
JAUNIEJI KRAŠTOTYRININKAI BAIGĖ MOKSLO METUS

     Šiaulių jaunųjų turistų centro organizuojamos jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokyklos 
ugdytiniai, miesto mokyklų mokiniai, parengę kraštotyros darbus, baigė šiuos mokslo metus. Į 
Mikelių mokyklos mokslo metų baigimo šventę, kuri vyko Šiaulių miesto savivaldybės viešosios 
bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyriuje, susirinko ne tik jaunieji,  bet ir žymiausieji 
Šiaulių miesto kraštotyrininkai.
     Šiais mokslo metais tiriamojo kraštotyrinio darbo pagrindų mokėsi 18 ugdytinių, 13 iš jų 
parengė baigiamuosius darbus. Mokinių darbus vertino patyrę mmiesto kraštotyrininkai, o aptarė 
Jadvyga Urbonienė,   ilgametė  mokyklinės  kraštotyros  organizatorė.   Daugelio  darbų tema – 
labiausiai mokinius dominanti ir pažinimo ribų neturinti šeimos istorija. Ją nagrinėjo  Vytenis 
Beinoravičius  („Pamokanti  mano  senelio  gyvenimo  istorija“)  ,  Aurelijus  Laurutis  („Mano 
močiutė  –  laiškininkė“),  Emilis  Juozapaitis  („Juozapaičių  vienkiemis“),  „Sandoros“ 
progimnazijos aštuntokai. J.Janonio gimnazijos ketvirtokė Greta Navickaitė („Senelio istorija“), 
Juliaus  Janonio  gimnazijos  ketvirtokė,   Gabrielė  Petkutė  ir  Igneta  Klimavičiūtė  („Partizanų 
rėmėjos  Onutės  istorija“),   Simono  Daukanto  gimnazijos  trečiokės.  Gausią  medžiagą  apie 
Lieporių  gimnazijos  muziejų  surinko  Eligijus  Puplinskas,  Gintarė  Puplinskaitė  ir  Rolandas 
Ulevičius.  Įdomų darbą „Tarmių metai Šiauliuose“ pristatė Simono Daukanto gimnazistai Aidas 
Šimkaitis  ir  Eimantas  Gedminas.  Gustas  Jurgelionis  ir  Karolis  Kmitas,  „Sandoros“ 
progimnazijos  mokiniai,  domėjosi  Šiaulių  istorija  („Šiauliai  praeityje  ir  dabar“).Virginija 
Šiukčienė, Šiaulių kraštotyros draugijos pirmininkė,  aptardama Jaunųjų kraštotyrininkų veiklą 
pažymėjo, kad mieste veikianti vienintelė šalyje tokia mokykla ugdo Šiaulių miesto kraštotyros 
darbo  tradicijų  tesėjus,  savo  krašto  mylėtojus.  Ji  palinkėjo  mikeliukams  nepamiršti  pradėtų 
darbų, būti savo miesto, krašto patriotais. Joana Pranienė, buvusi Mikelių mokyklos įkūrėja ir 
vadovė, pasidžiaugė mikeliukų surinkta gausia kraštotyrine medžiaga, apdovanojo simboliniais 
varpeliais,  linkėjo  tęsti  gražias  Šiaulių  kraštotyrininkų  skirtingų  kartų  bendradarbiavimo 
tradicijas.Visų jaunųjų kraštotyrininkų parengti  darbai  buvo įvertinti  teigiamai  ir   Romualdas 
Pelenis,  Jaunųjų  turistų  centro  direktorius,  įteikė  Mikelių  mokyklos  baigimo  pažymėjimus, 
Virginija  Šiukčienė  –  atminimo knygas.Tylos  minute  šventės  dalyviai  pagerbė  nusipelnusius 
kraštotyrininkus: Mikelių mokyklos pradininkę Eleną Adomavičienę ir mokytoją Joną Krivicką.
     Šiais  metais  Mikelių  mokyklos  veiklą  rėmė  Šiaulių  miesto  savivaldybė,  finansuodama 
projektą „Jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokykla“. Jauniesiems kraštotyrinikams pagalbą teikė 
mokytojai Stanislava Staškuvienė, Janina Šmitienė, Vyda Šegždienė. Užsiėmimuose savo patirtį 
perdavė Mikelio vardo nominantai Vytautas Mažeika, Irena Rudzinskienė, Jadvyga Urbonienė. 
Rima  Giržadienė,  Šiaulių  miesto  viešosios  bibliotekos  Bibliografijos-informacijos  skyriaus 
vedėja,  sudarė  puikias  sąlygas  organizuoti  kraštotyrininkų  seminarus.  Skyriaus  darbuotoja 
Eugenija Mačiulienė mokyklos veiklos informaciją talpino internetiniame puslapyje. Renginio 
dalyviai įsitikinę, kad Jaunųjų Mikelių mokykla ir kitais metais  tęs savo veiklą.



  


