
Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

Vaikų vasaros skaitymo programos „Sulėkime skaityti į gūžtas“  
taisyklės 

 
Mieli vaikai! Šią vasarą Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

kviečia dalyvauti Vasaros skaitymo programoje „Sulėkime skaityti į gūžtas“ ir 
pažinti lietuvių autorių knygas bei jų personažus – juk šie metai paskelbti „Lietuvių 
kalbos kultūros metais“. 

O kad būtų įdomiau ir linksmiau, kviečiame burtis į mažus skaitymo klubus – 
gūžtas. Klaipėdoje jūsų laukia 11 gūžtų: dešimt – bibliotekose, o viena – Žuviukų 
gūžta – Litorinos mokykloje. Tapk savo gūžtos nariu, kartu su draugais skaityk 
mėgstamas knygas, spręsk kryžiažodžius, kiekvieną mėnesį dalyvauk gūžtų 
varžytuvėse, Litorinos mokyklos pamokėlėse ir rink lipdukus. Aktyviausi 

programos dalyviai turės galimybę laimėti įvairių prizų: vaikiško žurnalo prenumeratą, kuprinę, pramogą 
nuotykių parke „Kar Kar“ ir kt.  
KAS GALI DALYVAUTI? 
Visi 1–7 klasių vaikai 
KADA VYKSTA? 
2017 m. birželio 1 d.– rugpjūčio 31 d. 
KAIP SKAITYTI IR KAIP ŽAISTI? 
Pasirinkę gūžtą ir užsiregistravę, gausite ženkliuką ir registracijos lapą, kuriame rinksite lipdukus. Vasaros 
pabaigoje užpildytas registracijos lapas galės tapti puikiu stalo žaidimu.  
Kokius lipdukus jūs galite gauti:  

 Pėdutę - už bibliotekoje pasirinktą ir perskaitytą knygą (ruda pėdutė – už lietuvių autorių knygą, 
balta – užsienio autorius); 

 Žvėrelių gūžtą:  
už kūrybą – sukurk iliustraciją perskaitytai knygai, galvosūkį, kryžiažodį ar kt.; 
už išspręstus kryžiažodžius – jų prašyk pas bibliotekininkę; 
už dalyvavimą varžytuvėse – kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę sek informaciją savo gūžtos 
stende, bibliotekos svetainėje www.bilioteka.lt arba facebook‘e ir sužinok specialią užduotį, kurią 
įvykdęs gausi lipduką, o gal net ir prizą?! Viskas priklauso nuo tavo budrumo. 

 Saulutę – už draugo pakvietimą dalyvauti programoje. 
Baigiantis vasarai  įvertinsime, kaip jums sekėsi skaityti lietuvių literatūrą, susipažinti su lietuviškais 

personažais ir susirasti naujų draugų. Surinkta lipdukų kolekcija patvirtins, kad vasarą praleidote prasmingai. 
o vasaros gale pakviesime į „didžiausias gūžtų varžytuves“.    
 
REGISTRACIJA Į GŪŽTAS: 

1. Gerviukų gūžta – Pempininkų filiale (Taikos pr. 79/81a., tel. 344604); 
2. Ruoniukų gūžta – „Ruoniuko“  filiale (Kalnupės g. 13, tel. 366542)  
3. Meškiukų gūžta – Miško filiale (Kretingos g. 61, tel. 314726 ); 
4. Lapiukų gūžta – Vaikų  skyriuje (Danės g. 7, tel. 314719); 
5. Gandriukų gūžta – Melnragės filiale (Molo/Audros g. 60/15, tel. 498041 ); 
6. Peliukų gūžta – „Kauno atžalyno“ filiale (Kauno g. 49, tel.314727); 
7. Šuniukų gūžta – Šiaulių filiale (Šiaulių g. 3, tel. 345717); 
8. Kačiukų gūžta – „Karlskronos“ filiale (Laukininkų g. 50) 
9. Pelėdžiukų gūžta – „Pelėdžiuko“ filiale (Tilžės g. 11, tel. 256224); 
10. Kiškiukų gūžta – Girulių filiale  (Giruliai, Šlaito g. 10a, tel. 313438); 
11. Žuviukų gūžta – Litorinos mokykloje (Smiltelės g. 22, el. p. kudariene@gmail.com). 

 
Vaikų vasaros skaitymo programa organizuojama pagal projektą „Sulėkime skaityti į gūžtas“, kurį finansuoja Lietuvos 
kultūros taryba, LR Kultūros ministerija, Klaipėdos miesto savivaldybė. 
Projekto partneriai: Klaipėdos Litorinos mokykla, Klaipėdos pedagogų, švietimo ir kultūros centras. 
Projektą remia: Leidykla UAB „Presa“, UAB „Nieko rimto“, UAB „Lututė“, UAB „Nuotykių parkas Kar Kar“. 

http://www.bilioteka.lt/
mailto:kudariene@gmail.com

