Sveikiname 2017 metų vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ dalyvius!
1.

Pateikiame po 6 kiekvienos kalbos (anglų k., rusų k., vokiečių k. ir prancūzų k.) trumpuosius tekstus. Iš
viso 24 tekstai.

2.

Išversti trumpuosius tekstus siūlome iki 2017 m. kovo 1 d.
Projekto dalyvių pageidavimu registracijos laikas pratęsiamas iki 2017 m. sausio 16 d.

3.

Moksleivis tekstą gali rinktis su mokytojo (darbo vadovo) pagalba, bet verčia jį savarankiškai.

4.

Versdami tekstus moksleiviai gali naudotis žodynais. Darbas atliekamas rašant ranka arba kompiuteriu. Rašančius
ranka prašytume tai daryti įskaitomai. Primename, jog tekste esantys eilėraščiai taip pat turi būti išversti
(pažodinis arba poetinis vertimai).

5.

Verčiant pasirinktą tekstą laikas nėra ribojamas.

6.

Išverstus tekstus maloniai prašome išsiųsti vienu iš būdų:
a) elektroniniu vertimo lapu, kurio adresas yra [http://www.vkif.lt/darbu-siuntimas] (atsivertę šį puslapį,
rasite vertimo vietą ir anketą, kurią reikia užpildyti ir išsiųsti; išsiuntę darbą, gausite patvirtinimą, kad
vertimas gautas).
b) jei neturite galimybės naudotis elektroniniu vertimo lapu, išverstus tekstus galite siųsti ir Lietuvos paštu,
adresu: VKIF „Tavo žvilgsnis“, J.Jasinskio g. 16G, LT-01112 Vilnius. Drauge su tekstais pateikiame
unifikuotą vertimo lapo pavyzdį, kuriame yra anketinė dalis. Nepamirškite jos užpildyti. Tai yra vertimo
švarraštis.

7.

Šiais metais vertinant darbus dėmesys bus kreipiamas į kūrybinį vertėjo požiūrį, perteikiant mintis gimtąja kalba,
kūrinio nuotaikos atitikimą, gramatines ir kalbos klaidas.

8.

Pageidaujantys versti iš rusų kalbos moksleiviai, kurių rusų kalba yra gimtoji, į anketinės dalies 5,6 ir 9 klausimus
atsako – „gimtoji kalba“.

9.

Iliustruotojas neprivalo būti vertėjas. Iliustruotojas gali pasirinkti bet kurį tekstą. Su teksto turiniu, reikalui esant,
gali padėti susipažinti mokytojai arba darbo vadovai.

10. Iliustravimo darbai gali būti atlikti įvairiomis technikomis, jie gali būti įvairiausių formatų. Darbus prašome siųsti
iki 2017 m. kovo 1 d.
11. Iliustracijos originalą būtina siųsti Lietuvos paštu, adresu: VKIF „Tavo žvilgsnis“, J.Jasinskio g. 16G, LT01112 Vilnius. Iliustracijas galite siųsti elektronine forma (jeigu darbas buvo kuriamas kompiuteriu), adresu:
[http://www.vkif.lt/darbu-siuntimas]
12. Siunčiant orginalą Lietuvos paštu būtina nurodyti autoriaus vardą ir pavardę, amžių, švietimo įstaigos pavadinimą
pritvirtintame baltame 2,5 x 9 cm formato lapelyje, dešinėje piešinio pusėje. Kitoje (atvirkščioje) pusėje
priklijuokite užpildytą anketinę dalį (kaip ir vertėjų), nepamiršdami nurodyti teksto, kurį iliustruojate.
13. Vertinsime darbus tų mokyklų arba atskirų dalyvių, kurie pateikė elektronines paraiškas su reikiamais
duomenimis.
14. Geriausių darbų autoriams bus įteikti diplomai, kitiems dalyviams – padėkos, o mokytojams – projekto vykdytojo
pažymėjimai.
15. Tie projekto dalyviai, kurie norėtų pelnyti ilgojo teksto vertėjo diplomą, turi išversti siūlomą arba
savarankiškai pasirinktą didesnės apimties tekstą arba visus šešis ta pačia kalba pateiktus trumpuosius
tekstus. Darbų atlikimo laikas – 2017 m. kovo 7 d. Pasirinkus versti savarankiškai, būtina atsiųsti ne tik
vertimą, bet ir jo originalą.

16. Geriausių darbų autorių sąrašą skelbsime 2017 m. gegužės pabaigoje. Kad sąrašas būtų paskelbtas laiku,
prašytume nevėluoti ir laiku pateikti atliktus darbus.
17. Norėdami pasiteirauti skambinkite tel.: 8 (5) 2526684, 8 618 89503 arba 8 698 82445.
18. Primename, kad Nacionalinis egzaminų centras jau yra parengęs informaciją apie Brandos darbą, kuris, esant
moksleivio pageidavimui, galėtų pakeisti baigiamąjį brandos egzaminą.
Jūsų atliekami VKIF projektų darbai gali tapti Brandos darbu arba jo kaupiamąja dalimi (priklausomai nuo Jūsų
amžiaus), arba svariai prisidėti prie stojamojo balo tuo atveju, jeigu nuspręsite laikyti ir egzaminą, ir rašyti
Brandos darbą.
Dėkojame ilgamečiams „Tavo žvilgsnio“ dalyviams ir šio kalbų ir kultūros sąjūdžio naujokams. Linkime
drąsos ir didelės sėkmės!

