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KŪRINIŲ KONKURSO VAIKŲ KŪRYBOS RINKINIUI NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kūrinių konkursas Vaikų kūrybos rinkiniui sudaryti (toliau – konkursas)
organizuojamas įgyvendinant tarptautinį Comenius Regio partnerystės projektą „Skaitymo
skatinimas ugdant kūrybiškumą“. Projekto veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą
programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
2. Projekto partneriai Lietuvoje – Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Ignalinos
gimnazija, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Ignalinos kultūros ir sporto centras,
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. Partnerinis regionas Vokietijoje
– Biureno miesto savivaldybė.
3. Konkurso tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo skaitymą, ugdant kūrybiškumą, bei
skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
4. Konkurso pradžia 2014 m. rugsėjo 10 d.
5. Konkurso nugalėtojų kūriniai bus išleisti tarptautiniame Vaikų kūrybos rinkinyje.
Knygos apimtis apie 110 psl., iš jų 100 – vaikų kūriniai (60 tekstinių puslapių ir 40 spalvotų
puslapių).
6. Kiekvienoje šalyje kiekvienoje amžiaus grupėje bus atrinkta po 10 vaikų literatūrinių
kūrinių (kiekvienoje šalyje po 30, bendras literatūrinių kūrinių skaičius – 60) ir kiekvienoje šalyje
bus atrinkta po 20 taikomosios ar vaizduojamosios dailės (piešiniai ar taikomosios dailės darbų
fotografijos) kūrinių (bendras dailės kūrinių skaičius – 40). Bendras vaikų kūrinių skaičius – 100.
7. Konkurso dalyvių darbai Vaikų kūrybos rinkiniui kiekvienoje šalyje bus vertinami ir
atrenkami atskirai, sudarant atskiras vertinimo ir atrankos komisijas.
8. Konkursą Lietuvoje organizuoja Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

II. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS
9. Konkurse Lietuvoje gali dalyvauti Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo ir
neformaliojo švietimo mokyklų mokiniai.
10. Konkurso dalyviai konkursui gali pateikti literatūrinius arba dailės kūrinius. Vienas
dalyvis iš viso gali pateikti ne daugiau kaip 3 darbus.
11. Pateikiant kūrinį, būtina nurodyti:
11.1. autoriaus vardą, pavardę;
11.2. amžių (darbo pateikimo dieną);
11.3. kūrinio pavadinimą (jei kūrinys turi pavadinimą);
11.4. bendrojo lavinimo ar neformaliojo švietimo mokyklos pavadinimą.
12. Darbai (originalai) iki lapkričio 15 d. pristatomi į Ignalinos rajono savivaldybės
viešąją biblioteką. Literatūriniai kūriniai gali būti siunčiami el. paštu adresu
biblioteka@ignalinosvb.lt.

III. REIKALAVIMAI KŪRINIAMS
13. Konkursui gali būti pateikiami literatūriniai ir taikomosios bei vaizduojamosios dailės
kūriniai, parengti, priklausomai nuo amžiaus grupės, tokiomis temomis:
13.1. 6 – 10 m. – pasakos;
13.2. 11 – 14 m. – fantastika;
13.3. 15 – 19 m. – meilė ir draugystė.
14. Literatūros kūrinys neturi būti didesnės apimties negu pusė A4 formato lapo – ne
daugiau kaip 22 eilutės su pavadinimu ir autoriaus vardu, pavarde (kairė paraštė 2,5 cm, dešinė
paraštė – 1,5 cm), rašant 12 dydžio Times New Roman šriftu, tarpai tarp eilučių – viengubi.
15. Vaizduojamosios dailės kūrinys turi būti atliktas ant vertikalaus lapo.
IV. VERTINIMAS
16. Kūrinius vertina Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus
sudarytos vertinimo komisijos (viena komisija vertina literatūros, kita – dailės kūrinius), į kurias
kviečiami projekto partnerių atstovai bei vertinamos srities (literatūros ar dailės) profesionalai.
17. Vertinimo komisijos atrenka 30 literatūros (po 10 kiekvienoje amžiaus grupėje) ir 20
dailės kūrinių.
18. Vertinant kūrinius, atsižvelgiama į:
18.1. atitikimą temai;
18.2. kūrybiškumą, meniškumą, originalumą.
19. Vertinimo komisijos konkursui pateiktus darbus įvertina iki 2014 m. gruodžio 1 d.
IV. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
20. Konkurso nugalėtojai apdovanojami sudarytais Vaikų kūrybos rinkiniais.
21. Konkurso dalyviai apdovanojami padėkos raštais.
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