
Lietuvos mokinių ir mokytojų 

KONFERENCIJA  

„Žydai Lietuvoje. Literatūrinis 

ir istorinis kanonas“, skirta 

Vilniaus Gaono ir Lietuvos 

žydų istorijos metams pažymėti  

 

Dalytis su alkstančiu 

savo duona, 

priglobti vargšą ir be-

namį, 

aprengti, ką pamačius, 

nuogą, 

neatsukti nugaros savie-

siems. 

Tada tartum aušra užte-

kės tavo šviesa, 

tavoji žaizda bus grei-

tai užgydyta. 

Tavasis teisumas žengs 

pirma tavęs, 

o VIEŠPATIES šlovė paly-

dės iš paskos. 
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9.30–10.00 Registracija 

10.00–10.15 „Dienoraštis“. Radviliškio Lizdei-
kos gimnazijos mokinių kompozicija, skirta Žy-
dų kultūros metams 

10.15–10.20 Svečių pasveikinimas 

10.20–11.00 „Žydai Lietuvoje“, Miša Jakobas, 
Lietuvos pedagogas, buvęs Vilniaus Šolomo 
Aleichemo mokyklos direktorius bei vienas šios 
mokyklos įkūrėjų 

11.00–12.15 Filmas „Dėdė Chackelis“, Sania 
Kerbelis, Šiaulių apskrities žydų bendruomenės 
pirmininkas 

12.15–12.45 „Žydų paveikslas lietuvių ir litva-
kų literatūroje: kultūros pažinimo galimy-
bės“, Jurgita Palikevičiūtė, Vilniaus Šolomo 
Aleichemo mokyklos lietuvių kalbos ir literatū-
ros mokytoja metodininkė 

Renginį moderuoja Arvydas Kavaliauskas, Liz-
deikos gimnazijos informacinių technologijų 
mokytojas metodininkas 

12.45–13.30 Pietų pertrauka 

Programa 

Radviliškio Lizdeikos 
gimnazija 

Konferencija 

13.30–14.30 Darbas grupėse 

I grupė – „Žydų kultūra Lietuvoje“, moderuo-

ja Vaida Jankūnienė, Lizdeikos gimnazijos isto-

rijos mokytoja metodininkė 

II grupė – „Žydų istorijos vingiai“, moderuoja 

Laima Maminskienė, Lizdeikos gimnazijos isto-

rijos mokytoja ekspertė 

III grupė – „Žydų paveikslas lietuvių ir litva-

kų literatūroje“, moderuoja Jurgita Plukienė, 

Lizdeikos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatū-

ros mokytoja ekspertė ir Sandra Karenauskienė, 

Lizdeikos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatū-

ros mokytoja metodininkė 

14.30–15.15 Grupių darbo pristatymas 

15.15–15.30 Konferencijos apibendrinimas 

Registruotis į konferenciją per semiplius.lt plat-

formą 

Norintys skaityti pranešimus siųskite užpildytas 

anketas (prisegame prie el. laiško)  

skirma_p@yahoo.com iki kovo 8 d. 17 val. Te-

lefonas pasiteiravimui 8 687 92905 

 

Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų 

istorijos metai – tai žingsnis stip-

rinti bendradarbiavimą, toleranciją 

ir atvirumą bei žingsnis, kuriuo sie-

kiama giliau pažinti litvakiškąją 

istoriją bei sustiprinti turimą dialo-

gą tarp viso pasaulio litvakų ben-

druomenių. Šie metai padės dar la-

biau atkreipti mūsų dėmesį į svar-

biausius Lietuvos žydų istorijos 

momentus bei turtingą šios tautos 

kultūros paveldą   
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