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KLAIPĖDOS APSKRITIES IEVOS SIMONAITYTĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

IEVOS SIMONAITYTĖS MENINIO SKAITYMO KONKURSO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Ievos Simonaitytės meninio skaitymo konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja 

reikalavimus dalyviams, organizatoriams, apibrėžia skaitovų vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, Herkaus Manto 

g. 25, Klaipėda, LT-92234, (toliau – KLAVB). 

3. Informacija apie konkursą skelbiama Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios 

bibliotekos interneto svetainėje www.klavb.lt. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konkurso tikslai: 

4.1. Pasitelkus meninį skaitymą, atskleisti kiekvieno moksleivio individualybę ir ugdyti jaunų 

žmonių kūrybiškumą. 

4.2. Ugdyti domėjimąsi Klaipėdos krašto literatūra ir norą puoselėti kalbą, kaip savo ir tautos 

kultūros savastį. 

5. Konkurso uždaviniai: 

5.1. Ugdyti konkurso dalyvių kūrybiškumą, meninius gebėjimus bei domėjimąsi literatūra. 

5.2. Sudaryti sąlygas viešai saviraiškai. 

5.3. Paminėti Ievos Simonaitytės 125-sias gimimo metines. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO TAISYKLĖS 

 

6. Konkurse gali dalyvauti Klaipėdos regiono švietimo įstaigų 1 – 12 klasių mokiniai. 

7. Norint dalyvauti Ievos Simonaitytės meninio skaitymo konkurse būtina iki 2022 m. spalio 20 d. 

užsiregistruoti el. registracijos formoje pateikiant prašomą informaciją: 

https://forms.office.com/r/9BrtxHb2uV  

8. Konkurso dalyviai skaito vieną laisvai pasirenkamą kūrinį.  

9. Konkurso dalyviai gali pasirinkti skaityti du kūrinius, kurių vienas laisvai pasirenkamas, o antrasis 

privalo būti rašytojos Ievos Simonaitytės kūrinys ar kūrinio apie rašytoją ištrauka. 

10. Vieno kūrinio trukmė neturi būti ilgesnė nei 4 minutės., skaitant du kūrinius abiejų kūrinių 

trukmė neturi būti ilgesnė nei 8 minutės. 

11. Skaitovų konkursas organizuojamas ir konkurso dalyviai vertinami dviejose amžiaus grupėse: 

11.1. 1 – 7 klasių moksleiviai; 

11.2. 8 – 12 klasių moksleiviai; 

http://www.klavb.lt/
https://forms.office.com/r/9BrtxHb2uV


12. Konkursas vyksta vienu metu dviejose skirtingose amžiaus grupėse. Konkurso data ir vieta  –   

2022 m. spalio 25 d. 11 val. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, Herkaus 

Manto 25, Klaipėda. 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO KOMISIJA IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

13. Vertinimo komisijas skiria konkurso organizatorius – KLAVB.  

14. Vertinimo komisijos sudaromos iš trijų savo srities profesionalų: aktoriaus, rašytojo ir 

bibliotekos specialisto kiekvienai amžiaus grupei. 

15. Konkurso dalyviai vertinami pagal šiuos kriterijus:  

15.1. Pasirinktų tekstų meninė kokybė; 

15.2. Pasirinkto kūrinio atitikimas dalyvio amžiui, gyvenimo patirčiai; 

15.3. Dalyvio gebėjimas aiškiai ir suprantamai perteikti klausytojui pasirinkto kūrinio mintį; 

15.4. Dalyvio gebėjimas emociškai paveikti klausytojus; 

15.5. Dalyvio gebėjimas išlaikyti pasirinktą objektą – pasakoti klausytojui; 

15.6. Dalyvio gebėjimas naudoti savo balso diapazoną; 

15.7. Dalyvio kalbos kultūros kokybė; 

15.8. Dalyvio sceninė laikysena (apranga, eisena, stovėsena, kūno plastika). 

16. Konkurso meno vadovė – Klaipėdos universiteto docentė, režisierė, aktorė, literatūrinės Ievos 

Simonaitytės premijos laureatė Virginija Kochanskytė. 

 

V SKYRIUS 

DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

17. Iš viso abiejose amžiaus grupėse išrenkami ir apdovanojami laureatai pagal šias kategorijas: 

17.1. už įtaigią meninę interpretaciją – 10 laureatų; 

17.2. už rašytojos Ievos Simonaitytės kūrinio interpretaciją  – 2 laureatai. 

18. Konkurso laureatams įteikiami diplomai, organizatorių ir rėmėjų prizai. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Konkurso prizais ir finansavimu rūpinasi KLAVB. 

20. Renginio metu gali būti fotografuojama ir filmuojama. Nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti 

naudojami renginio viešinimui socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse, spaudoje ir kt. 

21. Konkurso dalyvių atvykimu ir maitinimu rūpinasi juos deleguojančios mokymosi įstaigos. 

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

23. Konkurso koordinatorė – Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja Toma Gergelienė (tel. 8-

46 412 530, el. p. t.gergeliene@klavb.lt). 

24. Konkurso vieta: Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka (Herkaus Manto g. 

25, Klaipėda). Vietos žemėlapis priede Nr. 1. 
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