
ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

 

Programos aprašas 
 

KLASIKINĖS MUZIKOS MĖGĖJŲ KLUBAS 
 

Programos tikslas – per edukacinę veiklą, turtinančią kultūrinį gyvenimą, tenkinti vyresnio amžiaus 

žmonių bendravimo poreikį. 

Programos uždavinys – turtinti, gilinti suvokimą apie muzikos meną: 

 
 susitikimų metu apžvelgti kompozitorių biografijas, kūrybą; 

 operų, baletų ar koncertų ištraukų peržiūra iš Meno ir muzikos skaitykloje sukaupto 

 videotekos fondo; 

 klasikos šedevrų peržiūros-aptarimai, komentarai, įspūdžiai, pašnekesiai. 

 
Programos anotacija: klasikinės muzikos mėgėjų klubas (buvęs „Muzikos damų ir riterių“ klubas) 

įkurtas 1991 m. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, kuruojamas tuometinio 

Meno centro darbuotojo. Ši programa sėkmingai vykdoma iki šiol. Į klubo edukacinius užsiėmimus 

susirenka žmonės ne tik iš Šiaulių miesto, bet ir iš Šiaulių apskrities. Dauguma klubo narių yra 

išsilavinę, įvairių profesijų atstovai. Programa orientuota į vyresnio (darbinio ir pensinio) amžiaus 

žmones. Jau beveik 30 metų klubo narius vienija meilė klasikinei muzikai, o ypač operai ir baletui. 

Nuo klubo susikūrimo dienos organizuojamos išvykos į Rygos nacionalinės operos spektaklius. 

Kiekvienais metais programa rengiama įvertinus anksčiau vykdytų programų rezultatus bei remiantis 

tikslinės auditorijos poreikiais. Biblioteka turi edukaciniams užsiėmimams pritaikytą įrangą, patalpas, 

kvalifikuotus specialistus, galinčius užtikrinti sėkmingą programos įgyvendinimą. 

 

Numatoma programos nauda: 

 

 Patenkinamas vyresnio amžiaus žmonių (darbinio ir pensinio) bendravimo poreikis. 

 Turiningas laisvalaikio praleidimas. 

 Žinių apie klasikinės muzikos meną turtinimas. 

 Kultūros ir meno suvokimo lygio kėlimas. 

 
Programos trukmė: 1 kartą per mėn. po 2 val. 

 

Programos tikslinė grupė: vyresnio amžiaus suaugusieji (dirbantys ir senjorai). 
 

Programos dalyvių skaičius: 2020 m. planas yra apie 250 dalyvių. 



Turinys ir metodai 

2020 metų I pusmetis 
 

 

Užsiėmimo tema 

 

 

Temos aprašymas 

 

Naudojami metodai 

 

Planuojamos įgyti 

kompetencijos 

Piotro Čaikovskio 

baletas „Gulbių 

ežeras“ 

1. Kompozitoriaus 

biografijos 

pristatymas 

2. Kūrybos apžvalga 

3. Baleto libreto 

pristatymas 

1. Paskaita  

2. Baleto fragmentų 

peržiūra  

3. Baleto aptarimas, 

komentarai, diskusijos 

Pagilins žinias apie 

klasikinės muzikos 

šaką – baletą, 

kompozitorių. 

Džiuzepės Verdžio 

opera „Nabukas“ 

1. Kompozitoriaus 

biografijos 

pristatymas 

2. Kūrybos apžvalga 

3. Operos libreto 

pristatymas 

1. Paskaita  

2.Operos fragmentų 

peržiūra  

3. Operos aptarimas, 

komentarai, diskusijos 

Pagilins žinias apie 

klasikinę muziką, 

kompozitorių 

Vinčenco Belinio 

opera „Somnambula“. 

Klubo svečias – 

Vilniaus universiteto 

Medicinos fakulteto 

docentas, 

biomedicinos mokslų 

daktaras, gydytojas 

patofiziologas, operos 

propaguotojas 

Rimgaudas Virgilijus 

Kazakevičius 

1. Kompozitoriaus 

biografijos 

pristatymas  

2. Kūrybos apžvalga  

3. Operos libreto 

pristatymas 

1. Paskaita  

2. Operos fragmentų 

peržiūra 

 3. Operos aptarimas, 

komentarai, diskusijos 

Pagilins žinias apie 

klasikinę muziką, 

kompozitorių 

Džoakino Rosinio  

opera „Pelenė“. 

 Klubo svečias –  

Rimgaudas Virgilijus 

Kazakevičius 

1. Kompozitoriaus 

biografijos 

pristatymas  

2. Kūrybos apžvalga  

3. Operos libreto 

pristatymas 

1. Paskaita  

2. Operos fragmentų 

peržiūra 

 3. Operos aptarimas, 

komentarai, diskusijos 

Pagilins žinias apie 

klasikinę muziką, 

kompozitorių 

Natali Desai ir 

Mišelio Legrano 

koncertas Versalyje. 

Klubo svečias –  

Rimgaudas Virgilijus 

Kazakevičius 

1.Išsami atlikėjų 

biografijos ir kūrybos 

apžvalga 

2. Koncerto fragmentų 

peržiūra 

1. Paskaita  

2. Koncerto fragmentų 

peržiūra  

3. Koncerto aptarimas, 

įspūdžiai, komentarai 

Įgis žinių apie 

atlikėjus 

 

 

 

Klubą koordinuoja:  

 

Danguolė Gaubienė 

 



Vyr. bibliotekininkė 

 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka 

 

d.gaubiene@savb.lt 

 


