
                                                                                                                                                                      

 

Nuotraukų konkursas  bibliotekos herojams (bibliotekininkams ir e. skautams) 

„Aš žinau kaip būti saugiu internete“ 

Herojai dar neišnyko – juos gali sutikti bibliotekose! Be apsiaustų, burtų lazdelių ar skeptrų, bet pasitelkdami 

savo žinias ir patirtį, jie įveikia bibliotekos lankytojų baimes ir nukauna skaitmeninių technologijų „slibinus” 

ir „baubus”!  

Žengti į skaitmeninį pasaulį bibliotekos lankytojams drąsiau, kadangi jų užnugarį saugo draugiški, sumanūs 

ir išmanūs – bibliotekininkai ir e. skautai! Vienas žingsnis – jau didžiulis pokytis, tačiau svarbu kaip ir 

gatvėje, taip ir elektroninėje erdvėje elgtis ir jaustis saugiai.  

Vasario 10 – 15 d. Lietuvoje vyksta Saugesnio interneto savaitė. Akcijos metu tiek Lietuvoje, tiek visoje 

Europoje tema Nr. 1 - saugumas  internete!  

Savaitės metu prie saugesnės interneto erdvės kūrimo aktyviai jungiasi ir bibliotekininkai, organizuodami 

įvarias šviečiamąsias veiklas savo bibliotekose, mokyklose, bendruomenėse. O dar šauniau būtų, jei šiais 

metais bibliotekos herojai (skaitmeniniai konsultantai ir e. skautai) suvienytų savo jėgas ir kartu kurtų 

saugesnę aplinką internete! 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“ skelbia nuotraukų konkursą „Aš žinau kaip būti saugiu internete“ ir 

kviečia bibliotekos herojus siųsti nuotraukas, koliažus ar kompozicijas, kurios atspindėtų kaip atsakingai ir 

saugiai elgtis internete, jog jis būtų draugiškas visiems. Pavaizduokite, kaip Saugesnio interneto savaitės 

metu kartu su bibliotekos lankytojais kuriate geresnį internetą.  

Darbų konkursui pateikimas:  

• Nuotraukos, jų koliažai ar kompozicijos turi būti kokybiškos ir pateikiamos JPG ar PDF formatu.  

• Konkurso dalyviai: bibliotekininkai, e. skautai (individualiai), bibliotekininkas ir e. skautas kartu – 

už partnerystę skiriamas papildomas balas.  

• Jeigu nuotrauka skelbiama soc. tinkluose – pažymėkite grotažymėmis #SID2020 ir 

#SaugusInternete.  

• Konkursui dalyvis gali pateikti tik vieną nuotrauką.  

• Nuotraukos  konkurso organizatoriams siunčiamos iki 2020 m. vasario 17 d. e. paštu 

deimante.ezerskyte@prisijungusi.lt.  

 

Konkurso vertinimas ir prizai: 

Konkurso darbai vertinami pagal atitikimą konkurso tematikai ir jos išpildymą, originalumą, išmanumą.  

Projekto suvenyrais bus apdovanota 10 konkurso dalyvių, kuriuos išrinks projekto „Prisijungusi Lietuva“  

komanda.   

Laimėtojai bus paskelbti iki š. m. vasario 21 d. imtinai. Informacija apie rezultatus bus skelbiama interneto 

svetainėje www.prisijungusi.lt. Konkurso nugalėtojai taip pat bus informuojami asmeniškai  e. paštu.  

Kviečiame dalyvauti! 

Rekomenduojamus Saugesnio interneto savaitės užsiėmimus bei jų aprašus rasite čia.  
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