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VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLA 

ORGANIZUOJA TARPTAUTINĮ VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ  

PIEŠINIŲ KONKURSĄ IR PARODAS  

SKIRTAS MARIJOS GIMBUTIENĖS 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI 

„RAGANA“ NUOSTATAI 

  

Konkurse gali dalyvauti pagrindinių, vidurinių, gimnazijų, specializuotų mokymo įstaigų 

moksleiviai ir jaunuoliai, papildomo ir neformaliojo ugdymo įstaigų mokiniai, taip pat atskiri 

jaunieji autoriai. 

 

Dalyvių amžius nuo 7 iki 19 metų. Dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes: 

1. I amžiaus gr. 7–10 metų. Darbo tema: „Ragana ant šluotos ir visos kitos raganos iš 

pasakų“; 

2. II amžiaus gr. 11–14 metų. Darbo tema: „Ragana – lunatinė nakties, žiemos ir atgimimo 

deivė mituose“; 

3. III amžiaus gr. 15–19 metų. Darbo tema: „Ragana – gamtos jėgų valdytoja ir žmonių 

likimo lėmėja mituose, sakmėse ir tautosakoje“. 

 

Konkurso tikslai: supažindinti, populiarinti, skleisti, skatinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi mitologija, 

tautosakos žodiniu ir rašytiniu palikimu. Domėtis M. Gimbutienės biografija, moksliniu palikimu jos 

kūryba. Profesorė Marija Gimbutienė – archeologė, antropologė, baltų ir indoeuropiečių neolito ir 

bronzos amžiaus kultūros tyrinėtoja, archeomitologijos (mokslo šakos, jungiančios archeologiją, 

lingvistiką, etnologiją ir religijotyrą) pradininkė, pakeitusi Europos priešistorės sampratą. Gimė 1921 

m. Vilniuje, mirė 1994 m. Los Andžele. Yra parašiusi 23 knygas, už knygą „Deivės civilizacija: 

Senosios Europos pasaulis“ 1993 m. jai buvo paskirta Enisfildo-Vulfo premija, skiriama JAV už 

žymiausius pasaulio kultūros istorijos tyrimus. 

 

Konkurso uždaviniai: surengti konkursinių darbų atranką, virtualią parodą ir parodą mokykloje skirtą 

100-osioms mokslininkės metinėms paminėti. Apdovanoti ir pagerbti konkurso nugalėtojus,  konkursinių 

darbų parodos atidarymo metu, kuris vyks 2021 balandžio 30 mėn. Varėnos J. Čiurlionytės menų 

mokykloje. 

 

Konkurso sąlygos: konkurse kviečiami dalyvauti visi 7–19 metų amžiaus vaikai ir jaunuoliai. 

Tapybos ar grafikos darbai atliekami laisvai pasirinkta technika. Formatas A3, konkursui pateikiami 3-4 

vieno mokytojo, skirtingų autorių darbai, kitoje darbo pusėje nurodoma darbo tema, autorius, amžius, 

mokykla (adresas ir telefonas), mokytojas, elektroninis paštas. Darbai nerėminami ir nepasportuojami. 

Mokytojas užpildo visų savo mokinių dalyvio anketą, darbų kortelę, kuri yra nuostatų pabaigoje. 

Virtualiai parodai atsiunčia mokinių darbų nuotraukas jpg formatu, minimali raiška FHD 1920x1080 

(nuo 3 iki 10 MB). Visą šią informaciją atsiunčia elektroniniu paštu: raganakonkursas@gmail.com   
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Konkurso apibendrinimas, apdovanojimai: visų nominacijų ir amžiaus grupių konkurso nugalėtojus 

renka komisija. Komisija sudaryta iš konkurso organizatorių atstovų, taip pat iš dailės srities ekspertų. 

 Konkurso vertinimo kriterijai: 

•  darbų atitikimas konkurso nuostatams, tikslams ir uždaviniams; 

•  idėjos novatoriškumas ir originalumas; 

•  meninė vertė. 

Visi dalyviai apdovanojami elektroniniais dalyvio diplomais, nugalėtojai gauna diplomus ir atminimo 

prizus, nugalėtojai bus pakviesti į parodos atidarymą, apie nominacijas mokytojas ir mokykla, autorius 

bus informuoti iš anksto. 

  

Darbus siųsti iki 2021 m. balandžio 23 d. adresu:   

  Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla 

Vytauto g. 29, LT-65164 Varėna 

 

Linkime kūrybinės sėkmės ir lauksime Jūsų darbų. 

  

Konkurso koordinatorė: Dalia Šemeškienė-Kleponytė, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų 

mokyklos direktoriaus pavaduotoja. Kontaktinis tel. (8 310) 51 570; el. paštas 

raganakonkursas@gmail.com  

 

Organizatorius turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstus darbus fotografuoti, kopijuoti, naudoti konkurso 

viešinimui ir nurodę autorystę publikuoti, panaudoti reklamoje ir leidyboje. Konkursui pateikti darbai autoriams negrąžinami.    

Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso sąlygomis. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DALYVIO ANKETA  

 

1. Autoriaus vardas, pavardė. 

2. Amžius. 

3. Darbo pavadinimas, tema. 

4. Mokytojo vardas, pavardė. 

5. Mokytojo kontaktinis telefonas, el. paštas. 

         6. Švietimo įstaigos, visuomeninės organizacijos pavadinimas. 

 

DARBO KORTELĖ  
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