Skaitymo skatinimo konkursas „Su knyga per pasaulį“
Skaitymo skatinimo konkursas „Su knyga per pasaulį“ organizuojamas Ignalinos rajono
savivaldybės viešojoje bibliotekoje, vykdant Comenius Regio partnerystės projektą „Skaitymo
skatinimas ugdant kūrybiškumą“. Projekto veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą
programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Konkurso trukmė – trys mėnesiai (nuo vasario 17 dienos iki gegužės 26 dienos).
Varžytis kviečiami vaikai ir jaunimas. Varžymosi užduotis ir tikslas - kas perskaitys daugiau
knygų ir jose „aplankys“ daugiausiai šalių (valstybių). Šalys gali būti ir išgalvotos, esančios tik
perskaitytoje knygoje, o ne tikrovėje. Literatūros žanras, autoriai yra pasirenkami laisvai, nėra
literatūros sąrašo, kurį privaloma perskaityti.
Dalyviai pagal amžių (amžius skaičiuojamas 2014 m. gegužės 26 d.) skirstomi į 3 grupes:
A grupė – 6-11 metų,
B grupė – 12-15 metų,
C grupė – 16-19 metų.
Kaip tapti konkurso dalyviu
 Ateiti į biblioteką.
 Išsirinkti knygas (vienu metu galima paimti ne daugiau kaip 5 knygas).
 Užsiregistruoti konkurso dalyviu (vaikų literatūros arba skaitytojų aptarnavimo
skyriuose). Kiekvienas užsiregistravęs konkurso dalyvis gauna po „knygą-lagaminą“, ant kurio užrašo
savo vardą, pavardę, amžiaus grupę ir sega ją nurodytoje vietoje.
 Perskaičius ir grąžinant knygą reikia kreiptis į bibliotekininką.
 Bibliotekininkas pateikia lapelį, ant kurio skaitytojas užrašo perskaitytos knygos
pavadinimą, autorių ir šalis (valstybes), kuriose, skaitydamas knygą, apsilankė, bei knygos puslapių
skaičių.
 Užpildytas lapelis klijuojamas ant asmeninio „knygos-lagamino“.
Vertinimas
Gegužės 27–30 dienomis Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos sudaryta
vertinimo komisija susumuoja rezultatus.
Kaip ir ką vertina komisija
Vertinimo komisija suskaičiuoja, kiek knygų, kiek puslapių perskaitė ir kiek šalių (valstybių)
„aplankė“ kiekvienas konkurso dalyvis.
Kiekvienoje amžiaus grupėje išrenkama po tris nugalėtojus, perskaičiusius daugiausiai knygų
(daugiausiai knygų perskaitęs tampa nugalėtoju ir užima pirmąją vietą), bei po tris nugalėtojus,
perskaičiusius daugiausiai puslapių (daugiausiai puslapių perskaitęs tampa nugalėtoju ir užima pirmąją
vietą). Atskirai vertinamas šalių (valstybių) „aplankymas“, skaitant knygas. Kiekvienoje amžiaus
grupėje išrenkama po vieną konkurso dalyvį, kuris „aplankė“ daugiausiai šalių (valstybių). Kiekvienas
konkurso dalyvis gauna padėką už dalyvavimą konkurse.
Baigiamasis skaitymo konkurso renginys, nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimas miesto
aikštėje Tarptautinės vaikų gynimo šventės metu.
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