Skaitymo skatinimo konkurso „Su knyga per pasaulį“ organizavimo bei
rengimo metodika
Skaitymo skatinimo konkursų vaikams organizuojama nemažai tiek viešosiose
bibliotekose, tiek mokyklose, tiek nacionaliniu lygmeniu. Todėl norint sudominti jaunąją kartą dar
vienu konkursu svarbu parinkti konkretų, patrauklų, intriguojantį konkurso tikslą, kuris skirtųsi nuo
kitų konkursų tikslų. Organizuojant konkursą „Su knyga per pasaulį“ vaikus bei jaunimą buvo
siekiama sudominti geografijos tema – skaitant knygas, „aplankyti“ kuo daugiau šalių.
Rengiant konkurso nuostatus, būtina gerai apgalvoti vertinimo taisykles. Jos turi būti
labai konkrečios, aiškios tiek vertinimo komisijai, tiek konkurso dalyviams.
Norint didesnio aktyvumo svarbu plačiai, patraukliai bei aiškiai pristatyti konkursą,
informaciją paskleisti visuomenei aiškiai pastebimose, matomose, prieinamose vietose:
bibliotekose, miesto skelbimų lentose, mokyklų informacinėse sistemose, interneto erdvėse.
Dar vienas motyvacijos būdas – kiekvienam skaitytojui – konkurso dalyviui – skirti po
didelį, spalvingą plakatą (šiame konkurse jie vadinosi lagaminais) viešoje erdvėje, įdomiai bei
išradingai fiksuojant jame informaciją apie perskaitytas knygas (užrašant knygos pavadinimą,
autorių, knygos puslapių skaičių) bei surinktus taškus. Nemaža tikimybė, jog šiuos plakatus pamatę
konkursu susidomės ir kiti bibliotekos lankytojai. Galbūt, jie taip pat norės perskaityti plakatuose
paminėtas knygas. Tai lyg bendraamžio patarimas, kas yra įdomu, „madinga“.
Svarbu atkreipti dėmesį į vaikus – konkurso dalyvius, skaitančius itin daug knygų. Yra
tikimybė, jog, siekdami aukštesnių rezultatų, jie knygų neskaito, o tik siekia „lagamine“ jas
užfiksuoti kaip perskaitytas. Bibliotekininkas (konkurso organizatorius bei vykdytojas) turėtų su
vaikais pabendrauti, išklausyti jų įspūdžius, atsiliepimus ar labiausiai patikusių vietų ištraukas iš
grąžinamos knygos, kad galėtų įsitikinti jog grąžinama knyga tikrai yra skaityta.
Konkursui pasibaigus nugalėtojus būtina viešai pagerbti, pagarsinti jų pasiektus
rezultatus, įteikti asmenines dovanėles.
Vida Sekonienė

Skaitymo skatinimo konkurso „Su knyga per pasaulį“ rezultatai
Vykdant Comenius Regio partnerystės projektą „Skaitymo skatinimas ugdant
kūrybiškumą“ buvo organizuotas skaitymo skatinimo konkursas „Su knyga per pasaulį“. Konkurse
dalyvavo 73 įvairaus amžiaus dalyviai. Pagal konkurso taisykles visi buvo suskirstyti į grupes pagal
amžių (A-6/11 metų, B- 12/15 metų ir C-16/19 metų). Nuo 2014 metų vasario 17 dienos iki gegužės
26 dienos, konkurso pabaigos, perskaitytas rekordinis skaičius knygų, net 1721!
Džiaugiamės visais, kurie skaitė, o ypač tais, kurie buvo nepralenkiami. Informacija
apie dalyvių perskaitytas knygas, knygų puslapių skaičių bei „aplankytų“ šalių skaičius yra
bibliotekoje. Visi dalyviai gavo padėkas. Laimėtojai apdovanoti gegužės 30 dieną miesto aikštėje.
Laimėtojai:
A GRUPĖ (6-11 METŲ)
Perskaitė daugiausiai knygų:
1 vieta. Emilija Vijeikytė (344 knygos);
2 vieta. Kamilė Graužlytė (123 knygos);

3 vieta. Snieguolė Kurpytė (99 knygos).
Perskaitė daugiausiai knygų puslapių:
1 vieta. Snieguolė Kurpytė (7924 puslapiai);
2 vieta. Andrius Gasiukevičius (7127 puslapiai);
3 vieta. Emilija Vijeikytė (6524 puslapiai).
„Aplankė“ daugiausiai šalių knygose:
Andrius Gasiukevičius (13 šalių).
B GRUPĖ (12-15 METŲ)
Perskaitė daugiausiai knygų:
1 vieta. Simonas Čeponis (41 knyga);
2 vieta. Lukas Lazinka (32 knygos);
3 vieta. Ineta Stanionytė (13 knygos).
Perskaitė daugiausiai knygų puslapių:
1 vieta. Simonas Čeponis (12658 puslapiai);
2 vieta. Lukas Lazinka (6415 puslapių);
3 vieta. Ineta Stanionytė (2014 puslapių).
„Aplankė“ daugiausiai šalių knygose:
Simonas Čeponis (8 šalys).
C GRUPĖ (16-19 METŲ)
Perskaitė daugiausiai knygų:
1 vieta. Greta Juodkaitė (44 knygos);
2 vieta. Paulius Gasiukevičius (25 knygos);
3 vieta. Justina Bivainytė (17 knygų).
Perskaitė daugiausiai knygų puslapių:
1 vieta. Greta Juodkaitė (13588 puslapiai);
2 vieta. Paulius Gasiukevičius (8674 puslapiai);
3 vieta. Gabrielius Bielinis (5489 puslapiai).
„Aplankė“ daugiausiai šalių knygose:
Greta Juodkaitė (17 šalių).
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