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„MARE INCOGNITUM“ KONKURSO REGLAMENTAS 

 
TEMA: 
„MARE INCOGNITUM“ 
 
„MARE INCOGNITUM“ – Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos organizuojama karikatūrų paroda-
konkursas apie jūreivius, jūreivystę, jūrininkų rengimo mokslus ir jūrinę praktiką. 
 
„MARE INCOGNITUM“ konkurso darbai pradžioje bus publikuojami el. erdvėje. Konkursui atsiųsti 
darbai bus išsyk (~ kartą ar du per savaitę) talpinami konkurso sektoriuje. Dailininkai savo autorinius darbus 
gali siųsti pastoviai, – nuo pat konkurso paskelbimo dienos iki jo užbaigimo. Virtualios parodos-konkurso 
lankytojai galės balsuoti už jiems patikusius darbus. Geriausi darbai bus eksponuojami parodoje. 
 
„MARE INCOGNITUM“ temos aprašymas (pdf): 
http://www.caricatura.lt/Mare-incognitum_Temos-Aprasymas.pdf 
 
I. DARBŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS 

1. Konkurse gali dalyvauti kiekvienas norintysis: ir profesionalūs dailininkai, ir neprofesionalūs 
autoriai. 

2. Kiekvienas autorius gali pateikti neribotą kiekį darbų. 
3. Konkursui siunčiami darbai: 

 satyriniai, humoristiniai piešiniai ir karikatūros; 

 karikatūros-šaržai; 

 komiksai, mini komiksai, stripai; 

 animuotos karikatūros. 
4. Konkursui galima siųsti humoristinius piešinius, karikatūras: 

 nupieštas ant popieriaus; 

 nupieštas ant popieriaus, po to suskaitmenintas (nuskenuotos); 

 sukurtas skaitmeninėmis piešimo programomis. 
5. El. paštu siunčiamų skaitmeninių karikatūrų specifikacija: 

 skaitmeninis formatas – jpg, tiff, png (pageidautinas formatas – jpg arba tiff); 

 skiriamoji geba – ne mažesnė kaip 250 dpi. (rekomenduotina skiriamoji geba – 300 dpi.); 

 video formatai: animaciniai gifai (gif), swf (Flash), mov, avi. 
6. Ant popieriaus nupieštų darbų specifikacija: 

 lapo formatas – 42x42 cm, piešinys lape – ne didesnis kaip 29x29 cm. 
7. Darbai neturi būti įrėminti. 
8. Informacija apie autorių užrašoma kitoje lapo (karikatūros) pusėje: vardas, pavardė, gyvenamoji 

vieta, telefono numeris, el. p. adresas. 
9. Siunčiant karikatūras skaitmeniniu formatu, autorius kartu su pirmu darbu turi atsiųsti ir užpildytą 

mini dalyvio formą: http://www.caricatura.lt/Mini-Dalyvio-Forma.pdf 
10. Atrinktus darbus parodai, autorius pasirašo ir atsiunčia kartu su darbais dalyvio anketą. 
11. Parodai-konkursui atsiųsti darbai arba jų fragmentai gali būti organizatorių naudojami spaudoje, 

televizijoje, virtualioje erdvėje karikatūrų konkurso reklamai (nemokamai) apie tai iš anksto 
neinformavus autorių. 

12. Apdovanojimus pelnę darbai autoriams gali būti negrąžinami. 
13. Konkurso parodos dalyviai gaus atminimo dovanėles, nugalėtojai – prizus. 
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II. KONKURSO DARBŲ FORMATAI 

 karikatūros — satyriniai, humoristiniai piešiniai; 

 karikatūros-šaržai — nusipelniusių Lietuvos jūreivystės specialistų, profesionalų, žinovų, 
ekspertų nuotaikingi piešiniai; 

 komiksai, mini komiksai, stripai — piešinėlių seka sukurti siužetai; 

 animuotos karikatūros — judantys, atgyjantys vaizdai, objektų detalės. 
 
III. TVARKARAŠTIS 
KONKURSO PRADŽIA — 2016-09-01 
KONKURSO PABAIGA — 2016-12-01 
 
2016 m. gruodžio 9 d. – darbų atranka parodai; 
2016 m. gruodžio 16 d. – Vertinimo komisijos nariai išrenka nugalėtojus ir prizininkus. 
Parodos atidarymas: 
2016 m. gruodžio 29 d. (penktadienis), 14.00 val. (preliminari data ir laikas). 
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. 
I. Kanto g.7, Klaipėda. 

 
IV. DARBŲ VERTINIMO KRITERIJAI 
Konkursui pateikti darbai bus vertinami ir nugalėtojai renkami pagal šiuos kriterijus: 

1. Konkurso temos ir reglamento laikymąsi; 
2. Meninį atlikimą, stiliaus individualumą, autoriaus meistriškumą; 
3. Humoristiškumą, satyriškumą, ironiškumą ir išraiškingumą; 
4. Idėjos originalumą, meninį lygį – estetika, kompozicija, nuotaika, stiliaus pojūtis, techninis 

lygis. 
 
Darbai, neatitinkantys Konkurso reglamento reikalavimų ir neatspindintys Konkurso temos, nebus 
vertinami. 

 
V. VERTINIMAS, BALSAVIMAS 
Konkursui atsiųsti darbai pirmiausiai bus publikuojami Lietuvos karikatūrų portalo internetinėje svetainėje 
www.caricatura.lt/mare-incognitum. Karikatūros taip pat bus publikuojamos ir socialiniame tinkle Facebook  
– https://www.facebook.com/caricatura.lt. Tinklapio lankytojai galės vertinti jiems patikusius darbus ir 
balsuoti už juos. Už kiekvieną karikatūrą balsuoti iš vieno kompiuterio, t. y. IP adreso, galima tik po 1 kartą. 
Parodai atrinktus darbus autoriai pateikia paruoštus eksponavimui, dėl darbų atsiuntimo į parodą 
organizatoriai susisieks individualiai su kiekvienu dalyviu. 
Naujai nupieštiems piešiniams, karikatūroms, komiksams, niekur nepublikuotiems ir dar niekur 
nedalyvavusiems analogiškose karikatūrų parodose darbams bus teikiama pirmenybė renkant nugalėtojus. 

 
VI. KONKURSO NUGALĖTOJŲ PASKELBIMAS 
1. Geriausių darbų nugalėtojai gaus konkurso organizatorių įsteigtus vertingus prizus. 
2. Geriausios karikatūros bus eksponuojamos „MARE INCOGNITUM“ parodoje kuri vyks 2016 m. 
gruodžio mėn. Klaipėdoje, Lietuvos aukštojioje jūreivystės mokykloje. Trims nugalėtojams bus įteikti 
vertingi prizai. 

 
Konkursą remia ir prizus įsteigė Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. 
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VII. ORGANIZATORIAI, RĖMĖJAI IR PARTNERIAI 

 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 
I.Kanto g.7, Klaipėda. 
http://www.lajm.lt 
 
Atstovas ryšiams: 
Genutė Kalvaitienė 
el.paštas: g.kalvaitiene@lajm.lt 

 

 

Nacionalinė karikatūristų asociacija 
„Humor Sapiens“ 
Virtualios parodos-konkurso kuratorius 
Šarūnas Jakštas (Vilnius) 
Mob. tel.: + 3706 118 2787 
el. paštas.: info@caricatura.lt 
Karikatūrų parodos kuratorius: 
Evaldas Vėgėlė (Klaipėda) 
el. paštas: evaldas@vilpra.lt 

 

 

Lietuvos karikatūrų portalas  
caricatura.lt  
Mob. tel.: + 3706 118 2787 
el. paštas.: info@caricatura.lt  
http://www.caricatura.lt  

VIII. ADRESAI 
Darbus konkursusi siųsti el. paštu: info@caricatura.lt; 
arba galima siųsti/pristatyti paštu: 
Gynėjų g. 4 - 102, LT-01109, Vilnius 
Ant voko, siuntinio užrašyti: „MARE INCOGNITUM“ (karikatūrų konkursui). 
 
IX. INFORMACIJA 
Informacija apie konkursą ir naujienos bus skelbiamos: 

 Lietuvos karikatūrų portale – www.caricatura.lt/mare-incognitum 

 Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos portale – www.lajm.lt  
 

X. KITA 
Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti ir keisti parodos-konkurso reglamento sąlygas. 
 

Linkime visiems sėkmės ir kūrybinės kibirkštėlės! 
Kviečiame karikatūristus aktyviai dalyvauti konkurse, o lankytojus balsuoti renkant šauniausias 
karikatūras. 
 
2016-09-01, Vilnius-Klaipėda 


