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Posėdis įvyko 2018 m. lapkričio 12 d.
Posėdžio pradžia 16.00 val.
Posėdžio pabaiga 17.00 val.
Posėdžio pirmininkė Airida Drus.
Posėdyje dalyvavo komisijos nariai: Airida Drus (pirmininkė), Aurimas Gudas,
Sergejus Kotovas, Olga Naumova, Ana Padalka.
Posėdyje nedalyvavo komisijos nariai: Dmitrij Ikonikov, Sergej Presniakov, Dalia
Sinkevičiūtė, Olga Velavičiūtė.
Komisijoje dalyvavo Visagino viešosios bibliotekos bibliotekininkė Tatjana
Bondarenko.
Komisijos nariai buvo informuoti, kad siekiant apsaugoti nepilnamečių vaikų asmens
duomenis piešinių aptarimo metu, garso įrašas nebus daromas.
Komisijos pirmininkė Airida Drus pristatė posėdžio darbotvarkę ir pasiūlė patvirtinti.
Komisijos nariai patvirtino posėdžio darbotvarkę visais balsais (5-UŽ).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl piešinių konkurso „Esu sąžiningas“ piešinių atrankos.
1. SVARSTYTA. Piešinių konkurso „Esu sąžiningas“ piešinių atranka. Klausimą
pristatė komisijos pirmininkė Airida Drus, kuri informavo, kad video siužetų konkursui nepateiktas
nei vienas video siužetas, todėl nugalėtojai nebus renkami, piešinių ir plakatų konkursui pateiktas
51 piešinys, iš kurių reikia atrinkti 13 geriausių. Iš atrinktų piešinių bus išleistas kitų metų
kalendorius (vienas piešinys kalendoriaus viršeliui, likę 12 – kiekvienam mėnesiui). Visi (51)
piešiniai bus eksponuojami parodoje, kuri vyks viešosios bibliotekos patalpose.
1. NUSPRĘSTA. Atrinkta 13 geriausių piešinių, kurių vienas atrinktas kalendoriaus
viršeliui, 12 kiekvienam mėnesiui. Visus piešinius atiduoti parodai, kuri vyks viešosios bibliotekos
patalpose.
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