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PROJEKTO „AUGU KURDAMAS IR SKAITYDAMAS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Projektas „Augu kurdamas ir skaitydamas“ skirtas Mokyklų bendruomenių ir Bibliotekų metams 

paminėti. 

2. Nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius ir organizavimą. 

3. Projekte kviečiamos dalyvauti rajono švietimo įstaigos. 

4. Organizatorius – Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“. 

5. Projekto partneriai – A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Utenos švietimo, sporto ir jaunimo 

reikalų skyrius, Utenos švietimo centras. 

 

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Populiarinti ugdymo įstaigų bendradarbiavimą su bibliotekomis, skatinant bendruomenes labiau 

įsitraukti į įvairaus pobūdžio veiklas bibliotekose, išnaudojant jų infrastruktūrą ir siūlomas 

plataus spektro paslaugas. 

7. Sukurti rankų darbo KNYGĄ, kurioje atsispindėtų ugdymo įstaigų bendradarbiavimas su 

bibliotekomis ir pristatyti ją auditorijai.  

8. Pasveikinti A. ir M. Miškinių viešąją biblioteką su 85-erių metų jubiliejumi. 

9. Surengti susitikimą su rašytoju. 

 

III. DALYVIAI 

 

10. Utenos rajono švietimo įstaigos (vaikų lopšeliai-darželiai, mokyklos-darželiai, pradinės, 

pagrindinės mokyklos, progimnazijos, gimnazijos). 

 

III. ORGANIZAVIMAS IR EIGA 

 

11. Projekto pradžia ir pabaiga– 2016 m. rugpjūčio mėn. - gruodžio 6 d. 

12. Utenos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenė kuria knygos viršelį ir pirmuosius knygos 

puslapius, sutvarko visų dalyvių pateiktą medžiagą. Organizuoja knygos pristatymą A. ir M. 

Miškinių viešojoje bibliotekoje.  

13. Dalyvaujančios projekte švietimo įstaigos kuria KNYGOS lapus (skaičius neribojamas) ir pristato 

į lopšelį - darželį „Saulutė“. 

14. Pateikiamoje medžiagoje turi atsispindėti įstaigos bendradarbiavimas su bibliotekomis (tai gali 

būti įvairių projektų, kūrybinių darbų pristatymas: tekstai, nuotraukos, jų koliažai, iliustracijos, 



piešiniai ir kt.) bei sveikinimas A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai 85–erių metų jubiliejaus 

proga. 

15. Naudoti A3 formato (29,7 cm x 42 cm) bet kokios tekstūros popierių. Lapas vertikalus. Medžiagą 

galima talpinti į abi lapo puses. Paraštės palikti 2 cm nuo krašto.   

16. KNYGOS pristatymo dienai (gruodžio 6 d.) parengti koncertinį numerį (iki 3 min.). Tai gali būti 

eilės, daina, etiudas ir kt.( neprivaloma). 

17. Apie dalyvavimą projekte pranešti el.p. adresu: pavaduotoja@saulute.utena.lm.lt iki rugsėjo 30 d. 

(informuoti dėl kuriamų puslapių skaičiaus bei dalyvavimo knygos pristatymo renginyje). 

18. Darbus pristatyti iki lapkričio 18 d. į vaikų lopšelį – darželį „Saulutė“ pavaduotojai (Vaižganto g. 

54, Utena, 114 kab.). 

 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS. 

 

19. Gruodžio 6 d. 15 val. projekto „Augu kurdamas ir skaitydamas“ baigiamoji dalis - sukurtos 

KNYGOS pristatymas A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos salėje. Koncertinė programa - po 

vieną pasirodymą iš kiekvienos švietimo įstaigos (norintys) ir susitikimas su rašytoju (atsakingi 

A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka). 

20. Papildoma informacija teikiama Utenos vaikų lopšelyje – darželyje „Saulutė“, telefonas – 8 389 

52744, el. paštas – pavaduotoja@saulute.utena.lm.lt 
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