
                                                                                      

 

Konkursas bibliotekininkams ir e. skautams 

BIBLIOTEKOS HEROJAI  

 

Kovo 23 – 29 d. Lietuvoje ir visoje Europoje rengiama  „Skaitmeninės savaitės“ akcija, kuri skatina 

susipažinti su  skaitmeniniu pasauliu, atrasti technologijas, jų kuriamą naudą. 

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

sumanūs ir išmanūs – bibliotekininkai ir e. skautai! Apie technologijų naudą, jų privalumus ir 

naudojimo vingrybes, bibliotekos herojai  beveik kasdien konsultuodavo lankytojus ir prisidėjo prie 

to, kad šiuo jautriu karantino laikotarpiu, gyventojai liktų atviri pasauliui! 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“ skelbia konkursą „Bibliotekos herojai“ ir kviečia 

bibliotekininkus bei e. skautus  pasidalinti  istorijomis apie įvykusias skaitmeninių įgūdžių 

lankytojų konsultacijas.  

Galbūt  jūsų konsultacija išgelbėjo žmogų nuo sukčių internete? Ar romantinės aferos? O gal padėjo 

susirasti bendraminčių ir plėsti savo veiklą?  

KONKURSO „BIBLIOTEKOS HEROJAI“ TEMOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARBŲ KONKURSUI PATEIKIMAS:  

• Konkurso darbo tematika turi būti viena iš aukščiau pateiktų temų ir atspindėti Jūsų istoriją 

konsultuojant bibliotekos lankytojus. 

Bibliotekos lankytojų  
konsultacijos: ką man tai reiškia? 

Mano kova su lankytojų 
technologijų baimėmis 

Kaip aš prisidedu prie saugesnės 
elektroninės erdvės? 



                                                                                      

 

• Savo istorijas galite pateikti  laisva forma: aprašyti, iliustruoti nuotraukomis, sukurti video 

ar komiksus ir pan. – tai laisvė jūsų pasirinkimui ir kūrybiškumui!  

• Konkurso dalyviai: bibliotekininkai ir  e. skautai (individualiai).   

• Jeigu istorija skelbiama soc. tinkluose – įrašo temoje pridėkite  SkaitmeninėSavaitė  

(pavaizduota 1 pav. apačioje) arba pažymėkite grotažyme #SkaitmenineSavaite.   

• Konkursui dalyvis gali pateikti tik vieną veiklos istoriją.  

• Istorijos  konkurso organizatoriams siunčiamos iki 2020 m. balandžio 6 d. e. paštu  

deimante.ezerskyte@prisijungusi.lt.  

KONKURSO VERTINIMAS IR PRIZAI: 

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

išmanumą.   

Prizais bus apdovanota 10 istorijų, kurias išrinks projekto „Prisijungusi Lietuva“  komanda.   

Laimėtojai bus paskelbti iki š. m. balandžio 10 d. imtinai. Informacija apie rezultatus bus skelbiama 

interneto svetainėje www.prisijungusi.lt. Konkurso nugalėtojai taip pat bus informuojami 

asmeniškai  e. paštu.  

 

Nuotolinius užsiėmimus „Skaitmeinės savaitės“ metu  bei jų aprašus rasite čia.  

 

1 pav. Istorijos skelbimas soc. tinkle Facebook, temos pasirinkimas 
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