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KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO  

„BIBLIOTEKOS 90-KOJIS“  

NUOSTATAI 

 

 

 

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka kviečia švietimo ir ugdymo 

įstaigų auklėtinius ir visus vaikus nuo 6 iki 19 metų dalyvauti kūrybinių darbų konkurse 

„Bibliotekos 90-kojis“. Konkursas skirtas Bibliotekos 90-mečiui paminėti, siekiant, jog šis 

jubiliejus vaikams taip pat taptų švente. 

Daugiau informacijos apie Bibliotekos organizuojamą konkursą „Bibliotekos 90-kojis“ 

rasite interneto tinklalapyje www.kaunas.mvb.lt. ir socialiniame tinkle Facebook - Kauno miesto 

Vinco Kudirkos viešoji biblioteka vaikams ir jaunimui.  

 

I. BENDRIEJI NUOSTATAI 

1. Kūrybinių darbų konkurso „Bibliotekos 90-kojis“ (toliau konkursas), skirto vaikams 

įsitraukti į Bibliotekos jubiliejinius renginius, 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 Bibliotekos organizuojamą veiklą, švenčiant Bibliotekos jubiliejų.  

2. Skatinti vaikų ir jaunimo kūrybinę raišką ir iniciatyvumą, dalyvaujant konkurse „Bibliotekos 

90-kojis“, ir aktyviai dalyvauti Kauno bendruomeniškoje veikloje.  

 

III. KONKURSO DALYVIAI 
1. Konkurse kviečiami dalyvauti 6-19 metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo švietimo 

įstaigų mokiniai ir pavieniai bibliotekų lankytojai vaikai. 

2. Dalyviai gali būti organizuotos švietimo įstaigų 10-20 vaikų grupės. 

 

IV. KONKURSINIS DARBAS 

1. Konkurso tema - Bibliotekos 90-kojis, simbolizuojantis Bibliotekos 90 metų jubiliejų. 

2. Konkursinis darbas – kūrybinis darbas, atliktas laisvai pasirinkta technika (gali būti piešiniai 

A4, A3 ir kt. formato arba bendras darbas, erdvinės instaliacijos ir kt. darbai). 

3. Rekomenduojama pasitelkti kuo įdomesnių priemonių kūrybiniam darbui atlikti. 

 

V. KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

 

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

2. Konkursinis darbas turi būti parengtas eksponavimui: nurodytas autoriaus vardas, pavardė, 

amžius, kontaktai, kūrinio pavadinimas, švietimo įstaigos pavadinimas ir mokytojo vardas, 

pavardė, Bibliotekos padalinio pavadinimas. 

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


 2 

3. Konkurso organizatoriai turi teisę neeksponuoti kūrinių, jeigu jie plagijuoti, neatitinka 

nuostatų, jeigu konkursiniai darbai neparengti eksponavimui, yra sutepti, sulamdyti, nebaigti 

ir pan. 

 

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

1. Norintys dalyvauti konkurse registruojasi artimiausiame Bibliotekos padalinyje arba e. 

paštu adresu aiste.pupininkaite@kaunas.mvb.lt; tel. nr. 8 37 222 357. Registruojantis turi 

būti nurodytas autoriaus(-ių) vardas, pavardė, amžius, kontaktai (mob. nr.), švietimo 

įstaigos pavadinimas ir mokytojo vardas, pavardė, Bibliotekos padalinio pavadinimas. 

2. Savarankiškai įgyvendina savo pasirinktą idėją - pačių pasirinktomis kūrybinėmis 

technikomis ir priemonėmis sukuria „Bibliotekos 90-kojo“ vizualizaciją.  

3. Darbus pristatyti iki 2015 metų lapkričio 25 d. adresu:  

Kūrybinių darbų konkursui – „Bibliotekos 90-kojis“ 

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, 

Laisvės al. 57, Kaunas. 

4. Kūrybiniai darbai taip pat priimami visuose Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos 

viešosios bibliotekos padaliniuose ir skyriuose (atsakingo darbuotojo teirautis vietoje).  

5. Vertinimo komisija iki 2015 m. lapkričio 30 d. įvertins kūrybinius darbus.  

6. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti 2015 m. gruodžio 1 d. interneto tinklalapyje 

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

viešoji biblioteka vaikams ir jaunimui.  

7. 2016 m. sausio 10 d. atrinktais darbais  puošime Bibliotekos erdves.  

 

8. VII. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS 
 

1. Kūrybinių darbų „Bibliotekos 90-kojis“ nominacijos: 

 Knygiškiausias, 

 Spalvingiausias, 

 Linksmiausias, 

 Ilgiausias, 

 Išmaniausias, 

 Draugiškiausias, 

 Sportiškiausias, 

 Stilingiausias, 

 Ekologiškiausias, 

 Gimtadieniškiausias, 

 Ateities 90-kojis, 

 Išradingiausias. 

 

2. Kūrybinių darbų vertinimo kriterijai: 

 temos atitikimas; 

 darbo originalumas; 

 darbo meniškumas. 

3. Kūrybiniai darbai nebus skirstomi ir vertinami pagal amžiaus grupes. Iš visų darbų bus 

atrinkta 12 (dvylika) temą  ir nominacijas atitinkančių darbų, kurių autoriai bus skelbiami 

laureatais ir 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. Komisiją sudarys Bibliotekos darbuotojai, meno pedagogai. 
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VIII. KONKURSO PRIZAI 

 

1. Konkurso laureatų darbai bus publikuojami Bibliotekos 90-mečiui pažymėti išleidžiamame 

konkurso „Bibliotekos 90-kojis“ kalendoriuje.  

2. Nugalėtojams ir jų pedagogams bus įteiktos padėkos ir prizai - 2016 m. kalendoriai su 

nugalėtojų kūrybiniais darbais. 

3. Komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas. 
 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

1. Konkurso darbai nebus grąžinami. 

2. Konkurso dalyviai sutinka, kad konkursiniai darbai būtų naudojami Bibliotekos nuožiūra 

nekomerciniais, mokomaisiais tikslais. 

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

dalyvius. 

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis:  

konkurso koordinatorė Aistė Pupininkaitė  

aiste.pupininkaite@kaunas.mvb.lt; 

 tel. nr. 8 37 222357 

 

 

 

Direktorė     Nomeda Domeikienė 
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