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PROJEKTO - SPEKTAKLIŲ FESTIVALIO 

 „ŽYDŲ LITERATŪROS PUSLAPIUS ATVERTUS“ 2020 m. 

 

NUOSTATAI 

 

 

I. Bendrosios nuostatos 

 

Projektas skirtas mokyklų bendruomenėms artimiau susipažinti su Lietuvos žydų 

istorija iki Antrojo pasaulinio karo (tradicijomis, papročiais, kultūra, gyvenimo būdu). Šiuo projektu 

siekiama paminėti 2020-uosius, kuriuos Lietuvos Respublikos seimas paskelbė Vilniaus Gaono ir 

Lietuvos žydų istorijos metais. 

Šis projektas skirtas pažinčiai su žydų tautos istorija, analizuojant publicistinę ir grožinę literatūrą. 

Projekto dalyviai kviečiami artimiau susipažinti su Lietuvos žydų – rašytojų kūryba, kurioje 

atsispindi žydų gyvenimas Lietuvoje iki Antrojo pasaulinio karo ir remiantis literatūros kūriniais – 

sukurti spektaklius, atskleidžiančius nurodytą temą. 

 

 

II. Tikslas ir uždaviniai 

 

Projekto tikslai: 

2.1 Susipažinti su Lietuvos žydų (litvakų) rašytojų kūryba; 

2.2 Remiantis litvakų rašytojų kūriniais, susipažinti su Lietuvos žydų istorija, tradicijomis, kultūra, 

gyvenimo būdu ir tautos filosofija; 

 

Projekto uždaviniai: 

 

2.3 Sukurti spektaklius, remiantis žydų autorių – litvakų kūryba, kuriuose pristatomos Lietuvos 

žydų istorijos temos;  

2.4 Mokyklose sukurtus spektaklius pristatyti vietos bendruomenėse (kuo platesnei, įvairesnei 

auditorijai); 

2.5 Suorganizuoti meninių spektaklių festivalį Vilniuje, 2020 m. pavasarį. 

 

 

III. Projekto įgyvendinimo etapai 

 

3.1 Projekto organizatoriai (Tarptautinė komisija) informuoja mokyklų bendruomenes – 

Tolerancijos ugdymo centrus apie įgyvendinamą projektą bei pateikia informaciją apie 

Lietuvos žydų (litvakų) rašytojus, jų kūrinius; 
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3.2 Mokyklos, nusprendusios dalyvauti šiame projekte, informuoja projekto organizatorius 

(Tarptautinę komisiją) apie dalyvavimą iki 2020 m. vasario  7 dienos; 

3.3  Mokytojai pasirenka litvakų kūrinius ir juos analizuoja su mokiniais pamokų metu ar 

popamokinės veiklos metu; 

3.4 Pagal pasirinktą kūrinį (kūrinius) statomas spektaklis; 

3.5 Spektaklio trukmė (iki 45 min.) (pastaba – spektaklis gali būti trumpesnis); 

3.6 Sukurtas spektaklis pristatomas (iki kovo mėnesio pab.) vietos mokyklos bendruomenei, 

apie pristatymo datą iš anksto informuojant projekto organizatorius; 

3.7 Jeigu projekto organizatoriai neturi galimybės atvykti į spektaklio premjerą vietoje, 

spektaklis nufilmuojamas, patalpinamas į youtube ir nusiunčiamas peržiūrai projekto 

organizatoriams; 

3.8 Projekto organizatoriai viešina internetiniame psl. www.komisija.lt informaciją apie 

mokyklose įvykusias spektaklių premjeras, informuoja nacionalinę ir regioninę žiniasklaidą;  

3.9 Spektakliams įvertinti sukuriama keleto narių komisija, kuri atrenka keletą geriausiai / 

informatyviausiai temą atskleidžiančius spektaklius.  

3.10 Atrinkti spektakliai bus pristatyti visiems projekto dalyviams, Lietuvos visuomenei 

baigiamajame projekto renginyje Vilniuje, kuris vyks 2020 m. balandžio / gegužės mėnesį, 

minint Yom Ha Shoah dieną (Yom Ha Shoah – Holokausto aukų ir didvyriško pasipriešinimo 

nacizmui atminties diena, minima Izraelio valstybėje ir tose šalyse, kur gyvena žydų 

bendruomenės). 

 

 

IV. Papildoma informacija  

 

4.1 Į projektą rekomenduojama įtraukti 8–12 klasių mokinius (jaunesni gali dalyvauti, jeigu 

mokytojas nusprendžia, jog mokiniai suvokia temą ir t.t.); 

4.2 Projekto tema yra Lietuvos žydų istorija (gyvenimo būdas, tradicijos, papročiai, kultūra, 

gyvenimiškos istorijos iki Antrojo pasaulinio karo). Projektas nėra skirtas Holokausto temai. Jeigu 

spektakliuose atsispindės Holokausto tema, jie nebus organizatorių vertinami ir tokie spektakliai 

nebus atrenkami baigiamajam renginiui Vilniuje; 

4.3 Projekto organizatoriai padengs transporto išlaidas tiems projekto dalyviams, kurių 

spektakliai bus atrinkti dalyvauti baigiamajame renginyje Vilniuje. 

4.4 Visos projekte dalyvavusios mokyklos gaus pažymėjimus - patvirtinimą, jog dalyvavo 

nacionaliniame projekte. 

4.5 Baigiamojo renginio spektakliai bus apdovanoti specialiais prizais ir atminimo dovanomis.  

 

 

V. Projekto organizatoriai 

 

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 

sekretoriatas  

http://www.komisija.lt/

