biblioteka vaikams ir jaunimui. 

 

I. BENDRIEJI NUOSTATAI 

1. „Metų knygos rinkimų 2016“ recenzijų konkurso (toliau konkursas), skirto 11–25 metų jaunimui 

ir skatinančio įsitraukti į „Metų knygos rinkimų 2016“ akciją, atskleidžiant jų kūrybiškumą, nuostatai 

reglamentuoja reikalavimus dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir apdovanojimo 

tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka (toliau 

Biblioteka). 

3. Informacija apie konkursą skelbiama interneto tinklalapyje www.kaunas.mvb.lt; socialiniame 

tinkle Facebook – Kauno miesto Vinco Kudirkos viešoji biblioteka vaikams ir jaunimui.  

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Skatinti vaikus įsitraukti į „Metų knygos rinkimų 2016“ akciją. 

2. Skatinti jaunimo skaitymą, domėjimąsi šiuolaikine lietuvių literatūra, lavinti literatūros kritikos ir 

kūrybinio rašymo įgūdžius, dalyvaujant „Metų knygos rinkimų 2016“ recenzijų konkurse. 

III. KONKURSO DALYVIAI 

1. Konkurse kviečiami dalyvauti 11–25 metų jaunimas. 

 

IV. KONKURSINIS DARBAS 

1. Konkurso tema – „Metų knygos rinkimai 2016“. 

2. Konkursinis darbas – „Metų knygos rinkimų 2016“ dalyvaujančios knygos recenzija (pateikta 

word formatu, 1–3 psl. apimties, iki 1500 žodžių).  

Akcijoje dalyvaujančias knygų sąrašą galima rasti www.metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt. 

 

V. KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

http://www.kaunas.mvb.lt/
http://www.metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/


1. Konkurso dalyviai gali atsiųsti ne daugiau kaip vieną darbą, atitinkantį konkurso temą. 

2. Konkursinio darbo (recenzijos) viršuje turi būti nurodyta:  

1) autoriaus vardas, pavardė 

2) amžius 

3) recenzuojamos knygos pavadinimas  

4) kontaktinis autoriaus arba jo tėvų/mokytojos telefonas  

5) mokykla (jeigu dalyvauja moksleivis) 

Dokumento failas turi būti pavadintas – autoriaus vardu ir pavarde.  

3. Konkurso organizatoriai turi teisę nevertinti recenzijos, jeigu ji plagijuota, neatitinka nuostatų ir 

darbo pateikimo sąlygų. 

 

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

1. Norintys dalyvauti konkurse recenzijas (word formatu) siunčia el. paštu 

gintare.visockyte@kaunas.mvb.lt iki 2017 m. vasario 14 d.  

2. Komisija iki 2017 m. vasario 24 d. įvertins gautas recenzijas. 

3. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti 2017 m. vasario 28 d. bibliotekos tinklalapyje 

www.kaunas.mvb.lt ir socialiniame tinkle Facebook – Kauno miesto Vinco Kudirkos viešoji 

biblioteka vaikams ir jaunimui.  

4. Nuo 2017 m. kovo 1 d. dešimt geriausių recenzijų bus publikuojamos bibliotekos tinklalapyje 

www.kaunas.mvb.lt, socialiniame tinkle Facebook – Kauno miesto Vinco Kudirkos viešoji biblioteka 

vaikams ir jaunimui bei konkurso partnerių portale www.kaunozinios.lt   

 

8. VII. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS 

1. „Metų knygos rinkimų 2016“ recenzijų laimėtojų nominacijos: 

1. Auksinė kritiko plunksna – už kritinio vertinimo erudiciją 

2. Sidabrinė kritiko plunksna – už turinio/rašymo stiliaus originalumą  

3. Bronzinė kritiko plunksna – už literatūriškumą (menišką kalbą, formą ar rašymo stilių) 

4. Linksmiausio (žaismingiausio) kritiko plunksna  

5. Menų sintezės plunksna – už literatūros ir kitų menų (dailės, muzikos, kino, teatro) 

sintezę ir intertekstualumą 

6. Postmoderniausio kritiko plunksna – už teksto ir sapno, virtualios 

realybės/kompiuterinio žaidimo sąsajas arba už hipertekstualiausią recenziją 

7. Komparatyvistikos guru plunksna – už lietuvių/pasaulio literatūros konteksto 

išmanymą ir skirtingų kūrinių palyginimą  

8. Mažojo kritiko plunksna – už geriausias įžvalgas vaikų knygos kategorijoje 

9. Poetiškiausio kritiko plunksna – už geriausias įžvalgas poezijos knygos kategorijoje 

10. Brandžiausio kritiko plunksna – už geriausias įžvalgas suaugusių knygos kategorijoje 

mailto:gintare.visockyte@kaunas.mvb.lt
http://www.kaunozinios.lt/


2. Recenzijų vertinimo kriterijai: 

 temos atitikimas; 

 recenzijos originalumas; 

 knygos kritinis vertinimas; 

 recenzijos literatūriškumas (meniškumas) 

 literatūrologinė erudicija (literatūros ir kitų menų/sričių kontekstų išmanymas) 

 taisyklinga bendrinė lietuvių kalba 

3. Recenzijos nebus skirstomos ir vertinamos pagal amžiaus grupes. Iš viso bus atrinkta dešimt 

nominacijas atitinkančių darbų, kurių autoriai bus apdovanojami. 

4. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas ir prizus. 

5. Konkurso darbus vertins Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos 

direktorės sudaryta komisija, kurią sudarys bibliotekos darbuotojai ir literatūros kritikai. 

 

VIII. KONKURSO PRIZAI 

1. Nuo 2017 m. kovo 1 d. dešimties laimėtojų recenzijos bus publikuojamos bibliotekos tinklalapyje 

www.kaunas.mvb.lt, socialiniame tinkle Facebook – Kauno miesto Vinco Kudirkos viešoji biblioteka 

vaikams ir jaunimui bei konkurso partnerių portale www.kaunozinios.lt   

2. Nugalėtojams bus įteiktos padėkos ir prizai. 

3. Komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Recenzijos nebus grąžinamos. 

2. Konkurso dalyviai sutinka, kad recenzijos būtų naudojami Bibliotekos nuožiūra nekomerciniais 

tikslais.  

3. Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti konkurso nuostatus, iš anksto apie tai informavę dalyvius. 

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis: 

Pagarbiai 

Gintarė Visockytė 

Vyresnioji bibliotekininkė 

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka 

Jaunimo, meno ir muzikos skyrius 

A.Mapu g. 18, Senamiestis 

Tel. (8 37) 321324, mob. tel. (8 64) 346 904 



El. paštas: gintare.visockyte@kaunas.mvb.lt 

www.kaunas.mvb.lt 

 

Direktorė                                                                                              Nomeda Domeikienė 


