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DĖL INFORMACIJOS APIE MOKYKLAS „ENCIKLOPEDIJOJE LIETUVAI IR PASAULIUI“ 

 

Gyvename skaitmeniniame amžiuje, kai informacija perkeliama į virtualią erdvę, o rašytinių 

informacijos šaltinių skaitmeninimas ir išsaugojimas ateities kartoms tampa vis didesniu iššūkiu 

šiandienos pasaulyje. 

„Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui“ (lietuvai.lt) – tai visuotinių žinių kaupykla lietuvių kalba, 

kuria nemokamai gali naudotis kiekvienas. Ji skirta ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui, todėl enciklopedijoje 

kaupiama informacija ir apie kitas šalis, jų asmenybes, svarbiausius įvykius. Lietuva – tik atspirties 

taškas, nuo kurio pradedama žinių sklaida visomis enciklopedinėmis kryptimis, neapsiribojant 

geografiniu, tautiniu ar kalbiniu principu.  

Enciklopedija, puoselėjama neatlyginamai dirbančių žmonių, remiama Lietuvos kompiuterininkų 

sąjungos, šiandien jau yra sukaupusi daugiau negu 1 700 000 straipsnių (palyginimui, lietuviškoje 

Vikipedijoje yra apie 170 000 straipsnių). 

Viena iš prioritetinių šios enciklopedijos plėtros krypčių – Lietuvos mokyklų istorinės 

informacijos kaupimas. Enciklopedijoje siekiame aprašyti visas Lietuvos veikiančias ar veikusias 

mokyklas, pateikti ne tik informaciją apie šių mokyklų dabartį, bet ir išsaugoti jų istoriją, informaciją apie 

jas baigusių mokinių laidas, gyvenime pasižymėjusių mokinių bei mokytojų biografijas, mokyklų 

tradicijas ir surinktą kraštotyrinę medžiagą. 

Kiekvienai mokyklai enciklopedijoje skirta atskira mokyklos svetainė, kurioje viešai skelbiama 

enciklopedinio pobūdžio informacija, apjungta į specialią sritį, susiejanti kelis tarpusavyje susijusius 

tinklalapius. Informacijos – tinklalapių bei įkeltų nuotraukų – kiekis formaliai neribojamas, ji nemokamai 

saugoma ir publikuojama viešai neribotą laiką. Enciklopedijoje yra sukurti mokyklų sąrašai ir žemėlapiai, 

juose galima rasti beveik visas Lietuvos mokyklas, pereiti į tų mokyklų aprašus enciklopedijoje.  

Visapusiškai mokyklą ir jos istoriją gali aprašyti tik joje mokęsi ar dirbę, todėl be mokyklų 

pagalbos išsamiai jas aprašyti neįmanoma. Šiuo metu jau bendradarbiaujame su kai kuriomis mokyklomis 

(pavyzdžiui, su Linkuvos gimnazija, Žeimelio gimnazija, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija, Mosėdžio 

gimnazija, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, Kriukų pagrindine mokykla).  

Didelį dėmesį norėtume skirti ir mokykloms, kurių jau nebėra. Enciklopedija lieka bene vienintelė 

vieta, kurioje įmanoma kaupti ir skelbti išlikusias žinias, nuotraukas apie šių mokyklų gyvavimą. 

„Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui“ – nekomercinis projektas. Skubančiame šių dienų pasaulyje 

pasistenkime rasti bent truputį laiko visuomeninei veiklai. Enciklopedijos iniciatoriai suteiks pagalbą 

visiems, kurie pasiryš prisidėti prie šio projekto. Daugiau informacijos pateikiama mūsų enciklopedijoje 

(http://lietuvai.lt/wiki/Enciklopedija:Apie). 

Prašytume Švietimo ir mokslo ministeriją informuoti Lietuvos mokyklas apie galimybę pristatyti jas 

enciklopedijoje bei paraginti aktyviai prisijungti prie „Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui“ kūrimo. 
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