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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS
„Jei mane seksi, aš seksiu tave atgal!
Literatūrinis turizmas, skatinantis pažinti
kultūros paveldą“.
„Pepė ilgakojinė keliauja“ Astrida Lindgren
Ankstyviausi rašytinės literatūros pavyzdžiai
randami senovės Mesopotamijoje, šumerų
civilizacijoje, išradusioje raštą apie 3400
m.pr.Kr. Šie raštai, šiandien žinomi kaip
dantiraštis, randami užrašyti ant molinių
lentelių.
„Šiandien literatūra mes laikome protingų vyrų
ir moterų mintis ir jausmus, užrašytus
skaitytojui patraukliu būdu“ (Confor
Goodman).
Turizmas tampa vienu iš sparčiausiai
augančių sektorių pasaulyje. Mes keliaujame

poilsio, laisvalaikio ar verslo tikslais. Jungtinių
Tautų Pasaulio turizmo organizacija /United
Nations World Tourism Organization (JTPTO/
(UNWTO) teigia, kad turizmas šiandien yra
didžiausia industrija. Šalyje pristatomi turizmo
maršrutai gali būti vadinami nekilnojamu šalies
turtu. Jo ištekliai ir vertė išauga, kai jie yra
pristatomi pasitelkiant literatūrą ir vaizdines
priemones. Literatūrinis turizmas apibūdina
keliones, kurios skatina domėjimąsi autoriumi,
literatūros kūriniu, ji supančia aplinka ar
bendru vietos literatūriniu palikimu.

Nuotrauka: “Astridos Lindgren pasaulis: nes čia atgyja istorijos“. Šiame muziejuje
rasite užfiksuotas akimirkas, kurias išgyveno Pepė, Emilis, Ronja ir kiti personažai,
pavertę Astridą Lindgren viena mylimiausių pasaulio autorių.
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS
Literatūra ir turizmas – o kaip buvo anksčiau?
Pasak JTPTO1, turizmas yra socialinis,
kultūrinis ir ekonominis fenomenas, skatinantis
žmones išvykti iš jiems įprastos aplinkos
aplankant šalis ir vietas asmeniniais,
profesiniais ir verslo tikslais. Šie žmonės
vadinami lankytojais (turistais arba
ekskursantais, vietiniais ir ne vietiniais), o jų
veikla - turizmo sektoriaus pajamomis.

šalies ir jos gyventojų įvaizdį, akcentuojant
juose aprašomus šalies aspektus ir jos
personažus. Dėmesį nukreipusi į šią
specializuotą turizmo formą, šalis sukūrė
tvarią ir efektyvią kultūros paveldo reklamą,
patvirtindama faktą, kad literatūra yra
nepavaldi laikui ir kintančioms mados
tendencijoms.

Turistai mėgsta lankytis autorių gimimo
vietose, vietose, kuriose jie yra palaidoti,
muziejuose, parengtuose literatūros
maršrutuose ir kitose vietose, susijusiose su
autoriais ar literatūros kūriniais. Viljamo
Worsdwortho2 kotedžas, Thomaso Hardy3
gimtinė ir Shakespeare'o4 kapas yra vienos iš
populiariausių lankytinų vietų Jungtinėje
Karalystėje (o kokias literatūrines vietoves
žinote Lietuvoje?). Turistai taip pat mėgaujasi
pramogomis, kuriose ieško literatūrinių
asociacijų, randamų tokiuose objektuose kaip
„Jamaikos smuklė“ Kornvalyje arba
ekskursijos po Edinburgo užeigas, susijusias
su rašytojais ar jų kūriniais.

Atlikdami šio pratimo veiklas mokiniai
kviečiami pasidomėti literatūros turizmo
tendencijomis vaikystėje ir jo pokyčiais,
vykusiais iki šių dienų, literatūroje
vaizduojama šalies kultūra ir tradicijomis.
Žinios apie kultūros įtaką žmonėms, jų
keliavimo įpročiams bus naudingos
tolimesnėje jų profesinėje veikloje.

Pratimo tikslai:
Plėsti mokinių žinias apie
literatūros ir turizmo sąveiką.
Plėsti mokinių suvokimą apie
tvaraus turizmo galimybes, kurias
vietovei suteikia sąsajos su
literatūra.

Literatūra, o ypač literatūrinis turizmas,
padeda išsaugoti kultūros paveldą.
Analizuojant šį ryšį, svarbi ir geografinės
pusės perspektyva. Rumunijoje atliktas
tyrimas atskleidė, kad literatūrinis turizmas
suvaidino reikšmingą vaidmenį formuojant

Plėsti mokinių žinias apie
literatūrinio turizmo Lietuvoje
galimybes.
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JTPTO - Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo
organizacija kuri rūpinasi atsakingo, besivystančio,
darniojo ir universaliai prieinamo turizmo plėtra
pasaulyje.
www.unwto.org
2
William Worsdworth (1770-1850) - anglų poetas,
romantizmo atstovas
3
Thomas Hardy (1840-1928) - anglų novelistas ir
poetas
4
William Shakespeare (1564-1616) - anglų poetas,
dramaturgas ir aktorius, laikomas vienu žymiausių
pasaulio autorių

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome
integruoti į
#turizmo
#socialiniųmokslų
#istorijos
#užsieniokalbos
mokomuosius dalykus.
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PRATIMO EIGA
1 užduotis „Vaikystės literatūros herojai“
Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris.

Šis pratimas skirtas bendram mokinių darbui
klasėje. Jo metu mokiniai turės galimybę
atskleisti literatūros ir turizmo svarbą bei
reikšmingą jų ryšį su šiandienos visuomene.
Užduotį pradėkite su mokiniais aptardami
žinomus ir mėgstamus jų vaikystės
literatūrinius personažus. Paskatinkite
mokinius internetiniuose šaltiniuose paieškoti
informacijos apie šiuos veikėjus bei vietomis,
kurios yra susietos su kūrinio istorijomis. Kokie
pokyčiai jose įvyko? Kaip jos pristatomos
dabar? Organizuokite diskusiją, kurios metu
aptarsite šiuos klausimus:
● Ką sužinojote naujo?
● Kokia šio tyrimo dalis jums buvo
įdomiausia?
● Kokią įtaką jūsų nagrinėtas personažas
turėjo konkrečios vietovės turizmo
vystymuisi?
● Kaip kito su jūsų nagrinėtu literatūriniu
personažu susijęs turizmas?
● Kokius pasiūlymus, susijusius su
literatūrinio turizmo skatinimu, galėtume
duoti šios vietovės turizmo vystytojams?

Veiklos rezultatas.
Diskusija apie mokinių
mėgstamus literatūros
personažus ir jų įtaką
konkrečių vietovių turizmui.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins žinias
apie turizmo ir literatūros ryšį, taip pat
patobulins šias bendrąsias kompetencijas:
Raštingumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● atskirti ir naudoti skirtingų tipų šaltinius;
● ieškoti informacijos, ją rinkti, kritiškai
įvertinti ir apdoroti;
● formuluoti argumentus ir įtikinamai juos
dėstyti atsižvelgiant į kontekstą.
Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● naudoti ir pritaikyti informacijos šaltinius,
pateikiamus užsienio kalba.
Skaitimeninė kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● tinkamai panaudoti skaitmeninių priemonių
teikiamas galimybes.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant įgūdžius:
● tinkamai pritaikyti žinias apie nacionalinę,
Europos ir pasaulio kultūrą ir jos raišką
literatūroje.
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2 užduotis „Tapk autoriumi“
Reikalingos priemonės: kompiuteris.
Supažindinkite mokinius su Stokholme
(Švedija) esančiu
Astridos Lindgren muziejumi. Astrida
Lindgren, viena žymiausių pasaulyje žinomų
Švedijos autorių.
Jos kūrinių įkvėptas muziejus yra ir
didžiausias Švedijos lauko teatras, turintis
daugybę scenų, kuriose kasdien rengiami
specialiai parengti ir jos kūriniais paremti
vaidinimai.
Astridos Lindgren muziejus yra įdomi vieta tiek
vaikams, tiek suaugusiems. Čia jie gali savo
akimis pamatyti sukurtas skaitytų knygų
puslapiais paremtas istorijas. Muziejuje
įrengta daugybė skirtingų ekspozicijų ir
užsiėmimų vietų, kuriuose vaikai gali žaisti,
atsipalaiduoti ir mėgautis įdomiomis
akimirkomis.
Šis Švedijoje sukurto Astridos Lindgren
pasaulio pavyzdys susieja literatūros istoriją
su patrauklia veikla ir žaidimais, paremtais
istorine ir kultūrine perspektyva, pristato šalį
reprezentuojančius personažus ir kultūrines
turistines vietas.
Paskatinkite mokinius susipažinti su šiuo
pavyzdžiu. Kaip jį galėtumėte pristatyti
reklaminiame buklete ar straipsnyje,
atskleisdami literatūros ir turizmo ryšį? Kaip
tam gali pasitarnauti išgalvotos istorijos ir jų
personažai? Susipažinę su muziejumi
parenkite reklaminį straipsnį potencialiems
mūsų šalies turistams – šio parko lankytojams.
Pristatykite jį klasei.
Straipsnis gali būti parengtas lietuvių arba
užsienio kalba, atsižvelgiant į integruotų
mokomųjų dalykų tikslus.

Rengiant straipsnį paskatinkite mokinius
atsakyti į šiuos klausimus:
Kas jums patinka šiame straipsnyje?
● Kodėl šis straipsnis turėtų patikti
skaitytojams?
● Kuo šis straipsnis skaitytojui gali būti
naudingas?
●

Veiklos rezultatas.
Parengtas reklaminis straipsnis
apie Astridos Lingren muziejų
potencialiems turistams iš
Lietuvos.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins žinias
apie egzistuojančius literatūrinio turizmo
pavyzdžius ir jų vystymo galimybes taip pat
patobulins šias bendrąsias kompetencijas:
Raštingumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● atskirti ir naudoti skirtingų tipų šaltinius;
● ieškoti informacijos, ją rinkti, kritiškai
įvertinti ir apdoroti;
● formuluoti argumentus ir įtikinamai juos
dėstyti atsižvelgiant į kontekstą.
Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● naudoti ir pritaikyti informacijos šaltinius,
pateikiamus užsienio kalba.
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● tinkamai panaudoti skaitmeninių priemonių
teikiamas galimybes.
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Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant įgūdžius:
● tinkamai pritaikyti žinias apie nacionalinę,
Europos ir pasaulio kultūrą ir jos raišką
literatūroje.

Verslumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● kūrybiškai pristatyti objektus, turinčias
kultūrinę, socialinę ir finansinę vertę.
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3 užduotis „Sugalvok savo literatūrinį maršrutą“
Reikalingos priemonės: kompiuteris,
rašymo priemonės.

Paskirstykite mokinius į grupes bei
paskatinkite juos sukurti maršrutą Lietuvoje,
paremtą fikcinio personažo5 ar įvykio vieta.
Kokios pramogos ir paslaugos čia gali būti
pasiūlytos? Kokias verslo galimybes tai
atveria?

Veiklos rezultatas.
Parengtas ir pristatytas
turistinis maršrutas, paremtas
Lietuvoje literatūrinio
personažo ar įvykio motyvais.

Atlikdami šias veiklas mokiniai susipažins su
literatūrinio turizmo plėtojimo galimybėmis
mūsų šalyje, taip pat patobulins šias
bendrąsias kompetencijas:
Raštingumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● atskirti ir naudoti skirtingų tipų šaltinius;
● ieškoti informacijos, ją rinkti, kritiškai
įvertinti ir apdoroti;
● formuluoti argumentus ir įtikinamai juos
dėstyti atsižvelgiant į kontekstą.
Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● naudoti ir pritaikyti informacijos šaltinius,
pateikiamus užsienio kalba.
5

Fikcinis veikėjas ar įvykis – išgalvotas ir knygoje,
spektaklyje ar filme pavaizduotas personažas
ar įvykis.
Collins žodynas

Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● tinkamai panaudoti skaitmeninių priemonių
teikiamas galimybes.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant įgūdžius:
● tinkamai pritaikyti žinias apie nacionalinę,
Europos ir pasaulio kultūrą ir jos raišką
literatūroje.
Verslumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● kūrybiškai pristatyti objektus, turinčias
kultūrinę, socialinę ir finansinę vertę.
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ŠALTINIAI
Literatūra ir turizmas
https://bennykarinattu.wordpress.com/2013/08
/23/role-of-literature-in-the-sustainability-oftourism/

Literatūros istorija:
https://www.history.com/news/what-is-theoldest-known-piece-of-literature

https://www.witpress.com/elibrary/wittransactions-on-ecology-and-theenvironment/150/22503

Astridos Lingren muziejaus
pristatymas:
https://www.lrytas.lt/zmones/pramogos/2012/0
1/16/news/-junibacken-pasaku-namasstokholme-a-lindgren-knygu-gerbejams5383266/

