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MARIJAMPOLĖS PETRO KRIAUČIŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  AKCIJOS-

KONKURSO  "100 LINKĖJIMŲ BIBLIOTEKAI" NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Akcijos-konkurso „100 linkėjimų bibliotekai“ (toliau – Akcija-konkursas) nuostatai (toliau – 

Nuostatai) nustato konkurso tikslus,  reikalavimus konkurso dalyviams, darbų vertinimo ir 

apdovanojimo tvarką. 

2. Akcijos-konkurso organizatorius – Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka (toliau – 

Biblioteka). 

3. Akcija-konkursas organizuojamas Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 100-

mečiui paminėti. 

4. Visa informacija apie konkursą yra skelbiama Bibliotekos internetinėje svetainėje www.marvb.lt, 

Bibliotekos ir Multicentro Facebook paskyrose.   
 

II. AKCIJOS - KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

5. Akcijos-konkurso tikslas – pakviesti vaikus. šeimas, mokyklų  bendruomenes ir socialinius 

partnerius kartu su Biblioteka švęsti 100-mečio jubiliejų, dalyvaujant interaktyvioje ir kūrybinėje 

akcijoje-konkurse, ugdančioje bendruomeniškumą, kūrybiškumą ir aktyvumą. Kūrybiškai skleisti 

žinią apie Biblioteką, mininčią įkūrimo šimtmetį.  

 

III. DALYVIAI 

6. Konkurse gali dalyvauti Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir  bendrojo 

lavinimo mokyklų bendruomenės, šeimos ir vaikai, pavieniai asmenys ar susibūrę į grupes. 

7. Dalyviai vertinami 3 grupėse: 

- Jaunesniojo amžiaus vaikų individualūs sveikinimai (iki 10 m.); 

- Vidutinio ir vyresnio amžiaus mokinių individualūs sveikinimai (nuo 11 m. iki 16 m.); 

- Kolektyviniai sveikinimai.  

 

IV. AKCIJOS-KONKURSO SĄLYGOS 

8. Konkurso tema – šimtmečio proga kūrybingai ir išradingai pasveikinti Biblioteką. 

9. Kiekvienas dalyvis – individualus dalyvis ar grupė dalyvių konkursui sukuria sveikinimą 

Bibliotekai. Tai gali būti įvairiomis piešimo ar kitomis kūrybinėmis priemonėmis,  sukurtas 

atvirukas, plakatas,  vaizdo įrašas, nufilmuota ar įdainuota daina, šokis, eilėraštis, linkėjimas, 

perduotas visomis komunikacijos priemonėmis.  

 

http://www.marvb.lt/


V. SVEIKINIMŲ  PATEIKIMAS 

10. Sukurtas sveikinimas su kontaktiniais duomenimis turi būti pateiktas el. paštu 

multicentras@marvb.lt, atliktas arba pristatytas  adresu: Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji 

biblioteka, Vytauto g. 20,  68298 Marijampolė. 

11. Sveikinimas Marijampolės Petro Kriaučiūno viešajai bibliotekai sukurtas ir „įteiktas“ iki 2021 

m. lapkričio 15 d.  

12. Pateikdami sveikinimą  dalyviai patvirtina, kad vaikų tėvai sutinka viešinti savo vaiko atvaizdą. 

 

VI. AKCIJOS-KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR REZULTATŲ PASKELBIMAS 

13. Nugalėtojai bus išrinkti susumavus komisijos, sudarytos iš Bibliotekos administracijos, Vaikų ir 

jaunimo edukacijos centro ir Lankytojų  aptarnavimo centro darbuotojų, balsavimo taškus.  

14. Komisija nuo 2021 m. lapkričio 15 d. iki lapkričio 25 vertins sveikinimus. Susumavus balsus, 

kiekvienoje grupėje bus skirtos trys prizinės vietos. Rezultatai skelbiami 2021 m. lapkričio 27 d. 

Bibliotekos internetinėje svetainėje www.marvb.lt, socialinėse paskyrose.  

15. Sveikinimai bus vertinami: 

- Temos atitikimas. 

- Kūrybiškumas, autentiškumas, vizualinis ir garsinis  patrauklumas, originalumas bei unikalumas. 

- Atlikimo kokybė ir išbaigtumas. 

16. Akcijos-konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, nugalėtojai - atminimo dovanomis.  

 

VII. AUTORIŲ TEISĖS 

17. Pateikdami sveikinimą Bibliotekai  dalyviai prisiima atsakomybę už kūrinio originalumą. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Akcijos- konkurso dalyviai neatlygintinai ir neatšaukiamai visam laikui be jokios 

kompensacijos suteikia turtinę teisę į visą pateiktą sveikinimą ir suteikia teisę jį naudoti viešinimui 

ir eksponavimui. 

19. Akcijai- konkursui pateikti sveikinimai  autoriams negrąžinami. 

20. Akcijos-konkurso organizatorius pasilieka teisę atšaukti arba tikslinti Konkurso sąlygas ar 

terminus.  
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