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RESPUBLIKINIO KNYGŲ SKIRTUKŲ KŪRIMO KONKURSO  

„MANO MĖGSTAMIAUSIAS KNYGOS HEROJUS“ NUOSTATAI  

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. VII a. airių legenda pasakoja apie vienuolį Colomaną ir Elo, išmokiusį musę nutūpti ant 

eilutės, kurią jis skaitė, ir tupėti skaitomoje vietoje, kol vienuolis grįždavo prie knygos po 

pertraukos. Tiesa, tokios „gyvos žymelės“ gyvenimas nebuvo ilgas: kol vienuolis kartą neužvertė 

folianto su pačia „žymele“ viduje… Pažiūrėjus į knygos skirtuko atsiradimo istoriją, tai ji siekia 

Senovės Egipto laikus. Jau tuo metu raštininkai naudojo kažką panašaus į skirtuko prototipą: 

priklijuodavo papiruso gabalėlį ir pažymėdavo reikalingą vietą ant 40-ies ir daugiau metrų ilgio 

ritinių. Pradėjus spausdinti knygas, į jų nugarėles neretai buvo įrišamos šilkinės juostelės, o pirmieji 

atskiri nuo knygos skirtukai pasirodė Anglijoje apie 1850 metus. Šiuo metu jie gaminami iš pačių 

įvairiausių medžiagų, netikėčiausių formų ar dizaino ir net tampa kolekcionavimo objektu. Knygų 

skirtukų kūrimo konkurso „Mano mėgstamiausias knygos herojus“ nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja respublikinio konkurso „Mano mėgstamiausias knygos herojus“ (toliau vadinama – 

Konkursas) organizavimą, vykdymą, vertinimą ir apdovanojimą. 

2 . Konkurso tikslas - skatinti mokinius skaityti knygas. 

Uždaviniai:  

       2.1. Stiprinti institucijų ir įvairių dalykų pedagogų bendradarbiavimą.  

2.2. Formuoti teigiamą mokinių požiūrį į knygų skaitymą. 

2.3. Ugdyti kūrybinius mokinių gebėjimus. 

 

3. Konkurso organizatorius – Šilutės rajono Švėkšnos „Saulės“ gimnazija. 

 

II. KONKURSO DALYVIAI 

 

4. Respublikiniam knygų skirtukų kūrimo konkursui „Mano mėgstamiausias knygos 

herojus“ darbus gali  teikti 1-12  klasių mokiniai. 

 

 

III. DARBŲ PATEIKIMAS IR PRISTATYMAS 

 

5.1. Darbo atlikimui naudojami: spalvoti pieštukai, flomasteriai ir rašikliai. 

5.2. Darbai kuriami ant braižybai skirto storesnio lapo. 

5.3. Konkursinių darbų dydis 20 cm x 6 cm. 



5.4. Kitoje skirtuko pusėje užrašyti: mokyklos pavadinimą, mokinio vardą, pavardę ir 

klasę. Siunčiant skirtukus taip pat pridėti užpildytą dalyvio(-ių) lentelę. Priedas Nr. 1.  

5.5. Konkurso dalyvis gali atsiųsti ne daugiau kaip vieną darbą. 

6. Konkursas vyks nuo 2020 m. vasario 3 d. iki 2020 m. balandžio 1 d. 

7. Mokinių kurti knygų skirtukai siunčiami Šilutės rajono Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos 

bibliotekai adresu: Sodo g. 1, Švėkšna LT-99384 Šilutės raj. Su prierašu knygų skirtukų konkursui 

„Mano mėgstamiausias knygos herojus“.  

 

IV. DARBŲ VERTINIMAS 

 

8. Konkursui atsiųstų darbų peržiūra ir vertinimas vyks 2020 m.  balandžio 1 d. –2020 m.  

balandžio 10 d. Nugalėtojų sąrašai skelbiami Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos tinklapyje 

www.saule.silute.lm.lt bei facebook‘o paskyroje „Švėkšnos „Saulės“ gimnazija“ 2020 m. balandžio 

20 d. 

9. Organizatorių sudaryta vertinimo komisija iš nelyginio asmenų skaičiaus išrinks 

konkurso nugalėtojus. 

10. Vertinimo komisijos sprendimai neginčijami ir neapskundžiami. 

11.  Darbai vertinami atskirai pagal amžiaus grupes 1–4 klasės, 5–8 klasės ir 9-12 klasės. 

12. Pagrindiniai vertinimo kriterijai: 

12.1. Darbo atitikimas konkurso nuostatoms. 

12.2. Temos atitikimas. 

12.3. Darbo originalumas. 

12.4. Darbo estetika. 

12.5. Darbo meniškumas. 

12.6. Kiti vertinimo kriterijai gali būti tikslinami. 

13. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę nevertinti darbų, jeigu jie neatitiks konkurso 

nuostatų reikalavimų. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę konkurso darbus publikuoti ir reprodukuoti. 

15. Geriausių skirtukų autoriai bus apdovanoti padėkomis.  

16. Konkurso dalyvis, pateikdamas darbą Konkursui, kartu sutinka kad: 

16.1. Konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo (nurodant 

autorių) darbus neatlygintinai naudoti konkurso viešinimo, informacijos sklaidos, publikavimo, 

panaudojimo įvairiuose renginiuose tikslais; 

16.2. Konkurso dalyvis yra susipažinęs su Konkurso nuostatais, sutinka su visomis 

juose minėtomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. 

              17. Iškilus klausimams konkurso dalyviai gali kreiptis į Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos 

bibliotekininkę Ritą Šarkienę  el. paštu: rita.sarkiene@gmail.com 
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Patvirtintų Respublikinio knygų skirtukų  

kūrimo konkurso „Mano mėgstamiausias  

knygos herojus“ nuostatų  

Priedas Nr. 1  
 
 
 

DALYVIO/(-IŲ) LENTELĖ 

 

1. Švietimo įstaigos pavadinimas  

 

 

2. Mokinio/(-ės) vardas, pavardė, klasė  

 

 

3. Mokytojo (darbo vadovo) vardas, pavardė  

 

 

4. Darbo vadovo kontaktiniai duomenys 

(telefono Nr. el.pašto adresas) 

 

 

 

 
 


