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Šiaulių apskrities Povilo Vi
šinskio viešojoje bibliotekoje vyko 
dviejų turų Knygų pristatymo kon
kursas, jau 21-asis. Šių metų akcen
tai -  prašymas nepamiršti poezijos 
knygų bei prasmingai ir originaliai 
naudoti šiuolaikines medijas. Kon
kurse dalyvavo 10 mokyklų, buvo 
pristatytos 33 knygos. Dalyviai 
galėjo pristatyti knygą individua
liai arba grupėmis. Pirmiausia savo 
knygas pristatė jaunesniojo am
žiaus dalyviai, vėliau -  vyresniojo 
amžiaus vaikai, studentai. Konkur
se galėjo dalyvauti ir mokytojai, ir 
šeimos.

Improvizacijos, technologijos...
Pristatymų metu konkurso da

lyviai naudojosi technologijomis-  
vaizdais, muzika, pateikčių pro
grama, animacija. I ture komisiją 
sužavėjo „Kregždutės44 lopšelio- 
darželio penkerių metų vaikučių 
pasakos „Trys paršiukai44 improvi
zacija, o II ture -  Ragainės progim
nazijos 5a klasės moksleivio Šarū
no Liepos, įsikūnijusio į rašytoją J. 
Groganą, knygos „Mari i s ir aš44 pa
teikimas. „Romuvos44 gimnazijos

pirmosios klasės moksleiviai, išra
dingai naudodamiesi technologijų 
galimybėmis, agitavo skaityti. Jau
niausi konkurso dalyviai -  5 metų 
vaikai, vyriausi -  Šiaulių universi
teto (ŠU) Socialinių, humanitarinių 
mokslų ir menų fakulteto studentai, 
įtaigiai pristatę C. Berbos de Gas- 
ztold „Maldas iš Nojaus arkos44. 
Stebėti ir klausytis pristatymų buvo 
įdomu -  konkurso dalyviai stengėsi 
įtraukti žiūrovus ir bendrauti su jais. 
Knygų pristatymo komisiją sudarė 
Šiaulių kolegijos lektorė Audronė 
Kiršinaitė, ŠU profesorė Džiuljeta 
Maskuliūnienė bei docentė daktarė 
Irena Baliulė. Renginio metu buvo 
pristatyta amerikiečių autorių kny
gų paroda. Konkurso vedėjos už
davė klausimų ir komisijai -  apie 
jų vaikystės knygas ir skaitymą, o 
atvykęs knygos personažas Pjeras 
atsinešė pilną krepšį lėlių -  knygų 
veikėjų, kuriuos žiūrovai turėjo at
pažinti.

Prizinės vietos ir nominacijos
Komisija įvertino dalyvių kny

gų pristatymus. Pirmajame ture I 
vieta atiteko „Kregždutės44 lopše- 
liui-darželiui už knygą „Gražiau
sios pasaulio pasakos44, II vieta -  
Gegužių progimnazijos 3a klasės

moksleivei Evai Jankutei už knygą 
„Tegul vaikai ir paukščiai skraido44, 
o III vieta -  Šiaulių Tėvo Benedikto 
Andruškos pradinės mokyklos 3b 
klasės moksleiviams už Zitos Gai
žauskaitės „Virė saulė pusrytėlį44 
pristatymą. Išradingiausiai pristatė 
knygą Šiaulių rajono Voveriškių 
mokyklos penktos klasės mokslei
viai (Sigito Gedos „Baltoji varne
lė44). Antrajame ture I vieta atiteko 
Ragainės progimnazijos 5a klasės 
mokiniui Šarūnui Liepai už knygą 
„Marlis ir aš44 pristatymą, II vietos -  
„Romuvos44 gimnazijos pirmosios 
klasės moksleiviams už knygos 
„Alchemikas44 pristatymą ir Sociali
nių, humanitarinių mokslų ir menų 
fakulteto studentams už C. Berbos 
de Gasztold „Maldos iš Nojaus ar- 
kps44 pristatymą. III vietą laimėjo 
„Romuvos44 progimnazijos 5a kla
sės moksleiviai už V. Palčinskaitės 
„Vaikų kambarys44.

Nominacija „Netikėčiausią kny
ga44 džiaugiasi „Romuvos44 progim
nazijos 6d klasės moksleivė Urtė 
Vaitkutė. Ji pristatė knygą „Lietu
vių vaikų poezija44. Meniškiausiai 
K. Kubilinsko knygą „Stovi pasa
kų namelis44 pristatė „Romuvos44 
progimnazijos 7d klasės moksleivė 
Adriana Levinaitė.
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