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Šiaulių jaunųjų turistų centro kraštotyros grupių mokiniai sėkmingai dalyvavo 2013 -
2015  m.  nacionalinėje  mokinių  ir  jaunimo  kraštotyros  ekspedicijoje.  Jų  parengti  darbai  tapo
ekspedicijos laureatais ir buvo gausiai apdovanoti baigiamajame ekspedicijos renginyje, kuris vyko
spalio  21  d.  Vilniuje.  Ekspediciją,  kuri  buvo  skirta  Tarmių,  1863  metų  sukilimo  ir  Kristijono
Donelaičio metams paminėti, organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Ji vyko
etapais:  pirmasis  -  kraštotyros  darbų  parodos  mokyklose,  antrasis  -  darbų  paroda  konkursas
savivaldybėje, baigiamasis- respublikinė konferencija ir darbų paroda.

Nacionalinės  mokinių  ir  jaunimo  kraštotyros  ekspedicijos  respublikiniam  etapui
buvo atrinkti  79 bendrojo ugdymo mokyklų,  neformaliojo švietimo įstaigų,  profesinių mokyklų
mokinių, švietimo ir kultūros darbuotojų pateikti  kraštotyros darbai iš visos Lietuvos.  Dauguma
darbų  atlikta  pagal  kraštotyros  rinkinių  reikalavimus,  sukaupta  gausi  medžiaga,  atskleidžianti
rinkėjų pasirengimą bei gebėjimą dirbti  su pateikėjais,  atlikti  tyrimus,  naudotis  šaltiniais,  daryti
apibendrinimus, iliustruoti darbus. Šiaulių miestą atstovavo keturi Šiaulių jaunųjų turistų centro, du
Lieporių gimnazijos, vienas Salduvės progimnazijos kraštotyrinis darbas. Darbų vertinimo komisija,
kuriai vadovavo prof. Libertas Klimka, Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininkas, Nacionalinės
mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijos laimėtojais paskelbė du Šiaulių jaunųjų turistų centro
kraštotyrininkų darbus: „Tarmių metai Šiauliuose“, kurį rengė Eimantas Gedminas, Aidas Šimkaitis,
Aldas  Šimkaitis  ir  Gretos  Navickaitės  parengtas  darbas  „Senelio  istorija“.  Darbų vertintoja  Dr.
Violeta  Meilūnaitė,  Lietuvių  kalbos  mokslinė  sekretorė,  darbo  „Tarmių  metai  Šiauliuose“
recenzijoje, pažymėjo išliekamąją vertę tolimesniems moksliniams tyrimams, o Gražinos Kadžytės,
Lietuvių  literatūros  ir  tautosakos  etnologės,  nuomone  darbas  „Senelio  istorija“  tiktų  Šiaulių  ar
Lietuvos  genocido  ir  rezistencijos  muziejams.  Antrosios  vietos  apdovanojimus  pelnė  Ignetos
Klimavičiūtės, Gabrielės Petkutės darbas „Partizanų rėmėjos, tremtinės Onutės istorija“. O Akvilės
Jasaitytės, Viktorijos Bogdanovos, Rugilės Jokubaitytės, Armidos Urniažūtės darbui „K.Donelaičio
„ženklai“ Šiauliuose“, kuriame sukaupta pirminiais šaltiniais besiremianti informacija apie tai, kaip
buvo minimas K.Donelaičio jubiliejus Šiauliuose, buvo skirta trečioji vieta. Nacionalinės mokinių ir
jaunimo  kraštotyros  ekspedicijos  laureatų  darbus  padėjo  parengti  mokytojos  kraštotyrininkės
Stanislava Staškuvienė, Marija Gedminienė, Rita Margevičienė, Vyda Šegždienė.
        
Informaciją parengė Genovaitė Beleckaitė


