„Mes esame lieptelis tarp begalinės svajonės ir žaibiškai
prabėgančios gyvenimo dienos.“
Prof. Leonidas Donskis

Vilniaus Žvėryno gimnazija
FOTOKONKURSO - PARODOS
„LIETUVOS ISTORIJA MANO DELNE“
NUOSTATAI

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Žvėryno gimnazijos fotokonkurso - parodos „Lietuvos istorija mano delne“ (toliau –
Konkurso) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Konkurso tikslą, uždavinius, organizavimo, darbų
vertinimo ir laureatų apdovanojimų tvarką.
2. Konkursą organizuoja Vilniaus Žvėryno gimnazija.
3. Konkurso tikslas – plėtoti aplankomų vietovių vaizdų įamžinimą, kūrybiškai pažvelgti į šimtmečio
Lietuvos istorines vietoves, vertybių suvokimą, skatinti aktyviai stebėti Lietuvos istorijos kaitą, ją
kritiškai vertinti ir būti aktyviais vaizduojamosios istorijos puoselėtojais, kūrėjais.
4. Konkurso uždaviniai:
4.1. skatinti aplankyti istorines vietoves;
4.2. įamžinti Šimtmečio Lietuvos vaizdus ir parodyti, jog tai „telpa į delną“.

II.

KONKURSO DALYVIAI

5. Konkurse gali dalyvauti visi mėgstantys fotografuoti ir besidomintys savo krašto istorija.
Konkursiniai darbai (toliau – Darbai) bus vertinami šiose grupėse:
5.1. Mokiniai:
 5-8 klasių;
 9-12 (IG-IVG) klasių;
5.2. Suaugusieji (Vilniaus Žvėryno gimnazijos moksleivių tėvai ar mokytojai).

III.

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

IV.

KONKURSO SĄLYGOS

6. Informacija apie Konkursą skelbiama gimnazijos svetainėje (http://www.zveryno.vilnius.lm.lt/)
7. Darbai teikiami nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 4 d.
8. Dalyvių registracija vyksta elektroniniu paštu istorija.delne@gmail.com arba jonoinf@gmail.com iki
2017 m. lapkričio 20 d. Visiems užsiregistravusiems elektroniniu paštu išsiunčiamos Konkurso
sąlygos ir metodiniai patarimai.
9. Darbai teikiami Vilniaus Žvėryno gimnazijos R1 kab. Žalioji g. 4, LT-08111 Vilnius. Jonui Ruigiui
istorija.delne@gmail.com .
10. Atrinkti darbai eksponuojami Vilniaus Žvėryno gimnazijos I aukšte 2018 sausio – kovo mėnesiais
ir/ar svetainėje (http://www.zveryno.vilnius.lm.lt/) .

11. Vertinami tik šias Nuostatų sąlygas atitinkantys Darbai, kuriuos sudaro:
11.1. viena atspausdinta geros kokybės 20 x 30 cm fotonuotrauka arba spausdinta spalvotu
spausdintuvu A4 formato (gulsčia arba stati) nuotrauka su delnu (žr. pavyzdį);
11.2. skaitmeninės nuotraukos atsiuntimas el.paštu.
11.3. informacija apie nuotrauką siunčiama elektroniniu paštu (data, kada fotografuota, ir koks
objektas ar vietovė pateiktoje nuotraukoje) ir apie autorių (vardas, pavardė, klasė ar profesija,
el. paštas);
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12. Vienas autorius gali pateikti ne daugiau kaip tris darbus.
13. Dalyvaudamas Konkurse, autorius sutinka, kad jo darbas, nurodant autorystę, tačiau nemokant
autorinio honoraro, būtų naudojamas mokslo ir švietimo tikslais, eksponuojamas parodoje ir
internete (Konkurso organizatorių svetainėse).
14. Reikalavimai nuotraukoms:
14.1. turi būti pateikiamos ir skaitmenine forma bylų (failų) atsiųsta ar atnešta ir spausdinta, kur
turi būti vaizduojama konkreti vietovė (vaizdas) su delnu.
14.2. nuotraukos turi būti realistiškos, nedramatiško siužeto (netinka saulėtekiai, saulėlydžiai,
intensyvus rūkas ir pan. sąlygos, trukdančios suvokti kraštovaizdžio elementus) sukurtos
nenaudojant montažo, spalvotų foto filtrų. Meninių priemonių naudojimas pateisinamas tiek,
kiek tai reikalinga vietovei ar objektui atskleisti;
14.3. vertinamos tiek spalvotos, tiek juodai baltos nuotraukos, pateiktos skaitmeninės JPG
formatu, (atspausdintos parodai);
14.4. Autoriai turi pateikti originalias nuotraukas (nukopijuotos iš knygų, spaudos leidinių,
interneto nepriimamos). Už autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako
dalyviai;
14.5. Nuotraukos skaitmeninės nuotraukų bylos (failai) turi būti pavadinti, suteiktus pagal
vaizduojamą vietovę ar objektą, fiksavimo datą, autoriaus vardo ir pavardės (pvz., vietovė –
Valdovų rūmai Vilniuje, data 2017-10-06, Vardenis Pavardenis:
„ValdovųrūmaiVilnius20171006VardenisPavardenis“).

V.

KONKURSO LAUREATŲ APDOVANOJIMAS

15. Konkurso laureatai skelbiami viešai
2018 vasario mėn. organizatorių svetainėje bei parodoje.
Pritarta Vilniaus Žvėryno gimnazijos projekto
„Šimto žingsnių valstybingumo kelias“ organizatorių,
2017 m. rugsėjo 29 d.

Pvz.1:

Pvz.2:

Parengė: Jonas Ruigys
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