LABDAROS IR PARAMOS FONDO „ŠVIESKIME VAIKUS“
MAŽŲJŲ KNYGŲ BIČIULIŲ FESTIVALIO NUOSTATAI
I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mažųjų knygų bičiulių festivalio (toliau – Festivalis) nuostatai reglamentuoja Festivalio tikslą,
uždavinius, organizatorius, laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso organizatoriai – Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ (toliau – Fondas) bei
Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius.

II SKYRIUS. FESTIVALIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Festivalio tikslas – motyvuoti vaikus skaityti, arba jiems skaityti Lietuvių autorių vaikiškas knygeles,
rekomenduotas Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus.
4. Festivalio uždaviniai:
4.1. Aktyvinti jaunesniojo amžiaus vaikų domėjimąsi literatūra, norą skaityti.
4.2. Skatinti jaunesniojo amžiaus vaikų kūrybiškumą kuriant ir vaidinant spektakliuose.

III SKYRIUS. DALYVIAI
5. Konkurse turi teisę dalyvauti visi vaikų darželių ugdytiniai, pradinių klasių moksleiviai bei jų
auklėtojai ir mokytojai.
6. Konkurse turi teisę dalyvauti rajonų bei miestų savivaldybių bibliotekų skaitytojai ir darbuotojai.

IV SKYRIUS. DALYVAVIMO FESTIVALYJE SĄLYGOS
7. Darželiuose auklėtojos ir mokyklose mokytojos ne trumpiau kaip 45 min. skaito kūrinius, pasirinktus
iš pateikto sąrašo arba skaito jau skaityti mokantys vaikai.
8. Rajonų ar miestų viešosiose bibliotekose bibliotekininkai, ar kiti darbuotojai skaito kūrinius,
pasirinktus iš pateikto sąrašo arba skaito bibliotekos skaitytojai, mokantys skaityto.
9. Auklėtiniai ir moksleiviai, pasirinkę vieną iš labiausiai patikusių kūrinių, padedami auklėtojų ir
mokytojų, rengia vaidinimus, kurių trukmė nuo 5 iki 10 min.
10. Bibliotekų lankytojai, pasirinkę vieną iš labiausiai patikusių kūrinių, padedami bibliotekos
darbuotojų, rengia vaidinimus, kurių trukmė nuo 5 iki 10 min.
11. Spektakliai filmuojami ir talpinami vaizdo įrašų svetainėje „YouTube“, o festivalio rengėjams
atsiunčiama nuoroda.
12. Dalyviai registruojasi fondo internetinėje svetainėje (www.svieskimevaikus.lt), kur užpildo
elektroninę registraciją ir pateikia vaidinimo nuorodą iš vaizdo įrašų svetainės „YouTube“.
13. Jei savivaldybės Švietimo skyrius prisijungia prie spektaklių peržiūros organizavimo, tuomet iš
darželio ir mokyklos išrenkamas geriausias spektaklis, kuris rodomas savivaldybės Švietimo skyriaus
surengtoje spektaklių peržiūroje. Apie rengiamą spektaklių peržiūrą informavus Fondą el. paštu
info@svieskimevaikus.lt – dalyvių laukia papildomi prizai.

V SKYRIUS. FESTIVALIO APDOVANOJIMAI
14. Visi festivalio dalyviai (pagal registracijoje nurodytą dalyvių skaičių) gauna prizus – tris tų metų
Nacionalinio vaikų literatūros konkurso laureatų knygas. Jos festivalio dalyvius pasiekia iki kitų metų
vasario mėnesio.
15. Kiekvienas pateiktoje formoje užsiregistravęs auklėtojas ir mokytojas, padėjęs vaikams rengti
vaidinimus gauna pažymėjimus ar Fondo įsteigtas dovanas.
16. Kiekviena pateiktoje formoje užsiregistravusi rajono ar miesto viešoji biblioteka, rengusi skaitymus
ir padėjusi vaikams rengti vaidinimus gauna diplomus ir Fondo įsteigtas dovanas.

VI SKYRIUS. KITOS SĄLYGOS
17. Festivalio organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu
festivalyje.
18. Papildoma informacija teikiama tel. +370 615 57853 ir el. paštu direktore@svieskimevaikus.lt bei
tinklalapyje www.svieskimevaikus.lt
____________________________________

