
Skaitomiausia vaikų knyga – „Krakatukų jūra“ 
 

Š.m. sausio 25 d. bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros centre (Aukštaičių g. 4) vyko akcijos 

„Metų knygos rinkimai“ baigiamasis renginys. Į biblioteką susirinko antrų ir ketvirtų klasių mokiniai, 

vykusio konkurso „Pristatyk draugui įdomiausią knygą“ dalyviai iš Panevėžio VšĮ Kazimiero 

Paltaroko gimnazijos ir „Vilties“ vidurinės mokyklos. 

Centrą papuošė mokinių piešiniai, kuriuose apsigyveno personažai iš vaikų knygų penketuko: 

Rimanto Černiausko „Vaikai ir vaiduokliai“, Kęstučio Kasparavičiaus „Baltasis dramblys“, 

Selemono Paltanavičiaus „Kur išskrido pasakėlė“, Renatos Šerelytės „Krakatukų jūra“ ir Urtės 

Uliūnės „Kitokia svirplelio diena“. Juos piešė VšĮ Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokiniai. 

  

  

Aktyvieji skaitytojai pradžiugino šokiais, dainomis, tačiau didžiausia staigmena – jų paruoštas 

vaidinimas. VšĮ Kazimiero Paltaroko gimnazijos 3c klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Ainos 

Cimermonienės, pristatė vieną iš labiausiai jiems patikusių penketuko knygų – Kęstučio 

Kasparavičiaus knygą „Baltasis dramblys“. Mokinių dėka susirinkusieji susipažino su pačiu knygos 

autoriumi Kęstučiu Kasparavičiumi, kurį įkūnijo Gabija Kilkutė (pasakotojas) ir Gratas Janulis, taip 

pat su pasakos „Papūgos“ veikėjais: didžiuoju papūgėnu – tėčiu (Aidas Činga), apvalute, kiek 

mažesne mama (Deimantė Šliogerytė), ir jų dukryte papūgėle (Rusnė Šipelytė). 
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Konkurso „Pristatyk draugui įdomiausią knygą“ balsavime dalyvavo dviejų mokyklų, „Vilties“ 

vidurinės ir VšĮ Kazimiero Paltaroko gimnazijos, 16 antrųjų ir ketvirtųjų klasių mokinių, iš viso 129 

vaikai. Balsavimo lapelius mūsų bibliotekoje į balsadėžes įmetė Vytauto Mikalausko menų ir 

„Žemynos“ vidurinės mokyklos mokiniai. 

Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad Panevėžio mažiesiems skaitytojams labiausiai patiko R. 

Šerelytės knyga „Krakatukų jūra“, surinkusi 44 balsus. Antroji vieta atiteko R. Černiausko „Vaikai ir 

vaiduokliai“ – 39 balsai, trečioji vieta – K. Kasparavičiui „Baltasis dramblys“ – 26 balsai, ketvirtoji –

U. Uliūnės „Kitokia svirplelio diena“ – 15 balsų, na ir penktojoje vietoje – S. Paltanavičius „Kur 

išskrido pasakėlė“ – 9 balsai. 

Aktyviausi buvo „Vilties“ vidurinės mokyklos moksleiviai. Iš 8 klasių balsavo 74 vaikai. Iš VšĮ 

Kazimiero Paltaroko gimnazijos dalyvavo taip pat 8 klasės, iš kurių balsavo 55 vaikai. Šios 

mokyklos moksleiviai labai aktyviai iliustravo knygas. Prisijungė net patys mažiausi – antraklasiai. 

Renginį vainikavo padėkos mokiniams bei juos ruošusioms mokytojoms, konkursų 

koordinatorėms Ainai Cimermonienei ir Birutei Ptašinskienei už nuoširdų dalyvavimą renkant ir 

iliustruojant įdomiausią 2010-ųjų Metų knygą. 
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Aktyvus mokinių dalyvavimas antrus metus Vaikų ir jaunimo literatūros centre vykdomoje 

akcijoje, bendradarbiavimas su mokyklomis bei domėjimasis naujausia literatūra įrodo skaitymo 

prasmingumą ir svarbą, pateisina akcijos „Metų knygos rinkimai“ tikslą – skatinti Lietuvos 

gyventojus domėtis šiuolaikine literatūra, kelti skaitymo prestižą mūsų visuomenėje. 

Virginijaus Benašo fotografijos 

 

 
Informaciją parengė 
Šarūnė Skeiverytė 
Vyresn. bibliotekininkė 
Tel. (8~45) 43 56 77 

 
 

http://www.pavb.lt/img/renginiai/vaikai20110214/11.jpg�
http://www.pavb.lt/img/renginiai/vaikai20110214/12.jpg�
http://www.pavb.lt/img/renginiai/vaikai20110214/13.jpg�
http://www.pavb.lt/img/renginiai/vaikai20110214/14.jpg�
http://www.pavb.lt/img/renginiai/vaikai20110214/15.jpg�
http://www.pavb.lt/img/renginiai/vaikai20110214/16.jpg�

