
ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA\ 

Programos aprašas 

ŠIAULIŲ MIESTO IR KRAŠTO ISTORIJA DOKUMENTINIUOSE  

VAIZDO ĮRAŠUOSE 

Programos tikslas: puoselėti visuomenės tautinius jausmus ir istorinę atmintį, padėti jai suvokti 

kraštotyrinės medţiagos svarbą savo krašto istorijai paţinti. 

Programos uždaviniai: naudoti sukauptą dokumentinę vaizdo medţiagą apie Šiaulių miesto ir 

krašto istoriją, ţinių įsisavinimui sukurti virtualias viktorinas, naudojant šiuolaikines technologijas. 

Programos anotacija: naudojant dokumentinius vaizdo įrašus, susipaţįstama su Šiaulių miesto 

istorija: Atgimimu Šiauliuose, kultūra, architektūra, švietimu, šventėmis, sportu, ţymiais 

asmenimis. Per edukacinį uţsiėmimą dalyviai perţiūrės dokumentinį filmą, pasitikrins savo istorijos 

ţinias apie Šiaulius virtualioje viktorinoje. 

Numatoma programos nauda: dokumentiniai vaizdo įrašai skatina puoselėti tautinius jausmus ir 

istorinę atmintį, suvokti kraštotyrinės medţiagos svarbą savo krašto istorijai paţinti, įvertinti 

istorinių asmenybių vaidmenį. Ţinios išbandomos praktiškai, virtualiose viktorinose. 

Programos trukmė: apie 45 min. 

Programos tikslinė grupė: Šiaulių miesto ir krašto moksleiviai, senjorai, besidomintys krašto 

istorija. 

Programos dalyvių skaičius: iki 25 dalyvių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turinys ir metodai 

 

Programą koordinuoja: 

Jonė Gorytė  

Vyresn. bibliotekininkė 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka 

j.goryte@savb.lt 

Užsiėmimo 

tema 

Temos aprašymas  Naudojami 

metodai 

Planuojamos įgyti 

kompetencijos 

Šiaulių miesto 

kultūra (XX a. II 

p.). Šiaulių dramos 

teatras.  

Įvykiai nuo 1989 m. iki 1991 m. pab.: 

Vasario 16 dienos minėjimas 1989 m.; 

Baltijos kelias 1989 m.; 1991 m. sausio 

12 d. mitingas Saulės Laikrodţio aikštėje 

Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei 

paremti; 1991 m. sausio 13 dienos 

įvykiai; 1991 m. vasario 9 d. 

referendumas dėl Lietuvos 

nepriklausomybės; Vasario 16 dienos 

minėjimas 1991 m.; Pergalės paminklo 

išmontavimas Prisikėlimo aikštėje. 

Dok. filmo perţiūra 

ir virtuali viktorina 

Pilietiškumo ugdymas, 

istorinės atminties 

suvokimas, 

technologijų 

įsisavinimas. 

Šiaulių miesto 

kultūra (XX a. II 

p.). Šiaulių dramos 

teatras 

Aktoriaus Eduardo Pauliukonio 

dokumentiniai filmai supaţindina su 

Šiaulių dramos teatro reţisieriais, 

aktoriais, spektakliais. 

Dok. filmo perţiūra 

ir virtuali viktorina 

Kultūrinės atminties 

ugdymas,  

technologijų 

įsisavinimas. 

Šiaulių miesto 

architektūra 

Miesto architektūros raida nuo 1914 m.: 

tarpukario miesto vaizdai; pastatų 

atstatymas po karo; Pietinio rajono 

statyba; Vilniaus gatvės bulvaro 

įrengimas; skulptūros „Šaulys“ statymas. 

Dok. filmo perţiūra 

ir virtuali viktorina 

Istorinės atminties 

suvokimas, 

technologijų 

įsisavinimas. 

Pusvalandis su 

Povilu Višinskiu 

Paţintis su lietuvių rašytoju, spaudos 

darbuotoju, reţisieriumi, lietuvybės 

propaguotoju, politiniu veikėju Povilu 

Višinskiu. 

Dok. filmo perţiūra 

ir virtuali viktorina 

Pilietiškumo ugdymas, 

istorinės atminties 

suvokimas, 

technologijų 

įsisavinimas. 

1918 m. vasario 

16-osios aktas: 

signatarai ir 

Šiauliai. 

Šiaulių miesto Juliaus Janonio 

gimnazijos auklėtiniai signatarai: Jonas 

Vileišis, Steponas Kairys, Alfonsas 

Petrulis, Mykolas Birţiška. 1928 metų 

Šiaulių miesto vaizdai, 

Nepriklausomybės 10-mečio minėjimas. 

Dok. filmo perţiūra 

ir virtuali viktorina 

Pilietiškumo ugdymas, 

istorinės atminties 

suvokimas, 

technologijų 

įsisavinimas. 

Sąjūdis ir Šiauliai 

Istoriniai kadrai iš Sąjūdţio organizuotų 

konferencijų Šiauliuose, vykusių 

mitingų, Atgimimo laikotarpio įvykių. 

Dok. filmo perţiūra 

ir virtuali viktorina 

Pilietiškumo ugdymas, 

istorinės atminties 

suvokimas, 

technologijų 

įsisavinimas. 
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