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KARIKATŪRŲ, HUMORISTINIŲ PIEŠINIŲ  

PARODA-KONKURSAS 

 
TEMA: 
MOKSLO LIETUVA. O VIS DĖLTO JI SUKASI! 
 
Lietuva pradės pirmą kartą pirmininkauti ES Tarybai jau nuo liepos 1 dienos. Lietuvos 

pareigūnai ir diplomatai ruošiasi perimti vadovavimo vadžias. Jiems į talką suskubo ir  

karikatūristai. Karikatūrų paroda-konkursu „Mokslo Lietuva. O vis dėlto ji sukasi!“ norima 

apžvelgti Lietuvos mokslą: jo pasiekimus, laimėjimus, kuo galima džiaugtis ir didžiuotis. 

Kaip mokslo Lietuva atrodė vakar, kokia ji yra šiandien ir kokia jos ateitis piešiama rytdienai.   

Lietuva – moderni, kurianti, jauki. Lietuvoje tolerantiška ir jauki aplinka, čia gimsta naujos 

idėjos, vykdomi, testuojami, bandomi novatoriški projektai. Čia sudarytos sąlygos augti ir 

tobulėti, jiems padedama augti. Mokslo dėka mes esame aktyvūs Lietuvos valstybės ateities 

kūrėjai. Mokslas įkvepia ir žadina vaizduotę, kuria būsimą ateitį Lietuvoje ir pasaulyje.  

Kūnas ir dvasia: moksliniai tyrimai, mokslininkų kasdienybė, laisvalaikis, pomėgiai.  

Įkvėpimo šaltiniai, modernios technologijos, pasaulinio lygio produkcija, tarptautiniai ryšiai, 

pamainos ugdymas. 

Kuo Lietuva garsėja pasaulyje: pasiekimai biotechnologijų, lazerių ir kitose mokslo srityse. 

Techninis progresas: modernios technologijos namuose, darbe ir poilsiaujant. 

Asmenybės: įdomūs, kartais keisti mokslininkų charakteriai, poelgiai, rezultatai. 

Žinomų mokslininkų šaržai, jų dalyvavimas konkrečiuose siužetuose, europinio ir pasaulinio 

lygio įvykiuose. 

Ir mokslininkai galvoja: apie pietus bei apie... 

Vieta ir kontekstas: Lietuvos mokslinis ryšys, įtaka, vieta pasauliniame moksle. 

 
TAISYKLĖS: 
1. Kiekvienas autorius gali pateikti ne daugiau kaip 5 darbus; 
2. Lapo formatas – 42x42 cm, piešinys – 29x29 cm.; 
3. Darbai neturi būti įrėminti; 
4. Informacija apie autorių kitoje lapo (karikatūros) pusėje: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, 

telefono numeris, el. p. adresas; 
5. Autorius pasirašo ir atsiunčia kartu su darbais dalyvio anketą; 
6. Apdovanojimus pelnę darbai autoriui negrąžinami; 
7. Visi parodos dalyviai gaus parodos katalogą, atminimo dovanėles, nugalėtojai – prizus; 
8. Parodai-konkursui siųsti darbai gali būti panaudoti spaudoje parodos reklamai (nemokamai). 
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PASKUTINIS TERMINAS 
2013 m. birželio 21 d. – paskutinė darbų pristatymo diena. 
 
TVARKARAŠTIS: 
2013 m. birželio 26 d. – darbų atranka parodai; 
2013 m. liepos 4 d. – vertinimo komisijos nariai išrenka prizininkus. 
Apdovanojimai nugalėtojams bus įteikiami parodos atidarymo metu. 
2013 m. liepos 5 d. 16.00 val. – parodos atidarymas (preliminari data ir laikas). 
 

DARBŲ VERTINIMO KRITERIJAI 
Parodai-konkursui pateikti darbai bus vertinami ir nugalėtojai renkami pagal: 
1. Konkurso temos ir reglamento laikymąsi; 
2. Meninį atlikimą, stiliaus individualumą, autoriaus meistriškumą; 
3. Humoristiškumą, satyriškumą, ironiškumą ir išraiškingumą. 
 
RĖMĖJAI 
Konkursą ir parodą remia „Thermo Fisher Scientific“, didžiausia pasaulyje kompanija, 
siūlanti produktus ir paslaugas mokslui. 
 

PRIZINIS FONDAS 
Karikatūrų parodos-konkurso prizinis fondas – 3.000 Lt (trys tūkstančiai litų). 
 

PARODOS ATIDARYMO RENGINYS IR JOS LANKYMAS NEMOKAMAS. 
 
ORGANIZACINIS KOMITETAS 
Nacionalinė karikatūristų asociacija „Humor Sapiens“:  
Šarūnas Jakštas 
Mob. tel.: + 3706 118 2787,  
el. paštas: info@humorsapiens.lt;  
www.humorsapiens.lt 
 
Karikatūrų parodos vadovas, direktorius: 
Jonas Varnas  
el. paštas: jonvarnis@yahoo.com 
 
ADRESAI 
Darbus prašome atsiųsti arba pristatyti adresu: 
 
#01  
Dailininkų sąjungos galerija. 
Vokiečių g. 2, LT – 01130 Vilnius 
(Ant voko/siuntinio užrašyti: „Mokslo Lietuva. Karikatūrų parodai“). 
 



Mokslo Lietuva. O vis dėlto ji sukasi !|Karikatūrų paroda‐konkursas. 

www.humorsapiens.lt/mokslolietuva.html 
4 

 

 
 
#02  
Jonui Lenkučiui 
Gynėjų g. 4 - 102, LT-01109, Vilnius 
(Ant voko/siuntinio užrašyti: „Mokslo Lietuva. Karikatūrų parodai“). 
 
#03 
Galima darbus taip pat siųsti per „Lietuvos rytas“ biurus visoje Lietuvoje (Kaunas, Klaipėda, 
Alytus ir t.t.). 
Ant voko/siuntinio užrašyti „Jonui Varnui“. 
 
 
INFORMACIJA 
Informacija apie parodą ir naujienos bus skelbiamos tinklapyje: 
www.humorsapiens.lt/mokslolietuva.html 
 

ir Lietuvos karikatūrų portale  
www.caricatura.lt  
 
 

Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso sąlygas, neeksponuoti nekokybiškų ir parodos 
reikalavimų neatitinkančių darbų. 

 

VISIEMS  KŪRYBINĖS  SĖKMĖS! 
 
 

Vilnius 

2013-05-08 


