Mokinių fotografijos konkurso
„Vokiečių kalba ir kultūra Lietuvoje – apsidairyk 360°“
nuostatai
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos mokinių fotografijos konkurso nuostatai numato tikslus, reglamentuoja
reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir
nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Lietuvos mokinių fotografijos darbų konkurso organizatoriai – Vytauto Didžiojo
universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo
studijų katedra.
3. Konkursui fotografijos pateikiamos iki 2018 m. balandžio 15 d.
4. Vertinimo komisijos atrinktos fotografijos bus eksponuojamos VDU Humanitarinių
mokslų fakulteto erdvėse 2018 m. gegužės mėn.
II. TIKSLAI
5. Gilinti vokiečių kalbos besimokančių mokinių žinias apie vokiečių kultūrą bei kalbą,
atkreipti dėmesį į jų apraiškas mūsų šalyje.
6. Ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus.
7. Surengti komisijos atrinktų fotografijų parodą.
III. KONKURSO DALYVIAI
8. Konkurso dalyviai skirstomi į dvi konkursines kategorijas:
 6 – 8 klasių mokiniai
 9 – 12 klasių mokiniai

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

9. Fotografijos
ir
dalyvio
anketos
siunčiamos
elektroniniu
paštu
sidona.zvaliauskiene@vdu.lt. Dalyviai gaus patvirtinimą, jog jų darbai užregistruoti į
konkursą.
10. Konkursui pateikiama fotografija ir užpildyta dalyvio anketa, kurioje nurodomas
fotografijos pavadinimas vokiečių kalba ir trumpas (iki 200 žodžių) fotografijos
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aprašymas vokiečių arba gimtąja kalba. Fotografijos aprašyme turi būti nurodyta
glausta informacija apie:
• Vietą, kurioje akimirka užfiksuota.
• Objektą ir jo sąsają su vokiečių kalba ir kultūra.
• Kodėl fotografijoje užfiksuotas objektas, vieta, akimirka yra asmeniškai įdomūs.
11. Siunčiamų fotografijų bylos dydis neturi viršyti 30 MB, formatas – JPG (JPEG),
raiška ne mažesnė kaip 300 dpi, ilgosios kraštinės ilgis – ne mažesnis kaip 2000
pikselių.
12. Vienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip penkias fotografijas.
13. Kiekvienai konkursui pateikiamai fotografijai pildoma atskira anketa. Nurodžius ne
visus reikalingus duomenis arba pateikus tik fotografiją be anketos, darbas nebus
priimtas.
14. Konkursui negalima pateikti fotografijų, kurios yra rastos internete ar leidiniuose.
Vertinami tik moksleivių autoriniai darbai.
15. Visos konkurse dalyvaujančios fotografijose turi būti užfiksuotos 2018 metų
akimirkos.
V. DARBŲ VERTINIMAS
16. Konkursą vertina Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto,
Menų fakulteto komisija, kurią sudaro dėstytojai, studentai ir žinomi fotografai.
17. Vertinimo kriterijai:
• Fotografijos kokybė – atsižvelgiama į bendrą vaizdo kokybę bei raišką.
• Fotografijos pavadinimas – gramatinis pavadinimo tikslumas.
• Fotografijos turinys – aktualumas, atsižvelgiant į vokiškąjį kontekstą.
• Fotografijos emocinis įspūdis – vertinamas kūrybiškumas.
• Fotografijos aprašymas.
18. Darbai vertinami 10 balų skalėje (10 – visiškai atitinka kriterijus, 1 – visiškai
neatitinka kriterijų).
19. Fotografija turi atitikti konkurso temą, t. y. vokiečių kalbos vartojimą ir vokiečių
kultūros apraiškas Lietuvoje.
20. Fotografija ir jos aprašymas yra vienodai svarbūs. Jei pateikta fotografija neturės
pavadinimo bei nebus aišku iš kokio konteksto ji paimta, neatskleista, kuo ji įdomi ir
svarbi, fotografija nebus vertinama.
21. Abejose konkursinėse kategorijose yra po tris prizines vietas.
22. Konkurso nugalėtojai bus apdovanojami Vytauto Didžiojo universiteto diplomais ir
organizatorių bei rėmėjų prizais.
23. Konkurso rezultatai, nugalėtojų apdovanojimo vieta ir laikas bus skelbiami VDU
tinklalapyje www.vdu.lt.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų
atsiųstas fotografijas (nurodant jų autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais –
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konkurso viešinimui ir mokinių fotografijos populiarinimui, publikavimui internetinėje
erdvėje.
25. Atsiųsdami fotografijas ir dalyvio anketas autoriai patvirtina, kad yra konkursui
pateiktų fotografijų autoriai. Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės
aktus atsako fotografijas atsiuntę konkurso dalyviai.
26. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autorių sutikimą su visomis nuostatų sąlygomis.
27. Konkursą koordinuoja VDU Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros
dėstytoja Sidona Žvaliauskienė, tel. (837) 327837, el. paštas
sidona.zvaliauskiene@vdu.lt.
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