PATVIRTINTA
Kauno tautinės kultūros centro
direktoriaus
2019 m. sausio mėn. 03 d.
įsakymu Nr. V- 3 (1.3)
RESPUBLIKINIO KŪRYBINIO ETNOGRAFINĖS KRAŠTOTYROS
VAIKŲ IR MOKINIŲ KONKURSO „JEI PRAKALBĖTŲ, DAUG PASAKYTŲ...“,
SKIRTO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI,
NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinio kūrybinio etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurso „Jei prakalbėtų,
daug pasakytų...“, skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, (toliau – Konkurso)
nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, rengėjus, dalyvius, organizavimo tvarką, vertinimą ir
apdovanojimą.
2. Konkursu siekiama puoselėti gimtąją kalbą, etninę kultūrą, prisidėti prie tautine savimone
pagrįstos istorinės atminties formavimo.

II. TIKSLAS
3. Konkurso tikslas – skatinti vaikų ir mokinių, jų šeimos narių, pedagogų iniciatyvumą,
kūrybiškumą, aktyvumą, puoselėjant etninės kultūros vertybes, siekiant pažinti, rinkti ir saugoti
senuosius etnografinius namų apyvokos daiktus, atskleidžiant jų prasmę bei reikšmę žmogui.
4. Konkursas skiriamas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.

III.

KONKURSO RENGĖJAS

5. Konkursą organizuoja Kauno tautinės kultūros centras (A.Jakšto g.18, Kaunas, LT– 44275).

IV.

KONKURSO DALYVIAI

6. Konkurse kviečiami dalyvauti ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikai, darželių – mokyklų,
pradinių mokyklų, progimnazijų, pagrindinių, gimnazijų, neformalaus švietimo įstaigų
mokiniai, jų šeimos nariai, pedagogai.
7. Esant gausesniam dalyvių skaičiui, konkurso dalyviai bus skirstomi pagal amžiaus grupes
(dalyviai bus informuojami apie konkurso baigiamojo renginio datą).

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

8. Konkurso baigiamojo renginio laikas: 2019 m. kovo 7 d. 13.00 val. (Esant gausesniam
dalyvių skaičiui, konkurso baigiamojo renginio data ir laikas gali keistis, prašau sekti
informaciją: www.ktkc.lt).
9. Konkurso baigiamojo renginio vieta: Kauno tautinės kultūros centras (A. Jakšto g.18,
Kaunas, LT– 44275).
10. Reikalavimai konkurso dalyviams:
10.1 pateikia elektroniniu paštu dalyvio paraišką (Priedas Nr.1.),
10.2 atsiunčia eksponuojamo etnografinio namų apyvokos daikto nuotraukos kompiuterinę
versiją,
10.3 ugdytinio, jo šeimos nario ar pedagogo sukurto kūrinio ar pasirinkto teksto iš literatūrinių
šaltinių (dainos, pasakos, eilėraščio, improvizacijos, inscenizacijos, teatralizuoto vaidinimo ir
kt.) apie nuotraukoje vaizduojamą etnografinį namų apyvokos daiktą kompiuterinę versiją
(tekstas pateikiamas Times New Roman šriftu, 12 dydžiu),
10.4 pristato (arba atsiunčia paštu) į Kauno tautinės kultūros centrą nuotraukos originalą
(20x30 cm, A4 lapo formato) su dviem atskiromis eksponato kortelėmis: (Priedas Nr.2.),
(Priedas Nr.3) pateikiant horizontalią nuotrauką, kortelės plotis 30 cm, aukštis 4 cm, vertikalią
nuotrauką, plotis 20 cm, aukštis 4 cm (naudoti baltos sp. lapą, tekstas pateikiamas Times New
Roman šriftu, 12 dydžiu, Bold (pastorintasis),
10.5 gali atsiųsti ir konkurso metu gali pristatyti filmuotą medžiagą (ne daugiau 2 min.
trukmės) apie tai, kaip nuotraukoje panaudojamas eksponuojamas etnografinis namų apyvokos
daiktas. Filmuotą medžiagą pateikti wmv, mpg, mp4, avi ir kt. video formatais.
11. Atsiųsti iki 2019 m. vasario mėn. 8 d. Kauno tautinės kultūros centro metodininkei Irmai
Odetai Lėvartei (el.p. irma.odeta@gmail.com, tel.: 8-679-36-718).
12. Kiekvienas dalyvis baigiamojo renginio metu pristato savo, šeimos nario, pedagogo sukurtą
kūrinį ar pasirinktą tekstą iš literatūrinių šaltinių (seka, dainuoja, deklamuoja, improvizuoja,
vaidina, pristato filmuotą medžiagą ir kt.) apie nuotraukoje vaizduojamą etnografinį namų
apyvokos daiktą. Pristatymas gali būti ir grupinis.
13. Kūrinio pristatymo trukmė iki 5 min.
14. Nuotraukos bus eksponuojamos Kauno tautinės kultūros centre (A. Jakšto g. 18).

VI.

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

15. Konkurso dalyvių eksponatų nuotraukas ir kūrinio pristatymą vertins komisija.
16. Konkurso dalyviai vertinami atsižvelgiant į pasirinkto etnografinio namų apyvokos daikto
nuotraukos ir kūrinio bei kūrybinio pristatymo sąsają. Privalumas – etnografinio namų
apyvokos daikto panaudojimas pristatymo metu.
17. Konkurso dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais.
18. Konkurso laureatai bus apdovanojami prizais.

VII.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Kiekvienas konkurso dalyvis neatšaukiamai ir visam laikui be jokios kompensacijos suteikia
teisę Kauno tautinės kultūros centrui pristatytą nuotrauką, filmuotą medžiagą ir savo, šeimos
nario ar pedagogo sukurtą kūrinį ar pasirinktą tekstą iš literatūrinių šaltinių arba bet kurią jo
dalį naudoti be jokių apribojimų, jį reprodukuoti, platinti, skelbti, nurodant autorių.
20. Konkurso dalyviai, laiku nepateikusieji paraiškų ir nepristačiusieji nurodytos medžiagos,
konkurse dalyvauti negalės.
21. Konkurso metu dalyviai bus fotografuojami ir filmuojami. Nuotraukos bei filmuota medžiaga
laikomos Kauno tautinės kultūros centro nuosavybe ir gali būti naudojamos įstaigos reklamos
tikslams be atskiro dalyvių sutikimo.
22. Informacija apie konkursą skelbiama Kauno tautinės kultūros centro internetinėje svetainėje
www.ktkc.lt.

Priedas Nr.1.
KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS
RESPUBLIKINIO KŪRYBINIO ETNOGRAFINĖS KRAŠTOTYROS
VAIKŲ IR MOKINIŲ KONKURSO „JEI PRAKALBĖTŲ, DAUG PASAKYTŲ...“,
SKIRTO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI,
DALYVIŲ PARAIŠKA
Ugdytinio vardas, pavardė
Miestas, rajonas
Ugdytinio amžius metais,
klasė
Ugdymo įstaigos
pavadinimas
Pedagogo vardas, pavardė
Pedagogo telefonas, el. paštas
Nuotraukos pavadinimas
Pateikiamo kūrinio
pavadinimas
Šaltinis, iš kurio pasirinktas kūrinys ( užpildyti tinkamą skiltį)
Sukurtas paties
Sukurtas šeimos
Sukurtas
Pasirinktas iš literatūrinių
ugdytinio
nario
pedagogo
šaltinių
(artimųjų)
Vardas, pavardė:
Giminystės ryšys: Vardas, pavardė:
Knygos autorius:

Knygos pavadinimas:
Vardas, pavardė:
Kūrinio pavadinimas:

Leidykla:

Leidimo metai:

Paraiškos rengėjas

Vardas, pavardė

Priedas Nr.2.
KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS
RESPUBLIKINIO KŪRYBINIO ETNOGRAFINĖS KRAŠTOTYROS
VAIKŲ IR MOKINIŲ KONKURSO „JEI PRAKALBĖTŲ, DAUG PASAKYTŲ...“,
SKIRTO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI,
PARODOS EKSPONATO (NUOTRAUKOS) KORTELĖ
Ugdymo įstaigos
pavadinimas
AUTORIUS
Ugdytinio vardas, pavardė
Miestas, rajonas
Pedagogo (šeimos nario)
vardas, pavardė
Nuotraukoje eksponuojamo
etnografinio namų
apyvokos daikto
pavadinimas
ANOTACIJA
Eksponato metrika (kilmės
vieta, vietovardis)
Eksponato paskirtis
Eksponato savininkas
Kita informacija
(eksponato pagaminimo,
įsigijimo metai,
etnografinis daikto
regionas ir t.t.)

Paraiškos rengėjas

Vardas, pavardė

Priedas Nr.3.
Kairėje pusėje.:
Nuotraukoje eksponuojamo etnografinio namų apyvokos daikto pavadinimas
Eksponato metrika (kilmės vieta)
Eksponato paskirtis
Dešinėje pusėje.:
Eksponatą pristatančio asmens vardas, pavardė, eksponato savininkas
Ugdymo įstaiga

Nuotrauka

Paruošta kortelė turi būti
padaryta atskirai, ji bus
prisegama šalia
nuotraukos (kortelės plotis 20
cm, aukštis 4 cm)

Nuotrauka

Paruošta kortelė turi būti padaryta atskirai,
ji bus prisegama šalia nuotraukos
(kortelės plotis 30 cm, aukštis 4 cm)

