
EDUKACIJA 

LIETUVOS ISTORIJOS PAZINIMAS GYVAI 
VILNIAUS PILTI) REZERVATE. VAIKl) VASAROS STOVYKLA, 

SKIRTA BALTIJOS KELIO 20-MECIUI 

ROTA KEREVICIOTE 
Vilniaus pi lit! valstybinio kultiirinio rezervato direkcijos vyriausioji specialist<': svietimui 

1 pav. Piesinio autorius Nojus Kaselis, 16m. ,Raudonlf plytlf murai'~ 2010. Akrilas, drobe. 13 x 18 em. Alberto Krajinsko kurybine studija. 
Fig. 1. Drawn by Nojus Kaselis, 16 years of age, 'Red Brick Walls', 2010, acrylic, linen, 13 x 18 em, Art Studio of Albertas Krajinskas. 

Vilniaus pililj valstybinio kultllrinio rezervato direk
cija, vykdydama savo nuostatuose numatytll svietejiskl:! 
veikll:!, dirba su vaikais ir moksleiviais kultiiros ir gamtos 
paveldo pazinimo srityje. 

Pries trejus metus direkcija parenge naujlf vaikq ir 
moksleiviq uzimtumo vasaros metu programll ,Lietuvos 
istmijos pazinimo pamokos gyvai", kuri susilauke gero 
jvertinimo ir didelio pasisekimo. 

2009 m. vai!Clj vasaros uzimtumo programa buvo 
skirta tlj metlj rugpjucio menesj minetam Baltijos kelio 
20-meciui. 

Direkcija, jgyvendindama silf programlf, vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos svietirno ir mokslo ministro jsaky
mu patvirtinta Neformaliojo vaiklj svietimo koncepcija. 1 

Lietuvos ir uzsienio pedagogai pabrezia, kad popamo
kine ir papildoma kultiirine veikla teigiamai veikia vaikus 

ir papildo jl! zinias, kurios veliau pravercia mokyklose, 
studijt! metu ir gyvenime. Neformalusis vaikq svietimas 
tai kryptinga veikla, padedanti vaikui jgyti tam tikros sri
ties kompetencijas ir kUrybingai jas pritaikyti . Tokio po
biidzio svietimas tenkina pazinimo poreikius, kuriq vaikas 
galbiit negauna ugdymo ar bendrojo lavinimo jstaigoje ir 
seimoje. Taip vaikas jgyja triikstamlJ zinilJ, praturtinanCilJ 
jo asmenyb((. Naujai jgytos zinios ir naudojimasis jomis 
atveria vaikui daugiau galimybiL!, leidzia jam tobuleti ir 
lavina gebejimus kritiskai lTilfStyti bei orientuotis informa
cijos sraute. 

Direkcija, jgyvendindama vaikq vasaros uzimtumo 
programq ,Lietuvos istorijos pazinimo pamokos gyvai", 
laikosi principl), kurie uztikrina programos sekmy: 

1. Aktualumas. Vaikai svietimo istaigose yra moko
mi istorijos (pasaulio ir Lietuvos), taciau Vilniaus miesto 

1 Prieiga per internet!!: www.su.lt/bylos/fakultetai/socialines .. ./nefonn _ koncepc.pdf. 
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istorijai skiriama nedaug demesio arba visai neskiriama. 
Pastebeta, kad vaikai gauna istoriniq ziniq apie pasaulio 
jvykius, bet stokoja informacijos apie savo gimtojo mies
to - Vilniaus istorijq: apie miesto susiklirimq, formavimq
si , raid'! ir jdomius jvykius. Vaikams triiksta elementarit) 
zinil! apie architekturos objektus, j4 pavadinimus, stilil!, 
paskirti ar statybos laikq. Si pirmine informacija (,kas cia 
ir kaip tai vadinasi") yra aktuali visiems vaikams ir mo
kiniams. 

2. Savanoriskumas. Dalyvauja tie vaikai, kurie patys 
pasirenka siq programq. Juos tikrai domina miesto ir ar
chjtektiiros objektl! istorija. Jie noriai dalyvauja ekskur
sijoje, dalijasi savo ziniomis ir patittimi, dqsiai klausia ir 
diskutuoja. Programoje dalyvauja vaikai, turintys moty
vacijq - jie zino, kur ir ko atejo, todel programos vadovui 
iskyla didele atsakomybe profesionaliai, aiskiai ir supran
tamai pateikti zinias. 

3. Demokratiskumas. Sudaryta galimybe vaikams ano
nimiskai pareiksti savo nuomon~t apie programq: jos turini, 
kokyby, direkcijos specialistq pas irengimq pateikti temas, 
j4 destymq (ekskursijl! pavidalu) ir kitas paslaugas (maiti
nimq ir aptarnavimq). I vaikq pastabas ir komentarus yra 
atsizvelgiama. 

4. Lankstumas. Programa gali biiti modeliuojama pa
gal vaik4 brandq. Skirtingo amziaus vaikai nevienodai 
suprantajiems pateikiamq infonnacijq, Sqvokas, terminus. 
Vienaip yra dirbama su ikimokyklinio ugdymo jstaigL! 

2009 m. rugpjO~io4 d. (nntnuJieui.s) 

Ekskursijn .. Micsto ~irtlis" 

MANO NUOMONE 

t. Ekskursiju Katedros aikStCjc, Sv. Kn.z:imicro koplyCioje ir i Arkikatcdros baz:ilikos 
potemius:/7 p g . • /. 

!""'-'. ~~= ,..-o<A~l. - . //-/. ·t. 
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3. Vilniau!l pith~ valstybin io kultorinio rc7.cn•ato dirckcijos darbuotojq darba!'l: 

.C......6o~~ . 

2 pav. Anonimine anketa apie ekslcursijq ,Miesto sirdis'~ 
Fig. 2. Anonymous questionnaire about the excursion Heart of the 
City. 

vaikais ir kitaip su vaikais, kurie jau yra baigy keletq kla
siq pradineje mokykloje. 

Laikydamasi si4 principq, direkcija jgyvendina prog
ramq, kuri sulauke sekrnes ir pripazinimo. Prasminga pro
gram'! t((sti , nes jq vertina Vilniaus miesto savivaldybes 
administracija, skirdama finansintt paramq programai jgy
vendinti. 

3 pav. Arkikatedros bazilikos pozemyje prie freskos ,Nukryziuotasis su Svc. Mergele Marija ir sv.Jonu Evangelistu" kopijos. Rutos KereviCiutes 
nuotr. 
Fig. 3. Under the cathedral basilica near the copy of the fresco 'Crucifixion with Virgin Mary and StJohn the Evangelist'. Photo by Ruta 
KereviCiute. 
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4 pav. Dalyviai susipa:fista su Vilniaus pililf maketu Gedimino pilies bokSto muziejuje. Editos Povilaitytes nuotr. 
Fig. 4. Visitors becoming acquainted with the model of Vilnius's castles on display in the museum in Gediminas Castle Tower. Photo by Edita 
Povilaityte. 

Programa , Lietuvos istorijos pazinimo pamokos gy
vai" vyko 2008 ir 2009 m. Joje dalyvavo 130 vaikl! is Vil
niaus miesto mokykll.!, kuril.! amzius - 7- 13 meil.! (9 vai
kai buvo is socialiai pazeidziaml.! seiml.! ir 1 vaikas turejo 
kalbos negaliq). 

Programa buvo igyvendinama vaikl.! dienos stovyklos 
principu. Jq sudare 4 ciklai po 4 dienas. Dalyvavimas pro
gramoje buvo nemokamas, nes direkcija ir Vilniaus mies
to savivaldybes administracija finansavo programos jgy
vendinimq. Programa vyko ekskursijl.!, diskusijl.! , pokalbil.! 
forma. Po j4 visi vaikai kartu pietaudavo, o veliau vyko 
aptarimas ir zinil.! ivertinimas testu, kuris suteike vaikams 
daug azarto ir paskatino norq parodyti savo zinias. (7 pav.) 

Kiekvienq stovyklos dienq ir ekskursijq dalyviai verti
no anoniminese anketose, pareiksdami savo nuomonc: (2 
pav.). Buvo gautos 455 anketos. 99,9 proc. dalyvi4 tei
giamai vertino ekskursijas, tai patvirtina jl! zodziai: ,labai 
patiko", ,geras", , labai buvo jdomu", ,buvo issami ir la
bai jdomi", ,puiku", ,man patiko ypac begti nuo kalno", 
, labai buvo linksma kopti ir labai ten grazu", ,ypac pati
ko nuo vakarinio boksto ziunHi i Vilnil.!", , labai jdomiai 
pasakojo" . Programos vadovo (dienos stovyklos vadovo) 
darbq99,9 proc. vaiklj jvertino teigiamai: , geras", , links", 
, saunuole", ,miela", ,rupestinga ir linksma", ,labai geras, 
nuosirdus ir teisingas". 

Dalyviai buvo vaisinami pietumis, jiems buvo surengti 
ir pietUs gamtoje. Tai suteike daug dziaugsmo ir malonu
mo. Po aktyvaus pasivaiksCiojimo ir fizinio nuovargio vai-
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kai nesiskunde apetitu, o jt) zodziai apie maitinim4 buvo: 
, skanu, nors nesu cepelinl.!. megeja", ,labai skanu", , ne
blogai", , pavalgius jauciuosi laba soti", ,patiko valgyti 
gamtoje". Uz skam1 maistq ir puilCl! aptarnavimq esame 
dekingi kavinei , Temide". 

Programa , Lietuvos istorijos pazinimo pamokos gy
vai" budavo jgyvendinama rugpjucio menesi, kai daugelis 
vaikl! grjzdavo is jvairi4 stovykll.! ir likdavo mieste . Vie
nas is sios programos uzdavinil! buvo uzimti miesto vai
kus iki prasidedant mokslo metams. 

Program'! sud are keturios skirtingos temos - marsrutai 
po Vilniaus pilil.! rezervato teritorij4. Temos buvo suda
rytos metodiskai. Nuosekliai jas destant, tampa aiskesne 
pilil.! teritorijos istorija- nuo seniausios gyvenvietes atsi
radimo iki dabar islikusil.! pastail.!. 

Pirmoji tema - ,Miesto sirdis" supazindino dalyvius 
su vieta, kur kuresi miestas, ir buvusios gynybines sie
nos dalimi, juosusia Zemutint: pili, bei kitais statiniais, 
buvusiais sioje teritorijoje iki XVII a. ( 4 pav.) Taip pat 
vaikai susipazino su varpine ir Arkikatedros bazilikos 
fasado skulptUrinemis kompozicijomis. Su dideliu susi
domejimu vaikai klausesi pasakojimo apie sv. Kazimieq 
ir stebuklingq paveikslq, vaizduojanti karalaiti su trimis 
rankomis, grozejosi barokine sventojo vardu pavadinta 
koplycia. Smalsu buvo apsilankyti ir katedros pozemiuo
se: cia vaikai klausesi pasakojimo apie karalienes Barbor'l 
Radvilaitc: ir Elzbietq Habsburgaitc:, vieninteli Lietuvoje 
palaidotq Lenkijos karalil.! ir Lietuvos didiii kunigaiksti 
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5 pav. Prie Baltijos kelio pradiiq iamiinanCio ienklo Gedimino pilies bokSte. Rutos KereviCiutes nuotr. 
Fig. 5. Near the sign commemorating the beginning the Baltic Way at Gediminas Castle Tower. Photo by Ruta KereviCiute. 

Aleksandr'! ir karaliaus Vladislovo Vazos sirdj. Buvo ap
ziureta vienos seniausilf Lietuvoje XIV a. freskos ,Nukry
ziuotasis su Svc. Mergele Marija ir sv. Jonu Evangelistu" 
kopija (3 pav.). 

Antroji tema - ,Vilniaus Zemutine pilis" supazindino 
dalyvius su atkurtais Lietuvos Didziosios Kunigaikstys
tes valdov11 rilmais ir autentiskais islikusiais rilml! rusiais. 
Tysdami pazint! su Valdovlf rumais, dalyviai lankesi Tai
komosios dailes muziejaus parodoje ,Lietuvos Didziosios 
Kunigaikstystes valdov11 ri'imt) radiniai". Cia muziejaus 
vitrinose apziurejo eksponatus, rastus archeologini11 ka
sinejimq metu: ivairius koklius ir cerpes, odos ir medzio 
dirbinius, dvaro buityje naudotus indus, trikojes keptuves, 
glazuruotus puodus, puosnius papuosalus ir daug kitq dir
binilf. Vaikai susipazino ir su kitais statiniais, esanciais 
Zemutineje pilyje: Senuoju ir Naujuoju arsenalu, Pilinin
ko namu, Sv. Onos ir Sv. Barboros baznycia, cia stoveju
sia iki XVII a., kurios iki siol islik<t pamatai, ir buvusiais 
Kirdiejlf rilmais. 

Trecioji tema- ,Aukstutine pilis- Baltijos kelio pra
dzia" buvo skirta Baltijos kelio minejimui (5 pav.). 

Lietuvos Respublikos Vyriausybe 2009 m. geguzes 
20 d. nutarimu Nr. 506 patvirtino Baltijos kelio 20-mecio 
mehJ program'!, kurios paskirtis - pamineti reiksming'! 
1989 m. mgpjucio 23 d. ivykusi'! trijq Baltijos valstybiq -
LiehlYos, Latvijos, Estijos - akcij'!, jprasminti dvasiny, 
emociny ir politin<t jos svarb'! Baltijos valstybilf nepri
klausomybes raidai. Baltijos kelio akcija sujunge daugyb<t 
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6 pav. Lietuvos persitvarkymo Sqjudiio bustineje. Editos Povilaitytes 
nuotr. 
Fig. 6. In the central office of the Reform Movement of Lithuania. 
Photo by Edita Povilaityte. 
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7 pav. Susikaupimas ... Netrukus zinilJ patikrinimas testu. Rutos KereviCiutes nuotr. 
Fig. 7. Concentration ... the test is about to begin. Photo by Ruta KereviCiute. 

zmoni4 ir sustiprino visuomenes pilietiskum<j. Programos 
tikslas - pamineti Baltijos kelio 20-metj, gaivinti istorin<;: 
atminti ir jprasminti j(j pilietiskumo formomis. 

Vilniaus piliq valstybinio kultiirinio rezervato direkci
ja parenge dvi priemones, lmrios buvo jtrauktos i bendr<j 
Baltijos kelio 20-mecio metq minejimo program<j. Viena 
is jt! - informacinio leidinio , Baltijos kelio pradzia Vil
niaus pili4 teritorijoje" parengimas ir leidyba. 

Kita priemone- vaikams ir mokiniams parengta pilie
tinio ugdymo programa (ekskursijos forma) ,Aukstutine 
pi li s - Baltijos kelio pradzia". Dalyviai buvo supazindioti 
su svarbiu Lietuvos istorijos jvykiu - Baltijos keliu . Jie 
lankesi Aukstutineje pilyje, kur prasidejo Baltijos kelias, 
apziurejo vakariniame bokste esantj memorialinj zenkl<j, 
sukurt(j skulptoriaus Gedimino Karaliaus ir jamzinantj 
Baltijos kelio prad:li<j, isgirdo zenklo sukUrimo istorij<j ir 
suzinojo aplinkybes, nulemusias jo atsiradimq. Dalyviai 
taip pat lankesi Lietuvos persitvarkymo Sqjudzio bustine
je (6 pav.). Ciajiems buvo surengta viktorina apie Baltijos 
keliq. Daugelis apie sj istorini jvyki buvo girdej<;: is savo 
tevq, kurie dalyvavo Baltijos kelyje. Vaikus labai siltai 
prieme Sqjudzio bustines sekretore Genute Yaisnoriene, ji 
apdovanojo dalyvius knygomis apie Baltijos keliq. 

Ketvirtoji tema- , Kreivosios pi lies ir jos papiliq istori
ja" supazindino dalyvius su XTIT-XIV a. dabartinio Kalnq 
parko teritorijoje stovejusiu mediniu miestu. 1390 m. jis 
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buvo kryziuociq sudegintas. Si ekskursija dalyvi1j la
biausiai megstama, nors ir yra nelengva: jveikiama 3 km 
pesciomis, reikia kopti i aukstas kalvas, leistis ir vel kop
ti. Taciau ji paliko atminty daugiausia dziugi1j akimirk4. 

Tevai palaokiai atsiliepe apie direkcijos rengtq vai
kq vasaros programq, o vaikai sake, kad , patiko, nes 
ejom aplink Katedrq", ir kad tai - ,geriausia stovykla 
pasaulyje" . 

Programq ,Lietuvos istorijos pazinimo pamokos gy
vai" numatoma t<;:sti ir 2010 m. vasar<j. 

LIETUVOS PILYS 2009 



Zurnalas Lietuvos pilys 2007, 
Vilnius, 2008, Nr. 3, 152 p., 
iliustracijos. 

2008 m. Vilniaus piliq valstybinio kulturinio rezervato direkcija iS!eido kasme
tinio zurnalo Lietuvos pilys treci'!H numerj - Lietuvos pilys 2007. Leidinj pareme 
Lietuvos Respublikos kultiiros remimo fondas . Tikimes, kad estetiskai patrauk
lus, geros poligrafines kokybes leidinys sudomins specialistus, jvairil} sricil! 
mokslininkus bei placi<ti'! visuomeny, besidominCi<t Lietuvos kultiiros istorijos ir 
paveldo apsaugos klausimais. 

TreCiajame leidinyje paskelbti sie straipsniai: 

[ianginis iodis 
Direktore Audrone KasperaviCiene 

Moksliniai straipsniai 

Vilniaus pilil;l tyrimai 

Birute Ruta Vitkauskiene: Pamirstas Vilnius. IS Vilniaus piliq tyrinejimt) istorijos 

Rimante Guobyte: Vilniaus piliq kompleksa egzotiSkasis reljefas ir gelmiq sandara 

Eduardas Remecas: Duomenys apie Vilniaus Zemutines pilies teritorijos numizmatinius radinius iki 
Valdovq riimq tyrimq pradzios (iki 1987 m.) 

Mediiaga Vilniaus pilil;l kasdieninio gyvenimo istorijai 

Domininkas Burba: Nusikaltimai ir bausmes Vilniaus pilininko jurizdikoje XVIII a. antroje puseje 

Lietuvos Didiiosios KunigaikStystes pilys 
Vytas Jankauskas: Pilis ir prestizas: Gediminaiciq kunigaikstystes XV amziuje 

Raimonda Ragauskiene: Nuo valdos iki kunigaikstystes: Radvilq Dubingiai (XVI - XVII a. pradzia) 

Saltinil;l tyrimai 
Stephen C. Rowell: XV a. vyskupt) atlaidos rastai Vilniaus katedrai bei miestui: tekstas ir kontekstas 

Problemas ir svarstymai 

Pilil;l restauravimo patirtis 
Piotr M. Stt;pien: Konserwacja zespolu zabudowy Wzg6rza Wawelskiego po roku 1990 
Piotr M. Stt;pidl: Vavelio kalvos statiniq kompleksa konservavimas po 1990 m. (straipsnio santrauka) 

Miscellanea 

Ikonografijos tyrimai 

Ruta GuzeviCiute: Du Sofijos Vytautaites atvaizdai: laikmecio !taka kostiumo interpretacijai 

Edukacija 

Ruta Kereviciute: Vaikq kulturinio ugdymo projektas , Miesto sirdis" 

Anotacijos 
2007 metais iSleisti leidiniai 
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Zurnalas Lietuvos pilys 2008, 
Vilnius, 2009, Nr. 4, 144 p., iliustracijos. 
Leidini pareme Lietuvos Respublikos kulturos remimo fondas. 

Vilniaus pilil! valstybinio kulturinio rezervato direkcijos periodinio leidinio 
ketvirtajame numeryje pradedama publikacijl! serija, skirta tyrinejimams 
Vilniaus pilil! rezervato teritorijoje. 2008 m. Direkcija iniciavo geologinius, 
archeologinius, georadarinius ir istorinius tyrinejimus buvusioje Vilniaus 
Kreivosios pilies teritorijoje (dab. Dainl! slenyje). Nauji tyrimai atkreipe 
demesi i sios vietos - kadaise buvusio medinio itvirtinto miesto - aktualum'!. 
Ketvirtajame ,Lietuvos pilil!" numeryje siekiama parodyti platesni sios temos 
kontekst'!- Vilniaus miesto urbanistines strukturos raid<! XIV- XV a., 
medinil! piliaviecil! tyrimus Baltarusijoje, GediminaiCil! pilil! istorij'! LDK 
pietinese zemese (dab. Ukrainoje), naujus ilzonografijos tyrimus. Nauji 
duomenys apie Vilniaus pilil! rezervato teritorijoje esancius senus archeologi
nius reliktus skatina siuos tyrimus t~sti. 

Ketvirtajame leidinyje paskelbti sie straipsniai: 

[i anginis i odis 
Gintautas Zabiela: Nauji puslapiai mediniq piliq tyrimuose 

Moksliniai straipsniai 

Lietuvos Didiiosios KunigaikStystes pilys 
Vytas Jankauskas: Gediminaicitj kunigaikstystes LDK pietinese zemese XIV-XV a. 

feHaA3b CeMHH'f}'K: AepeBHHHbie 3aMKl1 Eerrapyc11 XIV-XVII seKOB (cocTOHHMe l13)"1eHHOCTl11111CCJieAOBaTeJibCirne rrpo6rreMbi) 

Genadzij Semiancuk: XIV - XVII a. mediniq Baltarusijos piliq tyrimq problemos 

Vidmantas Jankauskas: Naugarduko pilies ikonografiniai saltiniai 

Vilniaus miesto ir pililf tyrimai 
Oksana Valioniene: Viduramzitj Vilnius: planines struktiiros raid a XIV - XV a. 

Jonas Satkiinas, Ramutis Bonifacas Miksys, Vidas Mikulenas, Vytautas Minkevicius: Geodinaminiai procesai Vilniaus 
piliq teritorijoje: slaitq deformacijos 

Dainius MicheleviCius, Mantas Budraitis: Geofizikiniq tyrimq georadaru taikymas archeologiniams ir inzineriniams 
uzdaviniams spn;sti 

Saulius SarceviCius: Dainq slenio paslaptys 

Rutile Pukiene: Vilniaus Zemutines pilies XIII -XVI a. radiniq medienos riisys 

Saltinilf tyrimai 
Stephen C. Rowell: K<t ankstyvieji rasytiniai saltiniai byloja apie Kreivosios pilies viet'! 

Miscellanea 

Ikonografijos tyrimai 
Riita GuzevicitJte: Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes ikirenesansines aprangos ikonografiniai saltiniai 
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