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Tolerancijos ugdymo centrų atstovai, mokyklų bendruomenės kviečiamos dalyvauti  

nacionalinėje meninėje konferencijoje, skirtoje paminėti  

Tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną – sausio 27-ąją 

„Gatvėje liko tyla...“  

 

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 

sekretoriatas kartu su Ariogalos gimnazijos Tolerancijos ugdymo centru, kviečia Tolerancijos ugdymo 

centrų bendruomenes dalyvauti ir kurti meninius pristatymus konferencijai „Gatvėje liko tyla...“. 

Meninė konferencija vyks 2020 m. sausio 27 dieną Ariogaloje. Šiuo renginiu siekiama prisiminti 

Lietuvoje gyvenusius žydus, jų istorijas ir prisiminti Holokausto aukas, minint Tarptautinę Holokausto 

aukų atminimo dieną. 

Meninės konferencijos tikslai:  

• Prisiminti šimtmečiais Lietuvoje gyvenusią žydų bendruomenę,  jų indėlį į Lietuvos 

kultūrą, ekonomiką, politiką; 

• Paminėti sausio 27-ąją – Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, prisimenant 

Holokausto aukas Lietuvoje; 

• Meninės išraiškos priemonėmis supažindinti visuomenę su Lietuvos miestuose / 

miesteliuose gyvenusių žydų istorijomis; 

 

Pristatymo temos: Meniniu pristatymu atskleiskite, papasakokite savo gyvenamosios vietos 

(apylinkės) mikro istoriją iki Antrojo pasaulinio karo, remiantis liudininkų pasakojimais, istoriniais 

šaltiniais, literatūros kūriniais. 

Pristatymui siūlome pasirinkti įdomias istorijas apie Lietuvos žydus, gyvenusius iki Antrojo pasaulinio 

karo įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. 

Pasirodymą parenkite pasirinkdami vieną objektą: asmenybę, šeimą, malūną, mokyklą, verslą, knygą 

ar kt. (Pastaba: galite papasakoti vieno žmogaus istoriją arba tam tikro objekto / daikto: namo, šaukšto, 

laikrodžio ir t.t.). 

Pristatymo forma: vaidybinis siužetas, literatūrinė-meninė ar muzikinė kompozicija, video siužetas, 

piešinių, plakatų pristatymas ir kt. 

Dalyviai: Tolerancijos ugdymo centrų komandos (iki 10 žmonių: mokiniai, mokytojai, mokyklų 

administracijos atstovai). 

Pristatymo trukmė: max. iki 10 min.  
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Renginio vieta: Raseinių rajono Kultūros centras Ariogaloje, Gedimino g. 11, Ariogala.  

Renginio data: 2020 m. sausio 27 diena (pirmadienis). 

Norintys dalyvauti meninėje konferencijoje registruojasi el. paštu: rasa.zakaite@gmail.com; iki 

gruodžio 20 d. ir atsiunčia užpildytą registracijos anketą (1 priedą). 

Kai bus užregistruota 150 dalyvių, registracija bus stabdoma. 

 

Pastaba: norinčius atvykti į konferenciją svečių teisėmis (be pristatymo) ar atvykti su komanda 

didesne nei 10 žmonių – prašome šiuos klausimus aptarti su Ariogalos gimnazijos TUC koordinatore 

Rasa Zakaite (rasa.zakaite@gmail.com; mobilaus telefono nr.: +370 699 20402). 

Numatoma  renginio pradžia – 10 val. Visi renginio svečiai ir dalyviai bus vaišinami pietumis. 

Konferencijos dalyviams bus įteikti dalyvio diplomai.  

Meninė konferencija Tolerancijos ugdymo centrų komandoms jau tapo tradicine. Šiuo renginiu 

minima Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena ir  prisiminamos Holokausto aukos Europoje ir 

Lietuvoje. Sausio 27-ąją mini daugelis demokratiškų valstybių, prisimenant 1945 metais išlaisvintą 

Aušvico koncentracijos stovyklą, vadinamą mirties stovyklą, kurioje nacių nužudytų aukų skaičius yra 

apie 1,1–1,5 mln. žmonių:  žydų, rusų, lenkų, čigonų ir kitų tautybių. 

 

Pagarbiai 

Organizatorių vardu 

Ingrida Vilkienė 

 

Švietimo programų koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja       

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti  
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