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Temos pasirinkimas ir motyvacija 

● Kadangi šiais metais Lietuva mini 
valstybingumo atkūrimo 100-metį, mums 
įdomu buvo sužinoti kaip gyveno žmonės 
mūsų krašte, prieš atkuriant Nepriklausomybę. 
Norėjome gilintis ne tiek į politinę krašto 
istoriją (ji neblogai aprašyta vadovėliuose), bet 
pasidomėti kasdieniniu žmonių gyvenimu.

● Nusprendėme tyrinėti reklamas, publikuotas 
lietuviškoje spaudoje 1914-1918 metais, nes 
nieko apie tai nežinojome ir neradome kur apie 
tai būtų galima pasiskaityti.

● Buvo įdomu, kokios prekės labiausiai 
reklamuotos prieš 100 metų? Kaip apskritai 
atrodė ano meto reklama? Kaip ji keitėsi? 

Jaunoji Lietuva,1914 m., Nr.6, p. 384
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=67840&biRecordId=6805 



Komandos darbas ir šaltiniai 
● Komandoje dirbo 5 mokiniai. Trys iš jų 

ieškojo reklamų lietuviškuose, 1914 – 1918 
metais leistuose, laikraščiuose, kurie yra 
suskaitmeninti ir pateikiami informacinėje 
sistemoje ePaveldas (www.epaveldas.lt). 
Dvi mokinės visą gautą medžiagą 
susistemino, atrinko įdomiausias reklamas 
ir apibendrino prezentacijos pavidalu.

● Iš viso buvo peržiūrėti 82 pavadinimų 
laikraščiai.

● Darbas komandoje davė daug patirties, nes 
reikėjo labai tiksliai pasiskirstyti veiklomis. 
Tačiau ne visi vienodai suprato užduotis ir 
ne vienodai jas atliko. Teko darbą taisyti, 
glaudžiau bendradarbiauti. Tačiau dirbti 
kartu buvo smagu. 

http://www.epaveldas.lt/


Spaudoje 
reklamuojamos 
prekės

Reklamuojamos 
prekes

Reklamuojamos 
prekės

Laikraštis 38 Sėklos 2

Knygos 18 Rūbai 2

Kalendorius 9 Cigarai 2

Muzikos 
instrumentai

 5 Batai 2

Atvirutės 4 Tautiškos žymelės 1

Vaistai 4 Siuvimo mašinos 1

Saldainiai 3 Muilas 1

Dainų rinkiniai 3 Dviratis 1

Karstai
(grabai)

2 Medaus kvasas 1

Namai 2 Sviestas 1

Iš viso: 102

• Peržiūrėjus spaudą buvo rasta 
viso 102 įvairių skirtingų prekių 
reklaminiai skelbimai.

• Dažnai laikraščiuose tos pačios 
prekės reklama yra kartojama.

• Dažniausiai reklamuoti 
laikraščiai (38 kartus) ir knygos 
(18 kartų).

• Reklamuojamų prekių sąrašą ir 
dažnumą pateikiame lentelėje.

• Taip pat išskyrėme 
populiariausių prekių penketuką 
ir keisčiausias reklamas. 



• Mažiausiai reklamų radom įprastų daiktų, kurie naudojami 
namuose t.y muilo, sviesto, cigarų, žurnalų, dviračių, sėklų 
ir t.t.

Penktoji vieta
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• Po tiek pat reklamų buvo vaistų ir atviručių. Vaistų buvo įvairių 
tiek žmonių ligoms, kurie pagydo nuo visko ir gyvūnams skirtu. 
Atviručių reklamos irgi buvo gan įdomios apie tikėjimą ir 
įvairioms šventėms siūlomu.  

Ketvirtoji vieta

http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=79021&amp;biRecordId=7650
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=67856&biRecordId=6805
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=13669&amp;biRecordId=2902
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=13667&amp;biRecordId=2902
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=13666&amp;biRecordId=2902
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http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=13666&amp;biRecordId=2902


• Kalendorių nebuvo labai didelės įvairovės, dažniausiai, daugelyje laikraščių 
kartojosi tos pačios reklamos. Daugiausia kalendoriai skirti ūkininkams. 
Tikriausiai dėl to, nes ten buvo daug naudingų patarimų, kurie tikrai 
praversdavo gyvenant kaime. Visos šventės, pasninko dienos, ūkininkų 
darbai/pareigos, anekdotai, prekyba, verslas.

Trečioji vieta

http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=67856&biRecordId=6805
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=113789
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=113788
http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_130905_4
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• Labai daug radom įvairiausių reklamuojamų knygų bei knygynų. Įdomių knygų 
buvo labai daug, kuriose rašoma apie tai kaip elgtis kare, įvairiausių pasakų, 
paslapčių kurias turi žinoti kiekviena mergina ir moterys ir t.t. Be to, 
knygynuose buvo prekiaujama ne vien knygomis, tačiau ir kitais daiktais.

Antroji vieta

http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=33667
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=67837&biRecordId=6805
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=67855&biRecordId=6805
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=113798
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=67849&biRecordId=6805
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=79021&amp;biRecordId=7650
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• Taigi, daugiausia reklamuojami buvo laikraščiai (savaitraščiai, dienraščiai), 
įvairiomis kalbomis. Jie sudaro beveik pusę visų reklamų. Tai parodo, jog 
žmonės visais laikais domėjosi kas vyksta aplink juos, pasaulyje. 

Pirmoji vieta

http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=67841&biRecordId=6805
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=67846&biRecordId=6805
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=67837&biRecordId=6805
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=98230&biRecordId=1003
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=33669
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http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=33669


• Pasitaikė ir nemažai įdomių reklamų, kurios mūsų laikais atrodo juokingos ir 
absurdiškos. Tad atrinkom kelias, kurios sukėlė mums šypseną, nes dabar 
niekas tokių dalykų nebereklamuoja. O kai kurios reklamos buvo sunkiai 
suprantamos (pvz., „lotai“ - „žemės sklypai“).  

Įdomiausios ir keisčiausios reklamos

http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=67855&biRecordId=6805
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=67847&biRecordId=6805
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=67856&biRecordId=6805
http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?biRecordId=26850&imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_155321_2
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• Labai retai pasitaikydavo šios reklamos, jų rasdavom vos vieną arba dvi, retai ir 
kartodavosi skirtinguose laikraščių numeriuose. (Dainos, medaus kvasas, 
paminklai-kryžiai, namai...

Rečiausios reklamos

http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=67856&biRecordId=6805
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http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=33669
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Apibendrinimas
Ką naudingiausio  / įdomiausio 
sužinojome vykdydami užduotį:

- kad yra informacinė sistema ePaveldas, 
kurioje galima rasti suskaitmenintų 
autentiškų šaltnių; išmokome dirbti su šia 
sistema;
- pastebėjome, kad nemažai anais laikais 
reklamuotų prekoų, šiais laikais nėra 
reklamuojamos arba visai išnykę;
- senosiose reklamose radome nemažai 
sunkai suprantamų žodžių; reklamuojant 
išryškinami visiškai kiti akcentai, nei šiais 
laikais;
- įdomu tai, kad nors ir buvo karo laikas, 
gyvenimas nesustojo, buvo reklamuojama, 
perkama, parduodama, užsakomos prekės 
ir paslaugos (ypač JAV).  



Ačiū skaitytojams 
ir gero kelio į istorijos pažinimo 
pasaulį
:-) :-) :-)

Inturkės pagrindinės mokyklos 
komanda

http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=67847&biRecordId=6805
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