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Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje vyko
jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokyklos, kurios veiklą organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centras,
2015 – 2016 mokslo metų kraštotyros darbų paroda ir  mokslo metų baigimo šventė.  Renginyje
dalyvavo  Mikelių  mokyklos  ugdytiniai,  vyresnieji  kraštotyrininkai  Mikeliai,  jaunieji
kraštotyrininkai  iš  Ragainės,  V.Kudirkos  progimnazijų,  Jaunųjų  turistų  centro  mokiniai  ir
mokytojai, buvę Mikelių mokyklos ugdytiniai. Šiais mokslo metais mokyklos baigimo pažymėjimai
buvo  įteikti  aštuoniems  Juliaus  Janonio  ir  Simono  Daukanto  gimnazijų  mokiniams,  kurie  per
mokslo metus parengė septynis baigiamuosius kraštotyros darbus. 

 Renginį  pradėjusi  jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių  mokyklos  vadovė Rita  Margevičienė
apžvelgė  kraštotyros  darbo  tradicijas  Šiauliuose,  pristatė  šių  mokslo  metų  mokyklos  veiklą,
paskelbė, kad iš viso per Šiaulių jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokyklos gyvavimo dvidešimtį
metų  jauniesiems kraštotyrininkams jau įteikti  252 mokyklos  baigimo pažymėjimai.  Tradiciškai
savo darbus pristatė patys jaunieji kraštotyrininkai. Justina Dauknytė ir Donata Taunytė pasakojo,
kaip parengė darbą  „Politinio kalinio  – Klemenso Arlingevičiaus  istorija“.  Gabrielė  Goštautaitė
pristatė darbą apie Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos laidų skaičiavimo ypatumus ir supažindino,
kaip buvo surandama medžiaga.  Augmina Pocevičiūtė pateikė darbą „Geneologinis  medis“ ir  jį
nuotaikingai pristatė pasakodama įdomią savo giminės istoriją. Gretos Paškevičiūtės darbe „Šiauliai
fotografijose.  Anksčiau  ir  dabar“  atsispindėjo  ir  pačios  autorės  požiūris  į  pasikeitimus.  Dovilė
Ališauskaitė surinko gausią istorinę medžiagą darbui „Kražiai“, Simona Jogaudaitė  darbe „Naisiai
– Lietuvos kultūros židinys“ užfiksavo Naisių darbartį, Fausta Barauskaitė pateikė darbą „Šiaulių
Juliaus Janonio gimnazijos pastatų architektūriniai kitimai“. Jadvyga Urbonienė, Birutė Petraitytė,
Vyda  Šegždienė,  darbus  vertinusios  ir  aptarusios  kraštotyrininkės,  Mikelio  prizo  laureatės,
pasidžiaugė mikeliukų gabumais,  išsakė savo pastebėjimus ir  palinkėjimus,  ragino toliau tęsti  ir
pildyti  kraštotyros  darbus.  Jaunuosius  kraštotyrininkus  sveikino  Mikelio  prizo  laureatės  Irena
Rudzinskienė,  Rima  Giržadienė.  Sveikino  ir  apdovanoti  buvo  mažieji  kraštotyrininkai  Ilzė
Česnavičiūtė,  Rugilė  Jokubaitytė,  Kamilė  Radzevičiūtė,  Gabija  Karklelytė,   kraštotyros  darbų
konkurso  „Mano miestas“  dalyvės.   Po to  buvo įteikti  mokyklos  baigimo diplomai  bei  rėmėjų
dovanos  mikeliukams.  Mikelių  mokyklos  veiklą  šiais  metais  rėmė  Šiaulių  miesto  savivaldybė,
finansuodama  projektą  “Jaunųjų  kraštotyrininkų  Mikelių  mokykla”.   Mokinius  ir  mokytojus
konsultatvo miesto kraštotyrininkai Mikeliai, o Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
Bibliografijos-informacijos skyrius, Juliaus Janonio gimnazija, „Aušros“ muziejus sudarė puikias
sąlygas  organizuoti  kraštotyrininkų  seminarus,  renginius.  Rengiant  darbus  mokinius  konsultavo
mokytojos Stanislava Staškuvienė, Skirmantė Ulvidienė, Laimutė Samulionienė. 
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