
PATVIRTINTA 

Marijampolės Petro Kriaučiūno   

viešosios bibliotekos direktoriaus  

2022 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-21 

 

 

AKCIJOS-KONKURSO „MEDALIS KNYGAI“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Akcijos-konkurso „Medalis knygai“ (toliau – konkurso) nuostatai reglamentuoja akcijos-konkurso 

organizavimo tvarką. 

2. Akciją-konkursą organizuoja Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo 

edukacijos centras (toliau – Centras), adresas Vytauto g. 20, Marijampolė.  

3. Akcija-konkursas organizuojamas įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos ir Marijampolės savivaldybės 

finansuojamą projektą „Mažieji knyginėtojai“. 

4. Akcijos-konkurso tikslas – siekiant populiarinti knygas ir skaitymą kaip vieną iš laisvalaikio praleidimo 

būdų, kviesti vaikus, jaunuolius, suaugusiuosius rašyti trumpus atsiliepimus (iki 100 žodžių) apie vaikiškas 

knygas užbaigianti sakinį „Šiai knygai medalį skiriu, nes...“. 

 

II. AKCIJOS-KONKURSO DALYVIAI 

5. Akcijoje-konkurse gali dalyvauti visi norintys – vaikai, jaunimas, suaugusieji. 

 

III. AKCIJOS-KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

6. Informacija apie akciją-konkursą skelbiama Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 

interneto svetainėje marvb.lt, Multicentro Facebook.com paskyroje.  

7. Akcijos-konkurso trukmė 2022 m. balandžio 30 d. – 2022 m. rugsėjo 30 d. 

8. Atsiliepimai pateikiami iki 2022 m. rugsėjo 29 d. 18:00 val. pildant formą: 

8.1.  internete https://forms.gle/zGBia7K9mYuQwhus8  

8.2. esančią šių nuostatų PRIEDE, užpildytą formą siųsti el.p. multicentras@marvb.lt arba 

atspausdintą atnešti į Vaikų ir jaunimo edukacijos centrą 

8.3. Vaikų ir jaunimo edukacijos centre. 

9. Akcijos-konkurso nuostatus atitinkantys atsiliepimai bus eksponuojami kartu su knygomis Vaikų ir 

jaunimo edukacijos centre specialioje lentynoje, skelbiami Multicentro Facebook.com paskyroje.  

10.  Rugsėjo 30 d. burtų keliu bus išrinkti 3 akcijos-konkurso nugalėtojai, kuriems bus įteikti Bibliotekos 

įsteigti prizai. 

11.  Konkurso sąlygos: 

11.1. Dalyvis pateikia ne daugiau kaip 5 atsiliepimus apie knygas.  

11.2. Rašydamas atsiliepimą dalyvis užbaigia sakinį „Šiai knygai medalį skirius, nes...“. 

11.3. Rašant atsiliepimą:  

11.3.1. būtina nurodyti knygos autorių, pavadinimą. 

11.3.2. būtina nurodyti atsiliepimą rašantį asmenį (vardą, pavardę), amžių, kontaktinius duomenis 

(pasirinktinai - telefono numerį/el. pašto adresą/soc. tinklų paskyrą). 

https://forms.gle/zGBia7K9mYuQwhus8
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12. Akcijos-konkurso dalyvis sutinka, jog pateiktas atsiliepimas bus viešai skelbiamas kartu minint jo vardą 

bei amžių. 

13.  Akcijos-konkurso dalyvis įsipareigoja užtikrinti, kad pateiktas atsiliepimas yra originalus, nepažeidžiantis 

kito asmens ar autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių, kad asmenys į darbus neturi jokių 

teisių ar teisinių interesų. 

14. Akcijos-konkurso dalyvis iki 16 metų užtikrina, jog turi tėvų/globėjų sutikimą dalyvauti konkurse. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Informacija teikiama tel. 8 (343) 91553, 8 (343) 52684, el. paštu multicentras@marvb.lt, Multicentro 

Facebook.com asmenine žinute. 

16. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konkurso nuostatus. 
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PRIEDAS 

 

Akcija-konkursas „Medalis knygai“ 

 

 

 

 

Knygos, kuriai skiriate 

medalį, autorius ir 

pavadinimas. 

 

Šiai knygai medalį skiriu, 

nes... 

 

Atsiliepimo autoriaus 

vardas, pavardė, amžius. 

 

Sutinku, jog mano 

pateiktas atsiliepimas apie 

knygą kartu su mano 

vardu ir amžiumi būtų 

viešai skelbiamas 

(pažymėti). 

 Sutinku 

 Nesutinku 


