PATVIRTINTA
Telšių švietimo centro direktoriaus
2017 m. balandžio 10 d.
įsakymu Nr. V-22__
AKCIJOS „VALANDA SU KNYGA 2017“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Knygų skaitymo akcijos „Valanda su knyga 2017“ nuostatai parengti atsiliepiant į Lietuvos
Respublikos Seimo 2016 m. rugsėjo 27 d. Nr. XII-2657 nutarimą „Dėl 2017 metų paskelbimo Lietuvių
kalbos kultūros metais“, 2016 m. lapkričio 3 d. Nr. XII-2731 nutarimą „Dėl 2017 metų paskelbimo Ievos
Simonaitytės metais“, 2017 m. sausio 12 d. Nr. XIII-194 nutarimą „Dėl 2017 metų paskelbimo Kazio
Bradūno metais“.
2. Akciją inicijuoja Telšių švietimo centras, Telšių rajono mokyklų bibliotekininkų, lietuvių
kalbos ir literatūros mokytojų būrelių metodinės tarybos, Telšių rajono savivaldybės Karolinos
Praniauskaitės viešoji biblioteka.
3. Akcijos partneriai – Telšių rajono kultūros centras, Telšių rajono Nevyriausybinės
organizacijos.
4. Registruotis ir papildomos informacijos teirautis tel. (8 444) 53445 arba el. p.
nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt
II SKYRIUS
AKCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
5. Akcijos tikslai:
5.1 populiarinti skaitymą, kaip vieną iš aktyviai ir kūrybiškai visuomenei būtinų bruožų;
5.2 viešinti Lietuvių kalbos kultūros, I. Simonaitytės, K. Bradūno metus.
6. Akcijos uždaviniai:
6.1 skatinti jaunąją kartą labiau domėtis grožine literatūra, savo krašto rašytojų ir poetų
kūryba;
6.2 skatinti ir ugdyti jaunosios kartos kūrybiškumą;
6.3 ugdyti ir puoselėti meninio žodžio suvokimą ir gebėjimą kurti.
III SKYRIUS
AKCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA
7. Akcijoje dalyvauja Telšių rajono ugdymo įstaigos bei Telšių rajono ir miesto gyventojai.
8. Akcija „Valanda su knyga 2017“ organizuojama 2017 m. balandžio 27 dieną, 12-14 val.
Telšių miesto amfiteatre.
9. Akcijoje ,,Valanda su knyga 2017“ kviečiami dalyvauti Telšių miesto ir rajono gyventojai,
ugdymo įstaigų bendruomenės nariai.
10. Įvairiuose informacijos skleidimo priemonėse skelbti įvykusių akcijų aprašymus su
įsimintiniausiais momentais.
11. Telšių mokyklų bibliotekininkų metodinis būrelis organizuoja metodinį susirinkimą, kurio
metu dalinsis gerąja darbo patirtimi, organizuojant akciją „Valanda su knyga 2017“ .
12. Telšių švietimo centras atsakingas už padėkos raštų įteikimą akcijų dalyviams ir jų
organizatoriams bei pažymų parengimą, besidalinantiems gerąja darbo patirtimi.
_______________________________

