
ATVEJIS 1 

SELFIE



Bendrosios kompetencijos: komunikavimo, pažinimo, socialinė pilietinė, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asme-
ninė bei kultūrinė.

Specialieji gebėjimai: mokiniai susipažins su terminu selfie (liet. asmenukė), jo istorija ir raida, gebės 
identifikuoti selfie fotografavimo tikslus ir priežastis, atkreips dėmesį į selfie nuotraukos vizualinius 
elementus ir siunčiamą žinutę.

ATVEJO APRAŠYMAS
Selfie (liet. asmenukė) tapo neatsiejama ne tik socialinės medijos, bet ir mūsų kasdienybės dalimi. Selfie 
galime rasti savo telefonuose, begalę jų matome socialiniuose tinkluose, televizijos žiniose, produktų 
reklamose, per politines kampanijas ir net nagrinėjant bylas teismuose (kuomet nusikaltėlių selfie patei-
kiami kaip įrodymai). Užfiksavusius save galime pamatyti ir kosmonautus, ir popiežių, ir prezidentę Dalią 
Grybauskaitę. Socialinių medijų vartotojų elgesį nagrinėjantys mokslininkai sutaria, jog šiuo metu gyvena-
me selfie amžiuje – į internetą įkeltų asmenukių skaičius kasmet ženkliai didėja, šio tipo nuotraukos bei 
vaizdo įrašai tampa vis svarbesni globalioje vizualinėje kultūroje ir įgauna vis įdomesnes bei aktualesnes 
formas. Anot N. Mirzoeff, nors selfie galima laikyti pastarųjų penkerių metų fenomenu, tai nėra tik nauja 
socialinių medijų mada – selfie ištakos siekia autoportretų tapymo tradiciją. Tokių selfie, kokius matome 
šiandien, populiarumą lėmė interneto ir mobiliųjų telefonų prieinamumas bei socialinių medijų vartojimo 
specifika. Selfie vertinamas prieštaringai. Vieni tai vadina „socialinių medijų narcisizmo simptomu“, „sa-
vanaudišku susikoncentravimu į save“, „virtualiuoju mažuoju manimi“, „šiuolaikinės individualizmo kultūros 
išdava“, „psichologinių problemų įrodymu“. Kiti prognozuoja, jog selfie tipo vaizdo įrašai yra socialinių 
medijų ateitis ir artima žiniasklaidos (naujienų pateikimo) tendencija. Išmaniojo telefono kamera greitai 
ir spontaniškai nufotografuotas autoportretas, patekęs į socialines medijas, tampa vizualia komunikacijos 
forma, pateikiančia informaciją, siunčiančia žinutę ir formuojančia nuomonę. Iš selfie kiti gali sužinoti, 
kur mes esame, ką darome, kas manome esą ir kas, manome, žiūri į mūsų padarytą nuotrauką. Selfie keičia 
saviraiškos, bendravimo, kūno kalbos, privatumo, savimonės, ironijos ir viešo elgesio aspektus. Tai ne tik 
būdas pristatyti save kitiems ir galimybė kontroliuoti savo atvaizdą, bet, dar svarbiau – komunikacija 
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vaizdais. Pagal apibrėžimą selfie skirtas ne asmeniniam naudojimui, o dalinimuisi. Bendravimas pasitel-
kiant asmenukes yra greitas, paprastas, intensyvus, improvizuotas ir vizualus. Selfie yra vizualinės kul-
tūros dalis ir socialinis artefaktas, kalbantis apie laikmetį, visuomenę ir kultūrą. 
Norint būti kritiškais skaitmeninio turinio vartotojais ir kūrėjais, svarbu atsakyti į klausimus: kas yra 
selfie? Kodėl fotografuojame selfie? Ką jis pasako apie mus ir visuomenę? Kaip galima kontroliuoti savo 
atvaizdą internete?

SELFIE TERMINAS
2013 m. Oksfordo anglų kalbos žodynas (angl. Oxford English 
Dictionary) selfie paskelbė metų žodžiu. Žodyne pateikiamas toks 
termino apibrėžimas: „A photograph that one has taken of oneself, 
typically one taken with a smartphone or webcam and uploaded to 
a social media website.“ (liet. „Autoportretinė nuotrauka, daž-
niausiai padaryta išmaniuoju telefonu arba kompiuterio kamera ir  
paskelbta socialiniuose tinkluose“). Selfie gali būti laikoma ne 
tik statiška nuotrauka, bet ir vaizdo įrašas. Taip pat asmenukėje 
gali būti ir daugiau žmonių ir ji gali būti padaryta ne to paties 
žmogaus, kuris matomas nuotraukoje.   

SELFIE ISTORIJA IR RAIDA 
Selfie išpopuliarėjimui įtakos turėjo skaitmeninės fotografijos, mobiliųjų telefonų ir socialinių tinklų, 
tokių kaip „Facebook“, „Twitter“ ir „Instagram“, augimas. Šie socialiniai tinklai suteikė platformą dalin-
tis ir auditoriją. Tačiau selfie galima laikyti ir tapytų bei fotografuotų autoportretų tąsa. Autoportretų 
tradicija tapyboje ir fotografijoje yra sena kaip ir pačios medijos. Portretus pradėjo tapyti egiptiečiai, 
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graikai ir romėnai, o autoportreto pradžia būtų galima laikyti viduramžius. XVI a. menininkai ėmė dažniau 
tapyti save, o autoportretai itin išpopuliarėjo Renesanso laikotarpiu. Daugelį amžių norą turėti tapytą 
savo portretą galėjo išpildyti tik nedidelė visuomenės dalis – pats turtingiausiais sluoksnis. Portreto 
tapymas kainavo daug, trukdavo ilgai. Jame atsispindėdavo nutapyto žmogaus socialinė padėtis ir statusas. 
Savo autoportretus tapė praktiškai tik profesionalūs dailininkai. (Pavyzdžius žiūrėti priede Nr.1) 

Nuo fotografijos išradimo pradžios viena populiariausių formų buvo ir vis dar išlieka portretai. Pirmuoju 
išlikusiu fotografijos autoportretu (ir pirmuoju selfie) yra laikoma amerikiečio Roberto Cornelius darytas 
savo paties dagerotipas (1839 m.). Tuo metu fotografija buvo prieinama tik profesionalams, turintiems savo 
studijas, arba turtingiems mėgėjams, kuriems fotografija buvo populiarus hobis. Kompanija „Kodak“ smarkiai 
pakeitė šią situaciją, pasiūliusi lengvai naudojamą ir pigią kamerą „Kodak Brownie box“ (1900 m.). Rusijos 
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caro Nikolajaus II dukra Anastasija būdama 13 metų tapo viena pirmųjų paauglių, kuri naudodama veidrodį 
ir fotoaparatą padarė savo pačios nuotrauką (1914 m.). Fotografija dar prieinamesnė pasidarė atsiradus 
paprasto naudojimo fotoaparatams, vėliau skaitmeninei fotografijai ir mobiliesiems telefonams su kamera. 
Pirmąkart žodis selfie internete, kiek žinoma, pavartotas Australijos internetiniame forume 2002 metais. 
Žodis selfie tuo metu buvo atėjęs iš slengo ir reiškė savo paties nuotrauką. Italų menininkas Alberto Fi-
garo 2003 m. pradėjo vis dar besitęsiantį fotografijos projektą. Jis fotografuoja kiekvieną objektą, kurį 
paliečia dešine ranka. Figaro nuotraukos yra pirmoji kategorizuota selfie kolekcija. 2010 metais į preky-
bą buvo paleistas pirmasis telefonas „iPhone 4“, turintis priekyje įtaisytą kamerą. Pirmoji nuotrauka su 
grotažyme (hashtag) selfie buvo publikuota 2011 m. socialiniame tinkle „Instagram“ gyvenimo ir verslo kon-
sultantės Jennifer Lee. (Pavyzdžius žiūrėti priede Nr.2) Kaip ir minėta, 2013 m. selfie paskelbiamas metų 
žodžiu. „Google“ teigia, jog 2014 m. per dieną buvo publikuojama apie 93 mln. selfie, tai yra daugiau nei 
30 mlrd. per metus. Nuo to laiko, kasmet į socialinius tinklus įkeliamų selfie skaičius auga dar sparčiau. 
Moderniojo meno galerija „Saatchi“ Londone 2017 m. organizuoja pirmą meno parodą pavadinimu „From Selfie 
to Self-Expression“, skirtą selfie kaip meno formai.
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PAMOKOS PLANAS
Pamoką sudaro trys dalys: selfie termino, tipų, tikslų ir priežasčių išsigryninimas ir aptarimas; kūrybinė 
užduotis; diskusija. Laikantis pamokos struktūros galima sumažinti užduočių mokiniams skaičių ir daugiau 
laiko skirti tik kelioms. Kūrybinė užduotis reikalauja techninio pasiruošimo prieš pamoką. Paprašykite 
mokinių į pamoką atsinešti savo mobiliųjų telefonų laidus, kuriais galima prisijungti prie kompiuterio. 
Paskirkite vieną mokinį, kuris atlikus užduotį įkels medžiagą į kompiuterį (vienas atsakingas mokinys rei-
kalingas tam, kad medžiagos perkėlimas užtruktų kuo mažiau laiko). 

Pačioje pamokos pradžioje pristačius temą siūloma kreiptis į mokinius (5 min):
• Pakelkite rankas, kas nors kartą esate darę selfie?
• Kada paskutinį kartą įkėlėte savo nuotrauką į socialinius tinklus?
• Kaip manote, kiek maždaug selfie esate iš viso įkėlę į socialinius tinklus?
• Apibūdinkite, ką reiškia selfie? Koks galėtų būti šio termino apibrėžimas?

Atsakius į klausimus ir išgirdus selfie termino apibūdinimus, perskaitykite Oksfordo žodyno apibrėžimą. 
Paminėkite, kad vienas iš esminių selfie nusakančių bruožų yra dalinimasis socialinėse medijose. (Galite 
trumpai pristatyti selfie istoriją ir raidą rodydami pateiktas nuotraukas arba galite pasižiūrėti mokomąjį 
„The Art Assigment“ vaizdo įrašą anglų kalba apie selfie kaip meno formos istoriją: https://www.youtube.
com/watch?v=JfoPJnVrBNM).
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SELFIE TIPAI, TIKSLAI IR BRUOŽAI
Šioje pamokos dalyje įsivardinsite ir aptarsite dažniausiai pasitaikančius selfie tipus. Apsvarstysite, 
kodėl žmonės publikuoja selfie, kokie yra pagrindiniai jo bruožai.

UŽDUOTIS 
Lentoje nubraižykite dviejų dalių lentelę, kaip parodyta pavyzdyje.

Tipai Tikslai ir priežastys

Pakvieskite mokinius po vieną ar kelis prie lentos užrašyti į vieną iš lentelės stulpelių dažniausiai pa-
sitaikančius ir jiems žinomus selfie tipus ir tikslus bei priežastis. Žodžiai neturi būti tikslūs, galima 
rašyti tiek anglų, tiek kitomis kalbomis. 

Tipas. Įrašykite populiariausius ir kitus jums žinomus selfie tipus. Pavyzdžiui, kelionės selfie (travel 
selfie), maisto selfie (food selfie).

Tikslas. Kaip manote, kodėl žmonės fotografuoja selfie? Dėl kokių priežasčių ir ko siekdami? Pavyzdžiui, 
kad atkreiptų į save dėmesį.

Trumpai aptarkite lentelės turinį. Galbūt yra ne visiems girdėtų selfie tipų, nepaminėtų tikslų, aptarkite 
juos. Mokinių paklauskite:
• Kokius selfie jie patys dažniausiai fotografuoja ir kodėl?
• Kokius galėtumėte išskirti selfie nuotraukos bruožus ir dažnai pasitaikančius elementus (pavyzdžiui, 

matosi ranka)?
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Pakvieskite vieną ar kelis mokinius (galbūt tuos, kurie nežinojo, ką įrašyti lentelėje), kad pabandytų 
sujungti selfie tipus su tikslais (kaip pavaizduota lentelėje apačioje). Trumpai aptarkite rezultatus.

Tipai Tikslai ir priežastys

Selfie su žvaigžde

Maisto selfie

Atostogų selfie

Pasidalinti įspūdžiais

Parodyti savo pasiekimus

Pasigirti

Jeigu prireiks, galite pasinaudoti pateiktais pavyzdžiais. Selfie mados ir tendencijos kinta kasdien, to-
dėl šis sąrašas nėra galutinis. Būtų sunku sudaryti selfie tipologizaciją, nes tai sparčiai besikeičian-
tis, gyvas reiškinys.

Tipai ir kategorijos: duck face (sučiauptos į anties snapą panašios lūpos), ugly selfie, celebrity selfie 
(žvaigždės nuotrauka arba selfie su žvaigžde), food selfie (su maistu), gym selfie (sporto klube), funeral 
selfie (laidotuvėse), haircut selfie (nauja šukuosena), workout selfie arba welfie (sportuojant), sad sel-
fie, bathroom selfie (fotografuota vonioje), nude selfie (nuogas kūnas), woke up like this (fotografuota 
neseniai prabudus), no make-up selfie (nuotrauka be makiažo), car selfie arba driving selfie (nuotrauka ma-
šinoje), velfie (video selfie), wefie arba groupie (selfie, kuriame užfiksuoti daugiau nei du žmonės), bel-
fie (sėdmenų selfie), drelfie (girto žmogaus nuotrauka), hair selfie arba helfie (plaukų nuotrauka), farmer 
selfie arba felfie (ūkininko selfie), pelfie (selfie su naminiais gyvūnais), shelfie (nuotrauka, kurioje 
matosi knygų lentynos turinys), leg selfie arba lelfie (kojų nuotrauka), feet selfie (pėdų nuotrauka). 

Tikslai ir priežastys: saviraiška, atkreipti dėmesį į save, gyrimasis, informacijos pateikimas, bendravimas, 
pajuokavimas, pašaipa, nuomonės reiškimas, dalinimasis įspūdžiais, problemos iškėlimas, solidarumo demons-
travimas ir t. t.
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Aptarus lentelės rezultatus parodykite populiarių selfie pavyzdžių (žiūrėkite priedą Nr.3), trumpai apie 
juos papasakokite. 

Selfie taip pat galima būtų skirstyti pagal funkcijas. Keletas jų:
• Kaip pasirodymas (performance). Pvz., celebrity selfie;
• Kaip pasigyrimas. Pvz., selfie, kuriame vaizduojama nauja šukuosena;
• Kaip juokas, parodija. Pvz., selfie, kuriame užfiksuota juokinga akimirka;
• Kaip bendravimo forma. Pvz., selfie pasidalinimas socialiniame tinkle „Snapchat“, kur peržiūrėtas po 

dešimties sekundžių jis išnyksta;
• Kaip dalinimasis akimirka ir įspūdžiais. Pvz., kosmonauto selfie;
• Kaip pasakojama istorija. Pvz., selfie, kuriame užfiksuotas aktualus įvykis;
• Kaip protestas. Pvz., kino menininko Ai Weiwei ligoninėje darytas selfie, jam ten patekus po to, kai 

buvo sumuštas policininkų.

Vizualinė kalba

Vizualinės kalbos elementai (net apie tai iš anksto nepagalvojus) gali lemti nuotraukos ar vaizdo įra-
šo reikšmę į jį žiūrinčiam žmogui, todėl svarbi kiekviena detalė. Darant ir analizuojant selfie, svarbu 
apgalvoti:
• Kas yra kadre?
• Kas nepateko į kadrą?
• Kas yra priekyje ir centre?
• Kameros pozicija, kampas, apšvietimas, spalvos, fonas, filtras. 
• Kokia yra veido išraiška? Kur žiūri žmogus (į mus, į šoną)?
• Tekstas šalia nuotraukos, grotažymė, paminėti žmonės. 
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KŪRYBINĖ UŽDUOTIS
Padalinkite klasę į grupes po tris, keturis mokinius. Atsitiktine tvarka paskirkite grupėms užduoties te-
mas. Kelioms ar daugiau grupių teks ta pati tema. Kiekviena turės sukurti po vieną selfie (nuotraukoje gali 
būti vienas arba daugiau žmonių). 

Temos: 
• Selfie pasakoja istoriją;
• Selfie atkreipia dėmesį į aktualią problemą;
• Selfie pristato mokinių grupę visam pasauliui (vietoj grupės gali būti klasė / mokykla / Lietuva).

Mokiniai turi atkreipti dėmesį į nuotraukos vizualinės kalbos elementus, grupėje aiškiai aptarti, ką nori 
pasakyti nuotrauka. Pasitarti skiriamos 5 min., atlikti – 10 min. Paskirtasis mokinys koordinuotai įkelia 
nuotraukas į kompiuterį. Grupės pristato savo nuotraukų idėjas.
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UŽDUOTIS. DISKUSIJA. „YOLOCAUST“
Klasėje pasižiūrėkite vaizdo įrašą pavadinimu „Yolocaust“: https://www.youtube.com/watch?v=mjjV_X5re4g&t=9s
Pastaba Įrašas anglų kalba.

Menininkas Shahakas Shapira atkreipė dėmesį į Holokausto memoriale Berlyne žmonių fotografuotus ir soci-
aliniuose tinkluose publikuotus selfie. Išsirinkęs dvylika nuotraukų, jis jas paredagavo – palikęs pozuo-
jančius žmones ir iškirpęs memorialo foną, vietoj jo įdėjo vaizdą iš koncentracijos stovyklų ir žudynių 
vietų. Šias redaguotas nuotraukas menininkas įkėlė į interneto puslapį „Yolocaust“, kurio pavadinimas yra 
dviejų žodžių kombinacija – populiarios socialinėse medijose grotažymės Yolo („you only live once“ liet. 
gyvename tik kartą) ir Holokausto. Menininkas redaguotas nuotraukas paskelbė neatsiklausęs jose užfiksuotų 
žmonių. 

Vos pasirodęs projektas „Yolocaust“ greitai pasklido socialinėse medijose. Dauguma komentavusiųjų palaikė 
menininko idėją ir smerkė nuotraukose užfiksuotus žmones.

Daugiau informacijos apie projektą anglų ir vokiečių kalbomis: https://yolocaust.de/

Nr. 4 Nr. 5
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Tarptautinė diskusija apie netinkamą elgesį atminties 
vietose kilo ir 2014 m. amerikietei paauglei Breannai 
Mitchell pasidalinus selfie iš ekskursijos Aušvico 
koncentracijos stovyklose su prierašu „Selfie in the 
Auschwitz Concentration Camp“ (liet. asmenukė Aušvi-
co koncentracijos stovykloje) ir pridėjus besišypsantį 
emoji.

Galimi diskusijos klausimai pasižiūrėjus vaizdo įrašą:
• Ką manote apie žmonių elgesį Holokausto memoriale  

Berlyne? Nr.6

• Ką manote apie projektą „Yolocaust“? 

• Koks, anot jūsų, yra nepriimtinas elgesys 
atminties vietose?

• Ar manote, kad šis menininkas pasielgė tinkamai / 
netinkamai?

• Memorialą suprojektavęs architektas Peteris Eisen-
manas projektą „Yolocaust“ komentavo taip: „People have been jumping around on those pillars forever. 
Theyʼve been sunbathing, theyʼve been having lunch there and I think thatʼs fine. Itʼs like a catholic 
church, itʼs a meeting place, children run around, they sell trinkets. A memorial is an everyday occur-
rence, it is not sacred ground.“ „Žmonės visuomet šalia šių blokų kažką veikė. Jie deginosi, užkandžiavo 
ir manė, jog tai normalu. Tai lyg katalikų bažnyčia, tai susitikimų vieta, aplink bėgioja vaikai ir par-
davinėja niekučius. Memorialas yra kasdienis reiškinys, tai ne šventa vieta.“ Ar sutinkate / nesutinkate 
su architekto nuomone? Kodėl? 

• Kaip manote, kokių tikslų siekdami šie žmonės fotografavosi memoriale?

• Kokiose vietose būtų nepriimtina fotografuoti selfie? Ar yra tokių vietų Lietuvoje? 

• Kokio tipo ir kokiose situacijose fotografuojami selfie jums yra nepriimtini?

• Ką manote apie selfie, kuriuos žmonės fotografuoja šalia nelaimės vietos (pavyzdžiui, degančio namo, 
avarijos), laidotuvėse?

Nr. 6

12

U
Ž

D
U

O
T

Y
S

 M
O

K
IN

IA
M

S



13

U
Ž

D
U

O
T

Y
S

 M
O

K
IN

IA
M

S

NAMŲ DARBŲ UŽDUOTYS:
1. Nufotografuoti vieną selfie galvojant apie jį kaip apie meno kūrinį. Fotografuojant pravartu prisiminti 
per pamoką aptartus aspektus (pavyzdžiui, kiekvienas nuotraukos elementas svarbus interpretacijai). Dau-
giau jokių reikalavimų nėra, duodama laisvė eksperimentuoti. 
Atlikus šią užduotį, nuotraukos gali būti pristatomos mokinių ir aptariamos visų bendrai. Taip pat gali 
būti organizuojamas konkursas klasėje, kurio metu įdomiausią nuotrauką išrinktų mokiniai. Konkursas gali 
būti organizuojamas ir mokyklos mastu, o įdomiausią nuotrauką tokiu atveju išrinktų mokiniai ir / arba 
mokytojų komisija. Nuotraukos gali būti atspausdintos ir pakabintos mokyklos koridoriuose. 

2. Nufotografuoti selfie seriją (5–10 nuotraukų). Ji gali pasakoti istoriją (pradžia, vidurys, pabaiga), 
siųsti socialinę žinutę, perteikti meninę idėją. Suteikiama pasirinkimo laisvė. Svarbu, jog visos serijos 
nuotraukos būtų susijusios ir idėjai įgyvendinti reikėtų būtent tokio skaičiaus nuotraukų, kuris pasirink-
tas. Mokiniai gali galvoti apie kasdienybės fiksavimą, naujų selfie programėlių išbandymą, pasikartojančių 
veiksmų fiksavimą. Šią seriją ir idėją galima būtų pristatyti klasei arba sukurti skaitmeninę visos klasės 
mokinių nuotraukų galeriją peržiūrai internete. Jeigu būtų pasirinktas pastarasis variantas, galima pasiū-
lyti padaryti skaitmeninę selfie serijos parodą. Tuomet mokiniams būtinai reikėtų parengti trumpą serijos 
aprašymą (idėjos pristatymą). 



AUTOPORTRETAI TAPYBOJE. Autoportretus mėgusių menininkų darbai

Nr.7 Albrecht Diurer Nr.8 Jan van Eyck

Nr.9 Frida Kahlo Nr.10 Andy Warhol

Nr.12 Gustave Courbet „Le Désespéré“ (1843)                                 Nr.11 Egon Schiele
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Nr.13 Roberto Cornelius autoportretas 
(1839 m.). Nuotraukos prierašas: „The first 
light Picture ever taken.“ Pirmas žinomas 
nufotografuotas autoportretas ir selfie.

Nr.14 Gyvenimo ir verslo konsultantės 
Jennifer Lee į socialinį tinklą „Instagram“ 
įkelta nuotrauka (2011 m.). 
Pirmoji nuotrauka, į internetą įkelta su 
grotažyme selfie. 
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Nr.15, 16 Italų menininko Alberto Frigo 
meninis projektas, kurio metu vyras 
fotografuoja kiekvieną objektą, kurį 
paliečia jo dešinė ranka. 
Projektas prasidėjo 2003 m. ir vis dar 
tęsiasi. Menininko padarytos nuotraukos 
yra pirmoji kategorizuota selfie 
kolekcija.

16

P
R

IE
D

A
S

 N
R

. 2



Nr.17 Vokiečio astronauto Alexanderio Gersto 
selfie (2013 m.).

Nr.19 Nuotrauka daryta kandidatės į Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidento postą Hillary Clin-
ton rinkimų kampanijos metu Orlande (2016 m.).

Nr.18 Vienas populiariausių selfie – „Oskarų“ teikimo 
ceremonijos metu (2014 m.) nufotografuota renginio 
dalyvių nuotrauka. Pirmoji šia nuotrauka pasidali-
no laidų vedėja Ellen DeGeneres socialiniame tinkle 
„Twitter“. Nuotraukoje užfiksuoti: Jaredas Leto, Jen-
nifer Lawrence, Meryl Streep, Ellen DeGeneres, Bra-
dley Cooperis, Peteris Nyongío jaunesnysis, Channin-
gas Tatumas, Julia Roberts, Kevinas Spacey, Bradas 
Pittas, Lupita Nyongío ir Angelina Jolie.
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Nr.20 Itin išpopuliarėjęs katės 
vardu Manny selfie (2016 m.). Šia 
nuotrauka pasidalino „Instagram“ 
vartotojas @yoremahm. Katė išmoko 
paspausti „GoPro“ kameros mygtuką.

Nr.21 Lietuvos prezidentės Dalios 
Grybauskaitės selfie, darytas 
Anykščių medžių lajų take (2015 
m.). Vos per 10 minučių selfie 
socialiniame tinkle sulaukė be-
veik 2000 „Facebook“ vartotojų 
reakcijų.

Nr.22 Britas Benas Innesas nusifo-
tografavo su vienu iš oro bendro-
vės „EgyptAir“ lėktuvą užgrobusių 
užpuolikų (2016 m.). Komentuoda-
mas savo elgesį Benas sakė: „Ma-
niau, kad bomba yra tikra ir aš 
neturiu ko prarasti.“ Vėliau pa-
aiškėjo, kad bomba buvo netikra.
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Nr.23 Santa Teresitos kurorto Argentinoje paplūdimyje jūra 
į krantą išnešė jauną delfiną. Turistų minia taip ilgai da-
rėsi su gyvūnu selfie, jog jis nugaišo (2016 m.).

Nr.24 Kinų menininko Ai Weiwei selfie ligo-
ninėje Miunchene (Vokietija), kur jis pate-
ko, kai buvo sumuštas policijos pareigūnų 
(2009 m.).
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