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Jau  tapo  tradicija,  jaunųjų  kraštotyrininkų  mokslo  metų  pabaigos  šventę  ir  darbų  aptarimą
organizuoti  Šiaulių  miesto  savivaldybės  viešosios  bibliotekos  bibliografijos-informacijos   skyriuje
,,Aido” filiale.                                                                                                                                                  

 Renginys  vyko  gegužės  30-ąją.  Jaunosios  kraštotyrininkės  dainininkės  (mokytoja   D.
Masandukienė) visus susirinkusius pasveikino liaudies daina. Jauniausieji kraštotyrininkai (mokytojos M.
Gedminienė ir D Uržienė), renginyje  pasakojo , kur keliavo, ką matė ir patyrė, išmoko.  Nors jų kelionių
maršrutas šiais mokslo metais buvo labai platus, nuo muziejų lankymo iki lipimo į aukščiausią Lietuvoje
Mindūnų apžvalgos bokštą, jie jau planuoja , kokį Lietuvos regioną turėtų aplankyti kitais mokslo metais.
Sužinoti, kokia mūsų lietuviškų pavardžių atsiradimo istorija, kvietė mokytojos G. Beniušienės būrelio
mergaitės.

Daugiau  kaip  du  dešimtmečius  savo  veiklą  vykdo  Jaunųjų  kraštotyrininkų  Mikelių  mokykla.
Mokyklėlės tikslas – supažindinti  jaunimą su kraštotyra,  paruošti  ir  pristatyti  kraštotyros  darbą.  Šiais
metais šeši ugdytiniai iš Juliaus Janonio  gimnazijos ir V.Kudirkos progimnazijos parengė kraštotyrinius
Mikelių darbus. Briedytė Aurėja I d gimn. kl., Liaugminaitė Adrija I c gimn. kl.ir Vaičekauskaitė Gustė I
c gimn. kl. pristatė savo šeimos genealoginius medžius. Merginų pasakojimai  suteikė galimybę pabuvoti
vaizdingame  Zarasų  krašte,  nukeliauti  į  Kelmės   kraštą,  išgirsti  skirtingų  šeimų  gyvenimo  ir  šalies
istorijas   Pociūtė  Eimantė 8 b kl.  savo kraštotyros  darbe tyrinėjo žmonių vardų kilmę ir atsiradimo
istorijas. Chomskytės Robertos II c gimn. kl. kraštotyros darbas apie partizanus, tai žingsnis iš praeities į
šiandieną.  Šiaulių  miesto  gatvėmis  riedantys  autobusai  su  vaizdinga  informacija  apie  partizanus  tik
sustiprina  norą  domėtis  istorija.  Danas  Buivydas   I  a  gimn.  kl.   susirinkusiems  pristatė  įkurtą  karo
istorijos klubą – “Šaulys”, kurio tikslas - visuomenės švietimas ir skatinimas domėtis Lietuvos istorija.
Jaunųjų  kraštotyrininkų  Mikelių  darbus  aptarė  Irena  Rudinskienė,  Jadvyga  Urbonienė,  Vyda
Šegždienė,vyresnieji  kraštotyrininkai Mikeliai,  kurie pasidžiaugė,  kad ši veikla  randa savo auditoriją
jaunimo  tarpe.  Jaunųjų  turistų  centro  direktorius  R.  Pelenis  visiems  jauniesiems  kraštotyrininkams
palinkėjo puoselėti ir tyrinėti savo kraštą, atrandant vis naujas temas. 
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