
Pirmąkart Klaipėdoje (ir ne tik…)!!! 

Ypatingas pasiūlymas etnokultūros gurmanams ir vartotojams 

Pristatomas naujausias DVD formato folkloro žanrų kokteilis – 

Metodinės rekomendacijos sceninėms folkloro interpretacijoms 

Iš gyvenimo žvėrių bei žmonių 

 

 

Vaizdo ir komentarų medžiaga demonstruoja folkloro (ypač žodinės liaudies kūrybos) interpretavimo 

galimybes su jaunais žmonėmis šiuolaikinėje erdvėje. Tokiu būdu atskleidžiamas atskirų žanrų bei 

tarmių gyvybingumas bei įtaka asmenybės saviraiškai. Jauni atlikėjai akivaizdžiai išplečia 

besinaudojančiųjų šia medžiaga amžiaus ribas. Tautosakos tekstai jaunų žmonių lūpose suartina 

niekada realybėje nesusidūrusias kartas, įrodo, kad tautosakos temos bei problemos yra universalios ir 

gali būti suprantamos įvairių laikų žmonėms.  

Nuoširdžiai manome, jog tokios mūsų nuostatos ir praktinė patirtis bus naudinga ne tik įvairių lygių 

edukacinės veiklos atstovams − dėstytojams, studentams, mokytojams lituanistams, folkloro kolektyvų 

vadovams, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, etnokultūros centrų darbuotojams, bet ir visiems, kam 

svarbu tiek viešojo žodžio forma, tiek turinys, tiek ir jų abiejų ateitis 

 

Sudėtis: 

 Įvairiausi sakytinių žanrų skoniai 

 Universalios dainų ir muzikos spalvos 

 Šiuolaikinių aktualijų pagardai 

(Subalansuota lituanistams ir folkloristams, bet tinka visiems humanistams) 

Kokteilį „sumaišė“ Klaipėdos universiteto Baltų kalbotyros ir etnologijos katedros dėstytoja 

Rūta Grumadaitė-Pabarčienė 

Įsigyti ir degustuoti galima: 

 Kur? 

Klaipėdos universiteto knygyne (H. Manto g. 84, Klaipėda) 

 Kur dar ? 

Internetiniame knygyne   www.patogupirkti.lt 

 

ATEIK!        ĮSIGYK            RAGAUK!           PASIGAMINK PATS!  

 

DALINKIS SU DRAUGAIS! 

 

 



Metodinės rekomendacijos sceninėms folkloro interpretacijoms  

„Iš gyvenimo žvėrių bei žmonių“ 

 

Rekomendacijų turinys: 

  

I. Filmuota medžiaga demonstruoja: 

     a) įvairius folkloro žanrus: 

           dainas, šokius, instrumentinius kūrinius, 

           sakmes, pasakas, pasakojimus, trumpuosius 

           pasakymus;  

    b) papročius, literatūros pvz. ir kt.; 

    c) žanrų jungimo galimybes scenoje; 

    d) įvairių regionų tarmių pavyzdžius. 

  

II. Scenarijaus pavyzdys; 

III. Literatūros ir šaltinių sąrašas; 

IV. Metodinių rekomendacijų aprašymai. 

  

Rekomendacijų formos: 

  

I. Teminiai epizodai (pvz.: ,,Rinksime paukščių karalių“, ,,Mergvakaris“ ir kt.). 

II. Šiuolaikinės aktualijos tradicinių žanrų ,,rūbuose“. 

 

ĮSIGYKITE DVD METODINĮ LEIDINĮ INTERNETU – http://goo.gl/qO90rZ  

 

arba Klaipėdos universiteto knygynėlyje (Klaipėdos universiteto miestelis, Herkaus Manto g. 84, 

 Klaipėda) darbo dienomis (10– 15 val.). 

 

 

 

http://goo.gl/qO90rZ

