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PATVIRTINTA
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. DV-432
KŪRYBINĖS RAIŠKOS KONKURSO „EILĖRAŠČIO MENAS IR JO
INTERPRETACIJA“, SKIRTO VANDOS ZABORSKAITĖS ATMINIMUI, NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Kūrybinės raiškos konkurso „Eilėraščio menas ir jo interpretacija“, skirto Vandos
Zaborskaitės atminimui (toliau – Konkursas), nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus, uždavinius,
organizavimo ir vertinimo tvarką.
2. Konkursas – tai neformaliojo mokinių ugdymo projektas, skatinantis mokinių
intelektinius, kūrybinius gebėjimus, ugdantis pilietiškumą, tautinį tapatumą.
3. Konkursas skirtas žymiai Lietuvos literatūrologei, kritikei, eseistei, visuomenininkei
profesorei Vandai Zaborskaitei, gimusiai Pasvalio r. Vaškuose, atminti.
4. Konkurso uždaviniai:
4.1. skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių autorių poezija;
4.2. ugdyti mokinių emocinę, dorovinę, pilietinę ir tautinės kultūros savimonę;
4.3. skatinti mokinius kuriant išbandyti įvairias meninės raiškos formas, mokytis
interpretuoti, kritiškai mąstyti.
5. Konkurso organizatoriai: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto
skyrius, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka ir jos struktūrinis padalinys – Vaškų Vandos
Zaborskaitės kaimo biblioteka, Pasvalio r. Vaškų gimnazija, Lietuvos literatūrologės, profesorės
dukra Virgilija Stonytė, visuomenininkė, sąjūdininkė Angonita Rupšytė.
6. Konkurso darbai gali būti atliekami rašytine, menine, vaizdine forma.
II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
7. Konkurso dalyviai – Panevėžio apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 (gimnazijos I–
IV) klasių mokiniai.
8. Konkursui darbai pateikiami kiekvienais metais nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d.
9. Konkursas vyksta dviem etapais:
9.1. I etapas. Mokiniai rengia darbus pagal pasirinktą formą. Darbus kartu su dalyvių
anketomis iki lapkričio 30 d. siunčia konkurso komisijai adresu vaskai@psvb.lt.
9.2. II etapas. Baigiamasis geriausių darbų eksponavimo, demonstravimo ir apdovanojimų
renginys vyksta antrą gruodžio savaitę (paprastai penktadienį):
9.2.1. Renginį organizuoja Pasvalio r. Vaškų gimnazija ir Pasvalio Mariaus Katiliškio
viešosios bibliotekos Vaškų Vandos Zaborskaitės kaimo biblioteka.
9.2.2. Renginys vyksta Pasvalio kultūros centro Vaškų skyriuje.
9.2.3. Renginyje kviečiami dalyvauti visi Konkurso dalyviai.
9.2.4. Konkurso dalyviai į renginį atsiveža savo darbo (-ų) originalus eksponavimui,
pasiruošia trumpai pristatyti darbą, atlikti Konkursui paruoštą darbą (dainą, vaidinimą ar kt.).
10. Konkurso vertinimo komisiją sudaro 7 komisijos nariai. Komisija sudaroma
Administracijos direktoriaus įsakymu.
11. Konkurso vertinimo komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta komisijos
narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Komisijos
sprendimai dėl Konkurso rezultatų įforminami protokolu.
12. Konkurso dalyviai kartu su vertinimo darbais pateikia dalyvio anketą (1 priedas) bei
poezijos tekstą.
13. Mokinių kūrybiniai darbai negrąžinami, saugomi ir eksponuojami Vaškų Vandos
Zaborskaitės kaimo bibliotekoje.

III. KONKURSO SĄLYGOS
14. Konkursui pasirenkamas tik lietuvių autoriaus poezijos kūrinys, turintis meninę vertę,
puoselėjantis humanistines, pilietines, tėvynės meilės ir kitas dvasines vertybes.
15. Konkurso dalyviai turi pasirinkti vieną poezijos tekstą (eilėraštį) arba eilėraščių ciklą ir jį
interpretuoti (pateikti kita pasirinkta menine forma;
15.1. Konkurso dalyviai pristato darbus, atliktus rašytine, menine arba vaizdine forma: rašinį
(analizę, interpretaciją), esė, filmuką, vaidinimą, dainą, šokį, fotografijos ar vaizdo montažą,
piešinius, nuotraukas, keramikos dirbinius ir pan.
15.2. Vaizdine forma (vaidinimas, daina, šokis, filmukas ir kt.) pateikiamų darbų trukmė –
apie 3 min.
15.3. Menine forma pateikiamų darbų (piešiniai, nuotraukos, skaidrės, keramikos darbai ir
kt.) skaičius neribojamas.
15.4. Bet kokios formos Konkursui pateikiami darbai turi būti nufilmuoti, nufotografuoti ar
kt. ir atsiųsti elektroniniu paštu vaskai@psvb.lt.
16. Vertinant visus Konkurso dalyvių darbus, atsižvelgiama į poezijos kūrinio suvokimą,
interpretacijos originalumą, meninės raiškos autentiškumą.
IV. KONKURSO DALYVIŲ SKATINIMAS IR APDOVANOJIMAS, VEIKLOS
TĘSTINUMAS
17. Konkurso dalyviams skiriamos I–III vietos.
18. Laureatai apdovanojami piniginėmis premijomis, prizais ir diplomais, visi dalyviai ir jų
mokytojai – Padėkos raštais, suvenyrais.
19. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę populiarinti konkurso dalyvių darbus: publikuoti,
rengti pristatymus, parodas.
20. Konkurso rezultatai skelbiami interneto svetainėje www.psvb.lt.
21. Papildoma informacija teikiama www.psvb.lt.
_____________________________
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