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ŠIAULIŲ KRAŠTO MOKINIŲ VIENO ŽANRO   KŪRYBOS KONKURSO „KURIAME MEMUARUS“ 

N U O S T A T A I 
 

I. KONKURSO TIKSLAS 
 

Memuarų kūrybos konkursu paminėti Šiaulių krašto poeto Zigmo Gėlės 124-iąsias gimimo metines.  
 

II. KONKURSO UŽDAVINIAI 
 

1. Supažindinti mokinius su memuarų žanro specifika. 

2. Skatinti Šiaulių krašto jaunuosius kūrėjus išmėginti savo galimybes kurti memuarus. 

3. Skatinti mokinių kūrybingumą ir originalumą. 
 

III. RENGĖJAI 
 

Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai; 

Naisių literatūros muziejus. 

IV. PARTNERIAI 
 

ŠU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos   

katedra.  
 

V. DALYVIAI 
 

Šiaulių krašto bendrojo lavinimo mokyklų 8-12 klasių mokiniai. 
 

VI. ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

 Mokyklose atrenkami geriausi memuarai, jų autoriai pristato savo kūrinius į  Šiaulių „Romuvos“ gimnaziją iki 

2018 metų vasario 15 dienos. 
 Kiekvienas konkurse dalyvaujantis autorius memuarus turi atsiųsti elektroniniu paštu 

(donajaugiene@gmail.com); teksto apimtis – iki dviejų A4 formato puslapių (Times New Roman 12 

pt šriftu, tarpas tarp eilučių – 1,0). Memuarai gali būti iliustruoti nuotraukomis. 

 Tame pačiame lape turi būti nurodyta: autoriaus vardas, pavardė, klasė, mokykla, konsultavusio mokytojo 

vardas, pavardė, mokytojo el. paštas, telefonas. 

 Konkurso apibendrinimo popietė vyks 2018 m. kovo 15 dieną (ketvirtadienį), 14 valandą, „Romuvos“ 

gimnazijoje, Zigmo Gėlės auditorijoje. 
 

VII. VERTINIMAS 
 

8-10 ir 11-12 klasių mokinių grupėse bus skiriama po 3 prizines vietas. Gali būti skiriama Naisių literatūros 

muziejaus ir kitos nominacijos. 
 

VIII. VERTINIMO KRITERIJAI 
 

1. žanro reikalavimų laikymasis; 

2. turinio originalumas, aktualumas; 

3. raiškos savitumas. 
 

IX. VERTINIMO KOMISIJA 

 

1. Dona Jaugienė, „Romuvos“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė – komisijos pirmininkė; 

2. Rita Žukauskienė, Naisių bendruomenės pirmininkė, Naisių Literatūros muziejaus vadovė; 

3. Prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė, ŠU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Lietuvių kalbotyros, 

literatūros ir komunikacijos katedros vedėja; 

4. Vida Norvaišienė, „Romuvos“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. 
 

X. APDOVANOJIMAS 
 

Konkurso laureatai bei nominantai apdovanojami „Romuvos“ gimnazijos įsteigtais prizais, padėkos raštais, Naisių 

Literatūros muziejaus atminimo dovanėlėmis. 

Konkursą globoja „Romuvos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Martina Sitnikienė. 
 

Telefonai pasiteirauti: 868246260 (mokytoja D. Jaugienė),  861576919 (mokytoja V. Norvaišienė). 
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PRIEDAS 

********************** 

 

Aš vienas ant Šaltuvės garsiojo kalno, – 

Deja! Kaip sukvipo žolynai šventi... 

Čia ežeras tviska, o ten, kaip ant delno, 

Užsnūdo seneliai – Šiauliai užmiršti... 

                                            1910 

 

   Poetas Zigmas Gėlė-Gaidamavičius gimė 1894 m. gegužės 8 (balandžio 26) d. 

Šiaulių rajone, Naisių kaime, mirė vos aštuoniolikos sulaukęs. Mokydamasis Šiaulių berniukų 

gimnazijoje, paruošė pirmąją savo poezijos knygą „Gėlynas“, bet jos išleisti nebespėjo... Kūrėjo poetinis 

pasaulis skleidėsi Naisių peizaže, gimtajame kaime, žydinčiose pievose išsivingiavusiuose upeliuose ir 

duobėtų kelių kryžkelėje, vedusioje į dar nepažįstamą erdvę... Trumputis Zigmo Gėlės gyvenimo kelias, 

vos keleri kūrybos metai... Melodinga, kupina žaismės, pernelyg paprasta ir naiviai atvira Zigmo Gėlės 

poezija,– pasakytų šių laikų žmogus. Bet gal to skaidraus nuoširdumo mums šiandien labai reikia?.. Taigi 

pabandykime mes patys atverti save, prakalbinti Pasaulį, prabilti taip, kaip gebame. Rašykime. 

 

********************** 

Atsiminimai, memuarai (pranc. mémoires – atsiminimai) – literatūros žanras; šiame kūrinyje autorius 

pasakoja praeities įvykius, kurių dalyviu ar stebėtoju yra buvęs. 

 

********************** 

Apie atsiminimus: 

 

„Vieni žmonės sakosi atsimeną save nuo pačios mažystės, kiti – ne. Esu iš tų kitų. Teatsimenu šį tą 

gal nuo penkerių. Pirmasis atsiminimas – kaip po manim dreba ir kilnojasi žemė. Mes gulim, sukritę ant 

pilvo, kažkokiame miškelyje, išversto medžio duobėje, o į tą miškelį krenta rusų bombos... Paskui vėl 

važiuojam toliau ratuose. Žvyrkelio balose telkšo rudas rudens vanduo, jame plaukioja šonu žalia žuvytė 

– gluosnio lapas... 

Kokie čia kūdikystės prisiminimai? Nei motinos veido, nei patėvio kepurės. Nei to arkliuko, kuris 

traukė mūsų ratus. Ne kartą valios pastangomis bandžiau kastis gilyn į atmintį: juk jau gyvenau, jau 

buvau, vis tiek turėčiau daugiau atsiminti... Kur tau! Pilka migla, o toje migloje – tamsesnis kažkas: lyg 

vienaaukščiai namai, lyg aukšti krūmai... Dar neatakusio kačiuko kūdikystė, daugiau nieko. O yra 

žmonių, kurių atmintis siekia nuo daug anksčiau. Viena moteris man pasakojo, kad atsimena save nuo 

trejų metų. Ne tiek save, kiek savo pirmąją suknytę. Buvusi žalia su baltais žirneliais. Specifiškai 

moteriška atmintis, kad tave kur galas! O aš ir dabar, priėjęs prie spintos, negaliu prisiminti, kokios 

spalvos mano žieminė striukė, kuri ten kabo jau dešimtį metų... Kiek žmonių – tiek ir atminčių. 

Kiekvienam savoji. Už aukso kalnus nesutiktume jomis apsikeisti. Mūsų atmintyje gyvena mūsų dvasia, 

ten jos namai.“ 

Romualdas Granauskas, „Žodžio paglostymas“ 

„Nemokantis matyti, nesugebantis pastebėti žmogus niekada ir nieko nepapasakos.“  

Žurnalo „Verslo klasė“ redaktorius Aurelijus Katkevičius 

 

********************** 

Memuarų kūrėjai: 

 

Balys Sruoga, Dalia Grinkevičiūtė, Romualdas Granauskas, Algimantas Čekuolis, Valdas Adamkus, 

Audronė Girdzijauskaitė, Regimantas Dima, Rūta Kapočiūtė, Agnė Cesiulienė, Julius Keleras ir daugybė 

kitų. 

 

Drąsos ir įkvėpimo rašant memuarus! 
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