
 
Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

 

Projektas „Šeimos istorija – išsaugok atmintį“ 

Projekto tikslas – bendromis kūrybinėmis veiklomis, pasitelkiant informacines ir ryšių 

technologijas, suburti Klaipėdos miesto šeimas giminės istorijos fiksavimui ir tokiu būdu paskatinti 

daugiau laiko praleisti kartu. 

Projektą iš dalies finansavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamas 

projektas „Bibliotekos pažangai 2“, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Klaipėdos miesto 

savivaldybė. 

Partneriai: Klaipėdos apskrities archyvas, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, 

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija. 

Rėmėjas – UAB „Diena Media News“. 

Terminas: 2015 m. birželio – 2016 m. rugsėjo mėn. 

Projekto veikose dalyvavo visų amžiaus grupių atstovai. 

Edukacijos „Vaikščiojantis medis“ metu ikimokyklinio amžiaus vaikai paprastai ir nuotaikingai 

susipažino giminės medžio braižymu. Teatralizuoto pristatymo metu vaikai ne tik mokėsi piešti 

savo giminės medį, bet kartu ir žaidė bei klausėsi linksmo pasakojimo. Edukacijos tikslas – skiepyti 

norą domėtis savo šaknimis. 

   

 

8–12 klasių moksleiviai turėjo galimybę dalyvauti rašinių ir dailės darbų konkursuose, kurių 

tikslas – skatinti jaunosios kartos domėjimąsi savo šeimų praeitimi, giminės istorija, saugoti ir 

puoselėti jos vertybes. 

Dar pavasarį apie konkursus pasiekusi žinia sudomino gimnazistus – pedagogams ir mokiniams 

pageidaujant buvo skaitomos paskaitos apie genealogiją. Iš viso konkursuose dalyvavo 13 ugdymo 

įstaigų 76 mokiniai, juos konsultavo daugiau kaip 30 pedagogų. Konkursams skirtų rašinių ir dailės 

darbų sulaukta iš Klaipėdos Vydūno, „Aukuro“, Vytauto Didžiojo, „Žemynos“, Hermano 

Zudermano, „Ąžuolyno“, ,,Aitvaro“ gimnazijų, taip pat iš Klaipėdos Eduardo Balsio menų 

gimnazijos, Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos ir Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro. 



Konkursą darbai pasiekė ir iš Trakų rajono savivaldybės Rūdiškių gimnazijos, Marijampolės 

Sūduvos gimnazijos ir Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos. 

Pirmąją vietą rašinių konkurse „Mano giminės istorija: prisiminimai ir pamąstymai“ užėmė 

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos IIIa klasės mokinė Gabrielė Kalantaitė (mokytoja Vida 

Ivanauskienė); antroji vieta atiteko Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos 11b klasės mokinei 

Aleksandrai Altuchovai (mokytoja Lijana Strikauskienė); trečiosios vietos nugalėtoja tapo 

Marijampolės Sūduvos gimnazijos IIb klasės mokinė Gabrielė Juodsnukytė (mokytoja Virginija 

Gurevičienė). 

Atsižvelgdama į konkursui pateiktų darbų vertę, vertinimo komisija skyrė šias nominacijas: 

„Meniškiausio“ rašinio nominacija atiteko Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos IV klasės mokinei 

Margaritai Balčiūtei (mokytoja Aušra Litvinienė); „Šilčiausio“ rašinio nominacija – Vytauto 

Didžiojo gimnazijos 12c klasės mokinei Viktorijai Jankūnaitei (mokytoja Jolanta Danilavičienė); 

„Originaliausio“ rašinio nominacija – Klaipėdos ,,Aitvaro“ gimnazijos IIIb klasės mokiniui 

Artiomui Dragunovui (mokytoja Daiva Rudienė); „Nuoširdžiausio“ rašinio nominacija – Trakų 

rajono savivaldybės Rūdiškių gimnazijos IVa klasės mokinei Evelinai Matulevičiūtei (mokytoja 

Vita Patinskienė). 

Dailės darbų konkurso „Mano giminės genealoginis medis“ pirmosios vietos nugalėtoja tapo 

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos 10a klasės mokinė Greta Tarvydaitė (mokytoja Irena 

Kačenauskaitė); antroji vieta atiteko Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Dailės studijos 

„Varsa“ auklėtiniui Kaziui Žitkui (mokytoja Loreta Laurinavičienė); trečiosios vietos nugalėtojo 

diplomas įteiktas Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos 8b klasės mokinei Lukrecijai 

Kauneckytei (mokytoja Felicija Pinkevičienė). 

„Originaliausio“ piešinio nominaciją pelnė Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos 11 klasės mokinė 

Kotryna Navickaitė (mokytoja Agnė Gedaminskienė); „Kruopščiausio“ piešinio nominacija atiteko 

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos 10a klasės mokinei Akvilei Paulauskaitei (mokytoja 

Irena Kačenauskaitė); „Įspūdingiausio“ piešinio nominacija skirta Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos 

III klasės mokiniui Michailui Petrovui (mokytoja Žaklina Peseckaitė). 

Konkursų darbai vertinti anonimiškai, nugalėtojus ir nominacijas pelniusius mokinius išrinko 

profesionali vertinimo komisija. Rašinių konkursui pateiktų darbų vertinimo komisiją sudarė 

mokinių kraštotyrinės veiklos organizatorė, Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro Turizmo 

skyriaus vedėja Violeta Čumak; pedagogė, rašytoja, Lietuvos rašytojų sąjungos narė Nijolė 

Kepenienė ir Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir bibliografijos 

skyriaus vedėja Loreta Liutkutė. 

Dailės darbų konkursui pateiktus piešinius vertino pedagogas, dailininkas Tadas Dromantas; 

tapytojas, Klaipėdos universiteto Menų akademijos Architektūros, dizaino ir dailės katedros 

docentas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys Juozas Vosylius ir Klaipėdos miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos Meno skyriaus vedėja Birutė Skaisgirienė. 

Konkursui skirtuose dailės darbuose atsispindi ištisos kartų istorijos – nuo giminės medžių iki herbų 

ar simboliais išreikštų su šeima susijusių faktų. Dauguma rašinius pateikusių gimnazistų konkursui 

ruošėsi itin atsakingai – lankėsi pas vyresniuosius giminės atstovus, rinko medžiagą ir net keletą 

mėnesių brandino mintis. Dėl šios priežasties galima pasidžiaugti išties vertingais (tiek literatūriniu, 

tiek ir kraštotyriniu požiūriu) rašiniais – pasakojimais apie savo gyvybę vardan laisvės paaukojusį 

Romą Kalantą, pokario našlaičių – „vilko vaikų“ likimus, tremties išgyvenimų liudijimus, taip pat 

papročių ir tradicijų svarbą šeimos gyvenime. 



Į renginį susirinkusius mokytojus, mokinius ir kitus dalyvius maloniai nustebino vakaro svečiai – 

Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos vaikinų ansamblis „Dainos studija“ (vadovė Diana Linkevičienė, 

akompaniatorius Marijus Kučikas). 

 

 

  
 

 

 

 
Nugalėtojų darbai ir daugiau baigiamojo renginio akimirkų: 

https://www.facebook.com/pg/kmsvb/photos/?tab=album&album_id=1299163146783989  

 

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, įgyvendindama projektą „Šeimos istorija – 

išsaugok atmintį“, organizavo nemokamus mokymus suaugusiems temomis: 

 Genealoginės informacijos paieška ir medžių braižymas: kaip ir kur ieškoti genealoginės 

informacijos. 

 Skaitmeninio šeimos archyvo kūrimas: senos nuotraukos, negatyvai, laiškai, prisiminimai, 

įvairūs dokumentai, jų išsaugojimas ir redagavimas GIMP programa. 

 Leidinio maketavimas ir dizainas: kaip paruošti šeimos istorijos leidinį spaudai MS 

Publisher programa, fotoknygos kūrimas. 

Projektui artėjant į pabaigą, rugpjūčio 14 d.,  biblioteka kvietė klaipėdiečius ir svečius dalyvauti 

„Šeimų sąskrydyje“: išbandyti savo jėgas nuotaikingose loginėse, meninėse ir sportinėse rungtyse 

tema „Genealogija: ieškok, surask, dalinkis!“ ir laimėti vertingą prizą – šeimos genealoginio medžio 

sudarymą (580 Eur vertės Lietuvos valstybės istorijos archyvo paslauga).  

Pirmą kartą surengtame šeimų sąskrydyje dalyvavo septynios komandos. Dalyviai buvo puikiai 

pasiruošę atlikti įvairias užduotis, tad laimėtoją pavyko išaiškinti tik susumavus balus. Antrąją vietą 

užėmusi šeima nuo laimėtojų atsiliko tik vienu balu. 

Akimirkos iš Šeimų sąskrydžio: 

https://www.facebook.com/pg/giruliubendruomene/photos/?tab=album&album_id=1158486180864

180  

Projekto metu įsigytos technikos dėka gyventojai gali lengvai išsaugoti savo turimus šeimos 

archyvus ateities kartoms. Šeimos istorijos išsaugojimo dirbtuvėlėse (Turgaus g. 8, tel.  8 46 

314723) galima: 

 

https://www.facebook.com/pg/kmsvb/photos/?tab=album&album_id=1299163146783989
https://www.facebook.com/pg/giruliubendruomene/photos/?tab=album&album_id=1158486180864180
https://www.facebook.com/pg/giruliubendruomene/photos/?tab=album&album_id=1158486180864180


 Nuskenuoti negatyvus, skaidres, nuotraukas ir A3 formato dokumentus. 

 Išsaugoti juos skaitmeninėje laikmenoje. 

 Susikurti ir atspausdinti giminės medį. 

 Atspausdinti ir įrišti leidinį. 

Projektui pasibaigus veiklos tęsiamos: organizuojami mokymai, gyventojai kviečiami naudotis 

„Šeimos išsaugojimo dirbtuvėlių“ įranga skaitmeninant šeimos archyvus. 

 

Žiniasklaidoje apie projektą: 

 Ar rašysime šeimų istorijas? / Gražina Juodytė. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 2015, saus. 

17, p. 4. 

Apie projektą "Šeimos istorija - išsaugok atmintį" Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios 

bibliotekos Pempininkų filiale. 

Internetinė straipsnio versija: 

http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sociumas/ar-rasysime-seimu-istorijas-1302586/ 

 Savivaldybė rems bibliotekos projektą / Ieva Liškevičiūtė. – Iliustr. // Klaipėda. – 2015, 

kovo 17, p. 5. 

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka dalyvaus konkurse "Bibliotekos pažangai 2" su 

projektu "Šeimos istorija - išsaugok atmintį", kurį rems ir uostamiesčio savivaldybė.  

Internetinė straipsnio versija: 

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/savivaldybe-rems-bibliotekos-projekta-

680877 

 Genealoginį medį braižyti galės visi / Rūta Kazlauskaitė. – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – 

2015, birž. 10, p. 3. 

Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo pristatytas projektas "Šeimos istorija - 

išsaugok atmintį". 

Internetinė straipsnio versija: 

http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/genealogini-medi-braizyti-gales-visi-1361030/ 

 Gaivins šeimų istoriją / Radvilė Zinkevičiūtė. – Iliustr.// Klaipėda. – 2015, birž. 10, p. 20. 

Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Pempininkų filiale pristatytas projektas 

„Šeimos istorija – išsaugok amintį“. Internetinė straipsnio versija „Biblioteka imsis giminių 

išsaugojimo“. 

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/biblioteka-imsis-giminiu-issaugojimo-

695183#.VX566_ntmkr  

 Klaipėdiečius kviečia pažinti savo šaknis / Asta Veselkovė. - Iliustr. // Klaipėda. - 2015, 

lapkr. 4, p. 5. 

Apie 2015-2016 m. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos įgyvendinamą projektą 

"Šeimos istorija - išsaugok atmintį", kurio tikslas - suburti Klaipėdos miesto šeimas giminės 

istorijos fiksavimui; su papildoma žinute "Informacija". 

 Genealogija - bendras hobis jūsų šeimai / parengė Eugenija Koveckienė. - Iliustr. // 

Klaipėda. - 2015, gruod. 11, p. 5. 

Apie Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vykdomą projektą "Šeimos istorija - 

išsaugok atmintį", kuris kviečia domėtis šeimos genealogija. 

 Konkursai genealogijos tematika / Loreta Liutkutė. - Iliustr. - Rubrika: Atžalynas // 

Klaipėda. - 2016, kovo 24, p. 9. 

http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sociumas/ar-rasysime-seimu-istorijas-1302586/
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/savivaldybe-rems-bibliotekos-projekta-680877
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/savivaldybe-rems-bibliotekos-projekta-680877
http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/genealogini-medi-braizyti-gales-visi-1361030/
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/biblioteka-imsis-giminiu-issaugojimo-695183#.VX566_ntmkr
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/biblioteka-imsis-giminiu-issaugojimo-695183#.VX566_ntmkr


Apie Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos įgyvendinamą projektą "Šeimos istorija - 

išsaugok atmintį". 

 Apie lietuvišką heraldiką: rimtai ir su daina / Loreta Liutkutė. – Iliustr. – Rubrika: 

Atžalynas // Klaipėda. – 2016, geg. 12, p. 13. 

Apie projektą "Šeimos istorija - išsaugok atmintį" vykdančioje Klaipėdos miesto savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje vykusį parodos "Heraldika Lietuvos bajorų herbuose" atidarymą, per kurį 

paskaitą "Apie lietuvišką heraldiką" skaitė V. Puronas. 

 Klaipėdiečiai kviečiami į šeimų sąskrydį / Loreta Liutkutė. – Iliustr. – Rubrika: Atžalynas // 

Klaipėda. – 2016, liep. 28, p. 18. 

Klaipėdos miesto savivaldybės biblioteka kviečia į šeimų sąskrydį "Genealogija: ieškok, surask, 

dalinkis!", kuris organizuojamas pagal projektą "Šeimos istorija - išsaugok atmintį". 

 Mokinių genealoginiai ieškojimai – ir apie R. Kalantos likimą / Loreta Liutkutė.- Iliustr.// 

Klaipėda. – 2016, spal. 13, p. 16. 

Apie Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos įgyvendinamą projektą „Šeimos istorija – 

išsaugok atmintį“. 

 Klaipėdiečiai didžiavosi savo giminės istorija / Daiva Janauskaitė 

http://klaipeda.diena.lt:81/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedieciai-didziavosi-savo-seimu-

praeitimi-765447 

 

Projektą vykdė Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka www.biblioteka.lt 

http://klaipeda.diena.lt:81/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedieciai-didziavosi-savo-seimu-praeitimi-765447
http://klaipeda.diena.lt:81/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedieciai-didziavosi-savo-seimu-praeitimi-765447
http://www.biblioteka.lt/

