JAUNŲJŲ BIBLIOTEKININKŲ KONKURSO
„O KAIP PASIKEISIME PER ATEINANČIUS 20 METŲ“
NUOSTATAI
1. Organizatorius
Konkursą organizuoja Lietuvos Bibliotekininkų draugijos (toliau - LBD) taryba.
2. Trukmė
2.1. Konkursas skelbiamas 2020 m. balandžio 22 d.;
2.2. konkurso vizijas, pasirinktu formatu, galima siųsti nuo 2020 m. balandžio 22 d. iki 30 d. (15
val.);
2.3. konkurso rezultatai skelbiami balandžio 30 d..
3. Sąlygos
3.1. Dalyvių amžius iki 35 metų (imtinai);
3.2. norintys dalyvauti konkurse turi parengti ne daugiau kaip 1 A4 formato lapo apimties tekstą /
30 s. vaizdo įrašą / 10 skaidrių prezentaciją (galimas vienas pasirinktas formatas) apie bibliotekų
ateities viziją; dėl kitokio formato pristatant viziją galima pasiteirauti konkurso koordinatorės,
LBD tarybos narės Gretos Kėvelaitienės el. paštu greta.kevelaitiene@pavb.lt ar mobiliuoju
telefonu +370 643 04929;
3.3. parengtą medžiagą Word, PDF ar kitu formatu dalyviai turi siųsti LBD tarybos narei Gretai
Kėvelaitienei el. paštu greta.kevelaitiene@pavb.lt nurodant vardą, pavardę, biblioteką, kurioje
dirba ir amžių;
3.4. vienas bibliotekininkas gali atsiųsti vieną viziją;
3.5. išsiuntus ir gavus patvirtinimą apie laiško gavimą, bibliotekininkas dalyvauja konkurse;
3.6. vizijos, gautos po 2020 m. balandžio 30 d. 15 val., konkurse nebedalyvauja;
3.7. dalyvių pateiktas vizijas vertina LBD tarybos nariai ir Facebook vartotojai (išrenkami 2
nugalėtojai);
3.8. visi surinkti asmens duomenys bus naudojami tik konkursui vykdyti ir laimėtojams nustatyti.
Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo
sutikimą
dalyvauti
ir
tvarkyti
asmens
duomenis,
pranešdami
el.
paštu
greta.kevelaitiene@pavb.lt;
3.9. dalyvis, atsiuntęs viziją nurodytu kontaktu, sutinka, kad ji būtų viešinama;
3.10. visos konkurso sąlygos ir su juo susijusi informacija bus skelbiamos LBD svetainėje
https://www.lbd.lt/
ir
LBD
Facebook
paskyroje
https://www.facebook.com/Lietuvosbibliotekininkudraugija/.
4. Vertinimo kriterijai
4.1. LBD taryba vertina vizijos pasirinkto formato atitikimą, idėjos naujumą ir originalumą,
atskleidimą ir išbaigtumą, kalbinę raišką (rinkdami vieną nugalėtoją); o antrą nugalėtoja renka
Facebook vartotojai spausdami „patinka“ LBD Facebook paskyroje esančių vizijų
pristatymuose;
4.2. gavus viziją iš bibliotekininkų, kurie neatitinka jaunųjų bibliotekininkų amžiaus, jos bus
nevertinamos.

5. Prizai
5.1. Visi dalyviai, gavę patvirtinimą apie atsiųstą viziją, dalyvauja konkurse, kuriame viena vizija
bus apdovanota LBD užrašine ir kita atributika (daugiausia „patinka“ sulaukusi vizija LBD
Facebook paskyroje); kita vizija, išrinkta LBD tarybos bus apdovanota bilietu į pasirinktą
konferenciją Europoje;
5.2. laimėti prizai bus išsiųsti į nurodytas bibliotekas, kuriose dirba konkurso nugalėtojai.
6. Bibliotekoms
6.1. Bibliotekos kviečia savo darbuotojus dalyvauti konkurse;
6.2. balsuoja už patinkančias vizijas LBD Facebook paskyroje.

