
Vilniaus kolegija, Elektronikos ir Informatikos Fakultetas 

IV-asis komiksų konkursas pasaulinei kūrybiškumo ir inovacijų dienai 

pažymėti  

Tema: (Ne)Susikalbėjimai  

 

Konkurso aprašymas 

IT komiksų konkursas skirtas paminėti pasaulinę kūrybiškumo ir inovacijų 

balandžio 21 dieną. 

Konkurso tikslas: Skatinti tarpdalykinį bendradarbiavimą ir prisidėti prie tavo 

kūrybiškumo vystymo. 

Ar aš galiu dalyvauti? Taip, jei esi kolegijos studentas ar darbuotojas, o gal tiesiog 

myli IT ar EIF‘ą - tuomet pirmyn! 

Apie ką? Komiksas - trumpa istorija, išreikšta paveiksliukais su trumpais žodiniais 

paaiškinimais; sensacingo arba humoristinio pobūdžio. 

Kokia kalba kurti komikso tekstą? Anglų, nes konkursas skirtas mums ir kitiems 

užsienyje. 

Kokia tema? (Ne)Susikalbėjimai. Sukurk trumpą humoristinio (ne)susikalbėjimo 

pobūdžio istoriją tarp IT veikėjo (nebūtinai žmogaus) ir kita veikla užsiimančio veikėjo 

(nebūtinai žmogaus), išreikštą paveiksliuku/-ais būtinai su trumpais žodiniais 

paaiškinimais. Vaizduojamojoje istorijoje palygink vieno ar daugiau žodžių reikšmę/-

es bendrinės ir profesinės kalbos kontekstuose ir sukurk nesusikalbėjimo 

istoriją/situaciją tarp kuriamos istorijos dalyvių, pvz., du veikėjai šnekučiuojasi apie 

debesis, tačiau vieno paprašius pažvelgti į debesis, kitas spokso į kompiuterį, nes: 

A cloud bendrinėje kalboje reikšmė: dangaus lašelių sankaupos danguje  

A cloud IT kontekste reikšmė: serveriai pastoviai prijungti prie interneto 

Trūksta idėjų žodžiams, ieškok čia: 

Cloud, digit, to run (a program), performance, library, thread (multi-thread), cell, 

conductor, stack (programmer), gates, chip(s), to save, to protect, flag, memory, 

address, bus, node, page, menu, map, coating, clock, etc. (žr. Žukauskas V. Informatikos, 

kompiuterijos, telekomunikacijų anglų-lietuvių kalbų žodyną). 



Kiek paveikslėlių reikia? Istorijai sukurti prireiks mažiausiai dviejų-trijų, o gal ir 

daugiau.  Na, o jei turi pakankamai kūrybinės galios, sukurk visą istoriją. Laukiam! 

Kaip dalyvauti? 

 Atsiųsk sukurtą istoriją iš daugiau nei dviejų paveikslėlių. 

 Kurk komiksą duota tema (Ne)susikalbėjimai, kad visiems būtų linksma. 

 Kurk komiksą tiek spalvotai tiek nespalvotai. Čia nėra ribojimų. 

 Pademonstruok, ką moki veikti su kompiuteriu ir kurk komiksą naudodamas 

Photoshop, CorelDRAW, Illustrator ar kitą kompiuterinę programą. Taip pat 

gali piešti ranka. 

 Sukurk trumpą tekstuką anglų kalba apie savo sukurtą siužetą. 

 Pademonstruok, kaip gerai moki anglų kalbą ir kurk angliškai. 

 Nepamiršk pasirašyti (vardas, pavardė, kursas, studijų programa) kas tu ir ką 

studijuoji (komikso apačioje ar viršuje). 

Ar aš būsiu apdovanotas prizu? Taip, jeigu būsi tarp trijų kūrybingiausių, tavęs 

laukia rėmėjų prizas. 

Jei nelaimėsiu? Pralaimėjusiųjų nėra. Visa fakulteto bendruomenė galės gėrėtis jūsų 

kūryba fakultete. Taip pat bus sudaryta skaitmeninė darbų knygelė. 

Kam siųsti sukurtą darbą: 

Siųsk savo komiksą/-us iki 2022 m. balandžio 29 d. dienos visiems žemiau 

nurodytiems adresatams.     

Orūnė Gibavičienė: o.gibaviciene@eif.viko.lt 

Kas dar? Atsiųstus darbus vertins organizacinė komisija iš fakulteto narių: 

Prodekanė doc. Loreta Savulionienė 

Anglų kalbos lektorė Milda Kiškytė 

Grafinio dizaino lektorė Orūnė Gibavičienė 

Studijų skyriaus vedėja  Dalė Neverbickaitė 

Studentų atstovė Toma Žiliūtė (PI 20A grupė) 

Kaip sužinosiu, ar laimėjau? Mes tau pranešim el.paštu, iškilmingai įteiksim prizą 

bei apie laimėjimą paskelbsim EIF‘o facebook paskyroje.   
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Jeigu man kils klausimų?  

Rašyk Mildai Kiškytei į el.paštą.: m.kiskyte@eif.viko.lt 

arba 

Orūnei Gibavičienei į el.paštą.: o.gibaviciene@eif.viko.lt 
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