
 

Respublikinis moksleivių skaitovų 

konkursas, skirtas Juditos Vaičiūnaitės 

80-osioms gimimo metinėms 
 

 

„MAN MEILĖ 

 BUS GALIA IŠLIKTI“ 
 

Judita Vaičiūnaitė 
Lauros Simanauskienės piešinys 

2017 m. kovo 9 d. Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedra 

organizuoja tradicinį respublikinį moksleivių skaitovų konkursą, skirtą 

lietuvių poetės Juditos Vaičiūnaitės 80-osioms gimimo metinėms paminėti. 

Skaitovų konkurse kviečiami dalyvauti 10–12 klasių moksleiviai. Konkurso tikslas – 

aktualizuoti J. Vaičiūnaitės kūrybą, atrasti meniškų ir šiuolaikiškai skambančių XX–XXI a. 

lietuvių autorių poezijos bei prozos tekstų, atskleisti įvairius meilės temos aspektus, 

ugdyti raiškaus deklamavimo ir sceninės raiškos įgūdžius. 

Konkurso dalyvių laukia puikiai ir prasmingai praleistas laikas, pažintis su 

universitetu, apdovanojimai ir kitos staigmenos! 

Konkurso dalyvių paraiškų laukiame iki 2017 m. vasario 20 d. 

Paraiškas (žr. priedą), klausimus siųskite konkurso koordinatorei Karolinai Žičkutei 

el. paštu: Karolina.Zickute@fc.vdu.lt, arba skambinkite tel. nr. +370 608 98065. 

 

Renginio bičiuliai: 

VDU Humanitarinių mokslų fakultetas, VDU studentų kūrybinė grupė „Declamationes“, 

Nacionalinis Kauno dramos teatras, dailininkė Laura Simanauskienė: www.laurasim.eu. 

 

                                        



Respublikinis moksleivių skaitovų konkursas, 

skirtas Juditos Vaičiūnaitės 80-osioms gimimo metinėms 

„Man meilė bus galia išlikti“ 

 

KONKURSO NUOSTATAI 

Rengia: Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos 

katedra 

Laikas:   2017 m. kovo 9 d. (ketvirtadienis) 

Vieta:   VDU (tiksli vieta bus nurodyta renginio programoje) 

Tikslas:  aktualizuoti J. Vaičiūnaitės kūrybą, atrasti meniškų ir šiuolaikiškai skambančių 

XX–XXI a. lietuvių autorių poezijos bei prozos tekstų, ugdyti raiškaus 

deklamavimo ir sceninės raiškos įgūdžius 

Dalyviai:   konkurse gali dalyvauti Lietuvos mokyklų 10–12 klasių moksleiviai, 

  viena mokykla gali atsiųsti ne daugiau kaip 3 geriausius skaitovus 

Tekstai: XX–XXI a. lietuvių autorių poezijos ir prozos tekstai, laiškai, dienoraščių 

fragmentai, kuriuose atsiskleistų įvairūs meilės aspektai 

Scenos žanrai:  individualus deklamavimas 

Pasirodymo trukmė: 5–7 min. 

 

Konkurso dalyvius vertins komisija, sudaryta iš VDU dėstytojų ir Kauno teatrų aktorių. 

Vertinimo kriterijai: o tinkamas teksto pasirinkimas (temos atitikimas, kūrinio meninė vertė, 
tinkamumas deklamuoti); 

o kalbinė raiška ir dikcija; 

o teksto suvokimas ir interpretavimas; 

o sceninė laikysena, sceninis įvaizdis; 

o nustatyto laiko reglamento laikymasis. 
 

Konkurso dalyviams bus įteikti pažymėjimai ir atminimo dovanėlės, 

o nugalėtojų lauks prizai.  

LAUKIAME JŪSŲ! 


