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�. ŠiuOLaikinės EstEtikOs BRuOŽai.
PaGRinDinės sĄVOkOs

tikslas – supažindinti su pagrindinėmis estetikos mokslo sąvokomis.
siekiniai: 
1.  žinoti pagrindines estetikos sąvokas;
2.  gebėti reikšti teigiamą ar neigiamą požiūrį į realios tikrovės reiškinius.

Estetika neturi vieno visuotinai priimto apibrėžimo. Nors įvairių filosofinių mokyklų 
apibrėžimai ir skiriasi, tačiau patys populiariausi apibrėžimai estetiką sieja su grožiu, kuris 
pasireiškia gamtoje ir mene.

Estetika – 1. mokslas, tiriantis grožį ir meną, grožio, meno dėsnius ir harmoniją;  
2. grožio kriterijų taikymas ir laikymasis.

Estetika atsirado prieš 2500 metų Egipte, Babilone, Indijoje, Kinijoje, tačiau ypač iš-
plėtota buvo Graikijoje. Estetines problemas iki tol nagrinėjo filosofija, teologija, literatū-
ros ir tapybos teorijos. Savarankiška filosofijos mokslo disciplina estetika tapo tik XVIII am-
žiuje vokiečių filosofų dėka. Pirmasis estetikos terminą dabartine prasme pavartojo Alek-
sandras Baumgarteris. Estetika jis vadino mokslą apie jutiminį pažinimą, kuris suvokia ir 
kuria grožį bei reiškiasi meniniais vaizdais. Estetikos objektas aprėpia daugelį reiškinių: 
realaus gyvenimo estetinius objektus ir reiškinius, bendruosius meno dėsnius, estetines 
pajautas (estetines nuostatas, estetinį suvokimą, estetines vertybes). 

Estetikos žodyne (1989) estetinė nuostata apibrėžiama kaip „subjekto polinkis, pa-
sirengimas estetinei veiklai; tam tikro estetinio efekto laukimas, susidarantis pirmesnės 
estetinės patirties pagrindu“. Estetinė nuostata reiškia aktyvią proto būseną, kurioje as-
muo sąmoningai ir savo noru domisi estetinėmis ypatybėmis, kurios priklauso estetinio 
suvokimo objektui. Estetines nuostatas formuoja subjektyvus žmogaus nusiteikimas vie-
nokių ar kitokių vertybių atžvilgiu – meniniai išgyvenimai, estetiniai sprendimai, estetiniai 
poreikiai ir jų tenkinimo situacijos. 

Pasak Sezemano (1970), estetinis suvokimas – tai savitas, nepakartojamas išgyve-
nimas, kuris priklauso mūsų vidaus pasauliui, yra autonomiškas, kartu ir sintetinis bei ana-
litinis aktas, kurį sukelia tam tikras meno kūrinys ar gamtos reiškinys.

Estetinės vertybės – grožis ir giminingos jam vertybės – pasižymi tuo, kad suvo-
kiamos tiktai per daiktus arba reiškinius, kurie vienu ar kitu būdu prieinami juslei, ir pats 
suvokimo aktas nėra grynai teorinis, o jausminis, t. y. susijęs su tam tikra suvokiančio sub-
jekto jausmine reakcija. Estetinės vertybės neturi tiesioginio ryšio su gyvenimo poreikiais 
ir interesai.

Estetikos reikalavimai – tai vientisos, harmoningai išvystytos asmenybės forma-
vimo ir auklėjimo programos sudedamoji dalis. Estetika mūsų dienomis – ypač sparčiai 
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besiplėtojanti filosofijos mokslo disciplina, tirianti žmogaus estetinio santykio su tikrove 
problemas. Estetika nagrinėja bendrą grožio paskirtį ir jo raiškos formas menuose, gam-
toje, taip pat grožio poveikį asmeniui. Estetika nagrinėja ir visas meno kryptys: muziką, 
dailę, literatūrą, architektūrą, choreografiją ir pan. 

Viena svarbiausių šiuolaikinės estetikos problemų – estetinių vertybių, jų specifi-
kos ir autonomijos problema, arba kitaip vadinama grožio problema. 

uŽDuOtis. Pažiūrėkite į šiuos paveikslėlius ir pateikite bent po 3 juos api
būdinančius būdvardžius.

� pav. Paukščiai
Šaltinis: www.humorous.eu

2 pav. Vabalai
Šaltinis: www.sinkevicius.net

Žmogus kasdieniniame gyvenime vertina tai, su kuo susiduria, su kuo vienaip ar ki-
taip yra susijęs. Jis nėra abejingas tam, kas jį kasdien supa, ką randa šalia savęs. Estetinis 
žmogaus santykis su tikrove yra vertybinis. Kasdieniniame gyvenime ar žiūrėdami į meno 
kūrinius, mes laikome ką nors gražiu, patraukliu, komišku, tragišku, bjauriu. Svarbiausias 
vertybinio santykio bruožas yra objekto sukeltas įspūdis, žmogaus sugebėjimas estetiškai 
vertinti tikrovę bei meno kūrinius.

Estetinis išsilavinimas siejasi su žmogaus gyvenimo būdu, elgsena. Gyvenimas, kū-
ryba ir grožis glaudžiai susiję. Šie ryšiai pasireiškia darbe ir buityje, poilsiaujant ir bendrau-
jant. Mes negalime išsiversti be estetinių sąvokų ir vertinimų: puikus, gražus, bjaurus... 
Jais mes išreiškiame požiūrį į gamtos reiškinius, žmonių poelgius ir meno kūrinius. Žinios, 
kurias mums teikia estetika, žadina ir ugdo sugebėjimą mąstyti, jausti ir elgtis pagal gro-
žio dėsnius.

Estetikos paskirtis – nagrinėti meno dėsnius ir ypatumus, nes menas aktyviausiai 
dalyvauja formuojant ir ugdant žmogaus dvasinį pasaulį, dorovinius įsitikinimus ir meninį 
skonį.

Estetinis jausmas – tai sugebėjimas pajusti ir suvokti pasaulio harmoniją, tikrovės 
daiktų ir reiškinių grožį ar bjaurumą.

Estetinis skonis – tai sugebėjimas spręsti apie grožį ar bjaurumą pagal malonumo 
ar nemalonumo jausmą, kurį patiriame dėl daikto ar reiškinio. Estetinis skonis yra labai 
subjektyvus dalykas, juk sakoma: „dėl skonio nesiginčijama“.

Estetinis vertinimas – tai sugebėjimas argumentuoti, sąmoningai spręsti apie daik-
tų ir reiškinių estetinius privalumus ar trūkumus.

Estetinis idealas – tai žmonių vaizdinys apie tai, kas tobula bei pageidautina žmo-
gaus gyvenime ir paties žmogaus. 

http://www.hu�mo�rous.eu
http://www.sin�ke�vi�cius.net
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GROŽiO saMPRata
Grožis reiškiasi visame aplinkiniame pasaulyje: gamtoje, žmonių elgesyje ir veikloje. 

Žmogus nori, kad viskas aplinkui būtų gražu ir dailu. Juk pirkdami kostiumą ar suknelę, 
galvojame ne tik apie audinio patvarumą, bet ir apie silueto grožį, apie tai, ar jie atitinka 
gerą skonį ir madą.

Grožis – tai estetinė kategorija, kuri atspindi tokias tikrovės daiktų ir reiškinių sa-
vybes kaip tobulumas, harmoningumas, organizuotumas. Šiuo terminu apibūdinama 
žmogaus išorė ir vidinis turinys, jo poelgiai ir veiksmai, meno kūrinio privalumai. Grožis 
priklauso ne tik nuo paties objekto prigimties, bet ir nuo subjekto, kuris, suvokdamas ob-
jektą, jaučia ir pripažįsta jo grožį. Todėl grožio sampratą veikia žmonių gyvenimo sąlygos, 
jų kultūrinis išsivystymas ir išsiauklėjimas. 

Šiuolaikinėje estetikoje bandoma sudaryti grožio kategorijų sąrašą: vientisas, pro-
porcingas, integruotas, blankus, giedras, niūrus, dinamiškas, raiškus, vaizdingas, delika-
tus, jaudinantis, banalus, sentimentalus, tragiškas ir kt. Šioms savybėms žvelgti ir vertinti 
reikia turėti išlavintą skonį, o neišprusęs žmogus gali šių savybių nežvelgti.

Gaižutis (1998) nurodo sociologo Ch. Lalo mintį, kas yra tikrasis grožis. Pasak Ch. 
Lalo, tikrasis grožis yra ne tada, kai vaizduojamas gražus gamtos objektas, bet daiktas 
įgauna estetinę vertę, kai jis apdirbamas individualios žmogaus technikos. Gražios moters 
portretas nebūtinai turi būti gražus, o negražios gali būti šedevru.

uŽDuOtis. Pasidomėkite, kaip suvokiamas moters grožis skirtingose kul
tūrose (pvz.: Afrikos gentyse, Azijoje, Europoje, Lietuvoje), skirtingose epochose 
(viduramžiais, Renesanse, baroke).

� pav.  Moteris 4 pav.  Moteris 5 pav. Moteris
Šaltinis: www.ve.lt

Net nežinodami, kas yra grožis, žmonės jau senovėje pastebėjo, kad gražu tai, kas 
tobula, o netvarka, nedarna sukelia neigiamą reakciją, palieka atstumiantį įspūdį. Šių lai-
kų žmonės dažnai vartoja žodžius „gražus“, „gražu“, kalbėdami ir apie matematinio užda-
vinio sprendimą, ir apie mašiną ar statinio konstrukciją, žmogaus vidų ir išorę. Kintant 
kultūrai, pasikeičia ir jos vertinimo kriterijai, požiūris į dorovę, teisę, grožį. Tai, ką viena 
epocha vertina teigiamai, kita nepripažįsta ir pakeičia nauja, galbūt net priešinga vertybe. 

http://www.ve.lt
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Harmonija – pirmoji grožio sąlyga ir teigiama ypatybė. Ten, kur ji pažeista, prasideda nyki-
mas, chaosas, vytimas, mirtis. Pvz.: medžio lapas žavi žmogų savo žalumu, smulkiu raštu, 
forma, tačiau tas pats lapas sukelia visai kitokius jausmus, kai nuvysta, išdžiūsta. Vienas iš 
grožio principų – saikas. Negražumas visada siejasi su netaisyklingumu, nesantūrumu, 
nesaikingumu, palaidumu. Kartais šiek tiek pažeidus saiką, taip pat paryškinamas grožis. 
Pavyzdžiui, žmogus, kuris gina silpnesnį ar neteisingai nuskriaustą, gražus savo rūstybe, 
nors rūstybės būsena pažeidžia saiką.

Grožio jausmas – nesavanaudiškas. Mes dažnai grožimės, žavimės, visiškai negalvo-
dami, kokią naudą ar „pelną“ galima gauti. Tačiau santykiai tarp grožio ir naudos yra sudė-
tingi. Yra du priešingi požiūriai: 1. grožis ir nauda tapatinami: gražu, kas naudinga, o nau-
dinga – kas gražu; 2. grožis ir nauda priešinami: gražu tik tai, kas neteikia jokios naudos. 
Tačiau realybėje ne visada naudingi ir būtini gyvenimo daiktai yra gražūs (kėdės, indai ar 
drabužiai gali būti ir negražūs, bet mes jais naudojamės, ir jie atlieka savo paskirtį). Tačiau 
gražus daiktas gali būti naudingas ir reikalingas žmogui, mes juk neabejingi, kokiame na-
me gyvename, kokie mūsų buto baldai, kaip mes apsirengę ar iš kokių indų valgome. Jei-
gu gražu būtų tik tai, kas nenaudinga, tai nevertėtų rūpintis dėl gaminamos produkcijos 
estetinės išvaizdos. 

Gamta, žmogus, menas – tai trys didžiausios grožio atradimo ir suvokimo zonos, ku-
riose ryškiausiai suspindi įvairios grožio formos.

temos apibendrinimas

Estetika – tai mokslas, tiriantis grožį ir meną, grožio, meno dėsnius ir harmoniją. 
Viena svarbiausių šiuolaikinės estetikos problemų – grožio problema. Grožis – tai estetinė 
kategorija, kuri atspindi tokias tikrovės daiktų ir reiškinių savybes kaip tobulumas, harmo-
ningumas, organizuotumas. Kintant kultūrai, laikmečiui, keičiasi ir grožio vertinimo kriteri-
jai, požiūris į dorovę, teisę, grožį.

Pagrindinė literatūra

1. Bogušinė, V., Bendorienė, A. (2008). Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius: Alma 
littera.

2. Gaižutis, A. (1998).  Meno sociologija. Vilnius: Enciklopedija. 

3. Grinius, J. (2002). Grožis ir menas. Vilnius: Mintis.

4. Jackūnas, Ž. (2011). Estetika ir prasmė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
centras.

5. Katalynas, A. (2003).  Estetinis suvokimas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno ins-
titutas.

6. Klivis, E. (2009). Estetika ir meno filosofija. Kaunas: VDU.

7. Ozolaitė, V. (2006). Estetinis moksleivių auklėjimas. Šiauliai: Šiaulių universiteto 
leidykla.

8. Sezemanas, V. (1970). Estetika. Vilnius: Mintis.

9. <http://lt.wikipedia.org/wiki/Estetika>.

http://lt.wi�ki�pe�dia.org/wi�ki/Es�te�ti�ka
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Papildoma literatūra

1. Andrijauskas, A. (2001). Tradicinė japonų estetika ir menas. Vilnius: Vaga.

2. Gaižutis, A. (2004).  Estetika: tarp tobulumo ir mirties. Vilnius: VDA.

3. Mulevičienė, J. (2002). Paauglių estetinių nuostatų ypatumai. // Pedagogika: 
mokslo darbai (t. 64). Vilniaus pedagoginis universitetas.

4. <http://www.llt.lt/pdf/papile/etnine-idealas.pdf>.

Pamąstykite

1. Kodėl grožis stebina ir žavi žmogų?

2. Kokios realios tikrovės ypatybės ir savybės vienais atvejais sukelia grožio, o kitais – 
bjaurumo jausmą?

3. Ką reiškia posakis „žmogus gražiai kalba“?

4. Koks žmogaus grožis svarbiausias ir kodėl?

5. Kas sudaro mūsų išorės grožį?

6. Ką reiškia būti harmoningu žmogumi?

7. Kada  Jūs jaučiate, kad Jums stinga estetinio išsilavinimo?

http://www.llt.lt/pdf/pa�pi�le/et�ni�ne-ide�a�las.pdf
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2. GaMtOs EstEtika

tikslas – atskleisti gamtos estetikos ypatumus, puoselėti gamtos grožį.
siekiniai:
1.  mokėti pažinti gamtą, suvokti jos grožį;
2.  skatinti mokinius pažinti aplinką, ieškoti gražių reginių, įsiklausyti į gamtos kal-

bą.

Pirmasis mūsų grožio sampratos šaltinis – gamta. Pasak Ozolaitės (2006), pirmuo-
sius įspūdžius, estetinius jutimus vaikui sukelia ne menas, o gamta, jos grožis. Žmogaus 
santykiai su gamta dvejopi: santykis su jį supančia gamta ir santykis su savimi, kaip su ne-
atsiejama jos dalimi. Žmonės įvaldo gamtą, keičia ją, o keisdami ir pertvarkydami keičiasi 
ir patys. Išvystytas ir išugdytas žmogaus gamtos pajautimas, rūpinimasis ja kartu yra tam 
tikras bendravimo tarp žmonių būdas. Gamtos jausmas taip pat yra ir asmenybės saviraiš-
kos forma, poelgių, pojūčių ir išgyvenimų įvertinimo būdas. Kaip tik todėl bendraudami 
su gamta, mes ugdome ir laviname savo estetinį jausmą. Žmogus pradėjo jausti didesnę 
meilę gamtai tada, kai suprato, kad nutolo nuo jos.

uŽDuOtis. Pagalvokite, kodėl kai kurių gamtos reiškinių mūsų protėviai 
bijodavo, o mes grožimės? 

� pav. Žaibas
Šaltinis: http://www.technologijos.lt

2 pav. Užtemimas
Šaltinis: http://www.diena.lt/naujienos

Gamtos jausmas formavosi pamažu. Pirmykščiams žmonėms džiaugsmas dažnai su-
sipindavo su baime, nes iš gamtos jiems grėsė daug pavojų. Jie džiaugdavosi suradę mais-
to, bet juos pagaudavo siaubas išvydus žvėrį arba prasidėjus darganoms. Nugalėdamas 
gamtos jėgas (šaltį, badą, gaisrus), žmogus keitė ir savo požiūrį į gamtą. Jis ne tik naudoja-
si jos turtais bei dovanomis, bet ir rūpinasi ja. Požiūris į gamtą pasiekia tokią pakopą, jog 
pasidaro svarbiausiu žmogaus asmenybės kultūros požymiu. 

http://www.tech�no�lo�gi�jos.lt
http://www.die%C2%ADna.lt/nau%C2%ADjie%C2%ADnosGam%C2%ADtosjaus%C2%ADmasfor%C2%ADma%C2%ADvo%C2%ADsipa%C2%ADma%C2%AD%C5%BEu.Pir%C2%ADmyk%C5%A1%C2%AD%C4%8Diams%C5%BEmo%C2%ADn%C4%97msd%C5%BEiaugs%C2%ADmasda%C5%BE%C2%ADnaisu%C2%ADsi%C2%ADpin%C2%ADda%C2%ADvosu
http://www.die%C2%ADna.lt/nau%C2%ADjie%C2%ADnosGam%C2%ADtosjaus%C2%ADmasfor%C2%ADma%C2%ADvo%C2%ADsipa%C2%ADma%C2%AD%C5%BEu.Pir%C2%ADmyk%C5%A1%C2%AD%C4%8Diams%C5%BEmo%C2%ADn%C4%97msd%C5%BEiaugs%C2%ADmasda%C5%BE%C2%ADnaisu%C2%ADsi%C2%ADpin%C2%ADda%C2%ADvosu
http://www.die%C2%ADna.lt/nau%C2%ADjie%C2%ADnosGam%C2%ADtosjaus%C2%ADmasfor%C2%ADma%C2%ADvo%C2%ADsipa%C2%ADma%C2%AD%C5%BEu.Pir%C2%ADmyk%C5%A1%C2%AD%C4%8Diams%C5%BEmo%C2%ADn%C4%97msd%C5%BEiaugs%C2%ADmasda%C5%BE%C2%ADnaisu%C2%ADsi%C2%ADpin%C2%ADda%C2%ADvosu
http://www.die%C2%ADna.lt/nau%C2%ADjie%C2%ADnosGam%C2%ADtosjaus%C2%ADmasfor%C2%ADma%C2%ADvo%C2%ADsipa%C2%ADma%C2%AD%C5%BEu.Pir%C2%ADmyk%C5%A1%C2%AD%C4%8Diams%C5%BEmo%C2%ADn%C4%97msd%C5%BEiaugs%C2%ADmasda%C5%BE%C2%ADnaisu%C2%ADsi%C2%ADpin%C2%ADda%C2%ADvosu
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Įdomybių ir grožio kupini visi metų laikai. Pavasarinė gamta mus sutinka paukščių  
čiulbesiu, upeliukų čiurlenimu, gaiviu vėjo dvelksmu, vasara – spalvų įvairove, žiedų ir 
žemuogių kvapu, ruduo – spalvingu lapų kilimu, žiema – apsnigtais medžiais ir baltu snie-
go patalu. Suvokiame gamtos grožį ne tik stebėdami ir matydami gražius vaizdus, bet ir 
įsiklausydami į gamtos garsus, jos kalbą. 

Gamta – neatsiejama mūsų asmenybės dalis. Meilė gamtai padeda žmonėms suras-
ti paprastus ir tikslius žodžius savo jausmams ir nuotaikoms apsakyti, moko gyvos poeti-
nės kalbos. Meilė gamtai neatsiejama nuo meilės gimtinei ir jos istorijai. 

Jackūnas (2011) teigia, kad svarbų vaidmenį žadinant ir ugdant jausmus vaidina me
nas. Gamta ir menas glaudžiai siejasi nuo seniausių laikų. Poezijoje, muzikoje, tapyboje 
netgi egzistuoja specialūs žanrai, kurie skirti vaizduoti gamtą – peizažas, natiurmortas. Ta-
čiau menas ne tik vaizduoja gamtą, bet atskleidžia tai, kas kartais gali prasprūsti pro mūsų 
akis nepastebėta, taigi išplečia, pagilina, tobulina mūsų supratimą apie gimtosios žemės 
grožį. Muzika glūdi pačioje gamtoje. Jūros mūša, laukų tyla, lakštingalos suokimas, žioge-
lio čirpimas – tai vis gamtos muzika. Suprasti paukščių kalbą, jos įvairovę galima pasitel-
kus turtingą ir skambią mūsų tautosaką, kurioje slypi gili senolių išmintis. Liaudies meno 
paveiksluose išsaugoti įvairialypiai žmogaus ir gamtos ryšiai – augalinis raštas, kosminis 
ženklas, gyvūno ar žmogaus atvaizdas. Meninė fotografija taip pat padeda atvaizduoti 
gimtąją gamtą. Taigi menas – priemonė gamtos grožiui ir jos didybei atskleisti.

� pav.  Pirštinės
Šaltinis: www.mezginys.lt 

4 pav. Margučiai
Šaltinis: gyvenimas.delfi.lt

Žmogus – gamtos dalis. Plečiantis gamykloms, gausėjant transporto, stiprėja žmo-
gaus poveikis gamtai, jis siekia ją panaudoti ir pertvarkyti. Tačiau jei šie tikslai ir poelgiai 
bus nekontroliuojami, galima sutrikdyti gamtą, suardyti žmogaus ir gamtos vienovę. Są-
veikaujant su gamta, būtina aukšta žmogaus elgesio kultūra, sugebėjimas mąstyti kvali-
fikuotai ir ekologiškai. Kultūringas žmogus su gamta sugyvena darniai ir harmoningai, 
saugo ją ir gina nuo žalingų poveikių.

http://www.mez�gi�nys.lt
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temos apibendrinimas

Pirmuosius įspūdžius, estetinius jutimus žmogui sukelia gamta, jos grožis. Išvystytas 
ir išugdytas žmogaus gamtos pajautimas, rūpinimasis ja yra ir tam tikras bendravimo tarp 
žmonių būdas. Gamtos jausmas taip pat yra ir asmenybės saviraiškos forma, poelgių, po-
jūčių ir išgyvenimų įvertinimo būdas. Meilė gamtai neatsiejama nuo meilės gimtinei ir jos 
istorijai. Gamta glaudžiai siejasi su menu. Menas išplečia, pagilina, tobulina mūsų suprati-
mą apie gimtosios žemės grožį.

Pagrindinė literatūra

1. Jackūnas, Ž. (2011). Estetika ir prasmė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
centras.

2. Ozolaitė, V. (2006). Estetinis moksleivių auklėjimas. Šiauliai: Šiaulių universiteto 
leidykla.

Pamąstykite

1. Ką gamta teikia žmogui?

2. Kokius žmogaus bruožus, jausmus ugdo gamta?

3. Kas ką valdo: žmogus gamtą ar gamta žmogų? Pateikite pavyzdžių.

Parašykite trumpą esė pasirinkta tema

•	 „Miestai – gamtos priešai“

•	 „Gamta – visų namai“

•	 „Anksčiau gamta baugino žmogų, o dabar žmogus baugina gamtą“ (Ž. Y. Kusto)

•	 „Kas yra žmogus gamtoje?“
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�. DaRBO EstEtika

tikslas – formuoti teigiamą mokinių požiūrį į darbą, į karjerą.
siekiniai:
1.  gebėti suvokti darbo, karjeros reikšmę šiuolaikiniame pasaulyje;
2.  žinoti darbo aplinkos poveikį darbingumui ir sveikatai.

Ilgus amžius estetika nelietė darbo srities. Buvo manoma, kad darbas ir grožis yra 
nesuderinami dalykai. Pradėjus vystytis mašininei gamybai, pirmos įmonės buvo tamsios, 
niūrios, darbo sąlygos jose – blogos. XX a. viduryje Anglijos, Prancūzijos, JAV stambių įmo-
nių savininkai pastebėjo, kad dirbdami blogose sąlygose žmonės greitai pavargsta ir jų 
darbo našumas yra labai žemas. Dėl šios priežasties į gamybą buvo įvestos pirmosios este-
tikos priemonės: pagerintas apšvietimas, nustatytas darbo ir poilsio režimas.

uŽDuOtis. Pagalvokite ir pateikite „darbo“ apibrėžimą.

� pav. Darbas
Šaltinis: http://blog.alio.lt/ivairenybes

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (2006) pateikia tokį darbo apibrėžimą: „Darbas – fi-
zinė bei protinė veikla.“ Darbas – žmogaus gyvenimo ir veiklos pagrindas, tai sąmoninga 
ir tikslinga jo veikla. Juk darbas ne tik maitina, rengia žmones, suteikia jiems pastogę, su-
kuria visuomenės turtą, bet jis keičia žmogaus gyvenamąją aplinką. Darbas ugdo žmogų, 
jis stiprina saugumo ir gyvenimo prasmės jausmą. Dirbdami įkūnijame savo idėjas, patiria-

http://blog.alio.lt/ivai%C2%ADre%C2%ADny%C2%ADbesDa%C2%ADbar%C2%ADti%C2%ADn%C4%97slie%C2%ADtu%C2%ADvi%C5%B3
http://blog.alio.lt/ivai%C2%ADre%C2%ADny%C2%ADbesDa%C2%ADbar%C2%ADti%C2%ADn%C4%97slie%C2%ADtu%C2%ADvi%C5%B3
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me džiaugsmą, o nedirbdamas žmogus fiziškai ir dvasiškai nyksta. Darbas – žmogiškosios 
vertės pagrindas.

Darbas estetiškai reikšmingas tampa tada, kai darbe darniai susilieja žmogaus pro-
tas, žinios, patirtis, valia ir charakteris. Požiūris į darbą iš grožio pozicijų reikalauja aukštos 
darbo kultūros. Grožis slypi bet kokiame kuriamajame darbe. Bet kokį darbą galima atlikti 
ne tik profesionaliai ir išmaniai, bet ir vadovaujantis grožio jausmu. Darbas bus tik tada 
kūrybiškas, jei žmogus įdės į jį širdį. 

uŽDuOtis. Pagalvokite, kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti geras 
darbuotojas.

2 pav. Geras darbuotojas
Šaltinis: http://www.pasauliolietuvis.com/verslas/347

Darbo kultūra – tai sugebėjimas dirbti profesionaliai, tiksliai, taupiai, maksimaliai 
produktyviai ir kokybiškai, atkakliai ieškant vis racionalesnių ir efektyvesnių darbo meto-
dų. Darbo kultūra – tai atsakomybė už pavestą darbą, kuri virsta įpročiu, tai stiprus pasiten-
kinimo jausmas, kad gerai atlikai darbą. Darbo kultūra siejasi su technologijų raida, su dar-
bo organizavimu, žmonių santykiais kolektyve. Aukšta darbo kultūra reikalauja, kad būtų 
pavyzdinga tvarka visur – ir darbo vietoje, ir darbo išorėje. Visa tai ugdo ir kitus bruožus: 
vidinę drausmę, atsakomybę, sąžiningumą, pareigingumą. Neišsiugdęs stiprių profesinės 
sąžinės, pareigos ir atsakomybės jausmų, specialistas, nors ir gerai dalykiškai pasirengęs, 
nebus geras darbuotojas.

Pasak Bolles (1993), darbas gali būti apmokamas arba ne, namuose arba kur nors ki-
tur. Jis tiesiog turi skatinti žmogų augti ir tobulėti. Darbas turi įgyvendinti jo planus, o pats 
žmogus turėtų labiau jaudintis dėl paties proceso, o ne dėl galimų titulų.

�.�. Darbas kaip vertybė

Darbas, kuriame žmogus jaučiasi patogiai, jaučiasi vertinamas ar su malonumu at-
lieka jam patikėtas užduotis, yra vertybė ir būtina sąlyga kiekvienam darbuotojui jaustis 

http://www.pa�sau�lio�lie�tu�vis.com/ver�slas/347
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gerai, o kartu dirbti efektyviai. Vertybės – tai mums svarbiausios idėjos, mūsų principai, 
kurie turi įtakos mūsų mintims, veiksmams bei sprendimams. To, kas mums svarbiausia, 
ieškome bendraudami su draugais, gyvendami šeimoje, priklausydami organizacijoms ar 
užsiimdami profesine veikla. Vadinasi, darbas gali tenkinti mūsų socialinius, savirealizaci-
jos poreikius.

Įvairūs tyrimai rodo, kad individualios charakteristikos, ypač amžius ir lytis, ir sociali-
nę padėtį apibrėžiantys kintamieji, pavyzdžiui, darbo pobūdis (fizinis ar protinis darbas), 
išsimokslinimo lygis, kvalifikacija ir pan., nulemia darbo vertybės svarbą žmonių gyveni-
me.

Labai svarbus individo amžius: jaunuolių, vidurinio amžiaus ir senų žmonių požiūris 
į darbinę veiklą skiriasi. Čia galėtume išskirti 36–45 metų amžiaus žmones. Tai psicholo-
ginio brandumo periodas, darbiniame gyvenime žmogus jau praėjęs ieškojimo ir įvairių 
veiklų išbandymo metus. Jis labai aktyvus savo profesinėje veikloje, o tai nulemia kilimą 
karjeros laiptais.

Lytis taip pat veikia individo požiūrį į darbą. Tyrimai rodo, kad daugumai moterų 
šeima užima pirmą vietą, ir jos rečiau orientuotos į karjerą nei vyrai. Tokios nuostatos kyla 
iš tradicinio visuomenės požiūrio, kad apmokamo darbo sfera priklauso vyrui, kaip pagrin-
diniam šeimos maitintojui, o pagrindinė moters sfera yra namai.

Darbo pobūdis taip pat veikia požiūrį į darbą. Protinį, specialaus pasiruošimo rei-
kalaujantį darbą atliekantiems žmonėms pats darbas dažnai yra aukščiausia vertybė, jis 
tampa jų „gyvenimo būdu“. Prie darbo derinamas net laisvalaikio laikas ir pobūdis. Darbas 
jiems – saviraiškos, savirealizacijos ir asmenybės vystimosi galimybė. Fizinį darbą atliekan-
tys darbininkai retai orientuoti į darbą kaip tokį. Jų interesai ir norai dažniausiai nukreipti 
į šeimą ir draugų būrį. Darbas jiems – galimybė aprūpinti šeimą, todėl jiems labai svarbus 
darbo ir užmokesčio užtikrintumas, išorinės ir vidinės darbo sąlygos.

�.2. Darbas ir karjera

Darbas – svarbi ir daug laiko užimanti beveik visų suaugusių žmonių veikla. Bet ar 
kada susimąstėme, kodėl žmonės dirba? Kodėl ištisai nieko neveikti ar vien pramogauti 
nenori net ir turtingiausi pasaulio žmonės?

Žmonės dirba dėl daugelio priežasčių:
•	 kad užsidirbtų pragyvenimui;
•	 kad įtvirtintų savo statusą;
•	 kad įprasmintų savo buvimą, būtų naudingi;
•	 kad bendrautų, būtų visuomenės dalis;
•	 kad išreikštų save, panaudotų savo gebėjimus ir talentus;
•	 kad patirtų asmeninį pasitenkinimą.
Kalbant apie darbą, dažnai vartojamas žodis „karjera“. Tarptautinių žodžių žodyne pa-

teikiamas toks apibrėžimas: karjera – greitas ir sėkmingas kilimas tarnyboje, visuomeni-
nėje, mokslinėje veikloje; pasisekimas gyvenime. Kiekvieno asmens karjeros supratimas 
yra savitas, unikalus, nes kiekvienas turime savo patirtį, vertybes ir pasaulėžiūrą. 
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� pav. Karjera
Šaltinis: http://zurnalas.darnipora.lt/tikslas-karjera-2034.html

Karjeros sėkmė priklauso nuo daugelio dalykų. Savęs pažinimas – būtina sąlyga, sie-
kiant teisingai pasirinkti karjeros kelią ir tikintis sėkmės tolesniais karjeros etapais. Kita 
svarbi sąlyga siekiantiems karjeros – realus ir teigiamas savęs vertinimas bei pagarba sau. 
Psichoterapeutas Raimundas Alekna teigia, kad svarbus koziris siekiant karjeros – iniciatyva. 
Norite karjeros – privalote būti iniciatyvūs ir veiklūs, ir būtinai – teikti konkrečius pasiū-
lymus. Prieš svajodamas apie karjerą, žmogus turi aiškiai žinoti, ką nori padaryti. Ne pa-
siekti, o būtent padaryti. Vienintelis sėkmingas kelias – mėgti tai, ką darai. Ne visuomet 
vadovo pareigos yra tai, ko mums iš tiesų reikia. Esame skirtingi: vieniems puikiai sekasi 
vykdyti pavestus darbus, kiti gali būti prastesni vykdytojai, tačiau puikūs administratoriai. 
Vadinasi, siekiant paaukštinimo vienoje ar kitoje srityje, verta pasitarti su savimi, ką daro-
me geriausiai ir kas mūsų atveju yra karjera.

Daugelis karjeros siekia dėl vienintelio, ir, be abejo, visiems mums svarbaus daly-
ko – pripažinimo. Tačiau gerai dirbdami mėgstamą darbą, pripažinimo sulauksime ir ne-
būdami direktoriai.

�.�. Įmonės estetika

XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje susiformavo nauja kūrybinės veiklos sritis – dizai-
nas. Tarptautinių žodžių žodyne pateiktas štai toks šio žodžio apibrėžimas: dizainas [angl. 
design – projektuoti, konstruoti]: 1. daiktinės aplinkos projektavimas; 2. daiktų (dažn. pra-
monės gaminių) meninis konstravimas, jų estetinės išvaizdos kūrimas.  Taigi dizaino tiks-
las – ne tik sukurti atskirus daiktus, bet ir formuoti visą harmoningą daiktinę aplinką, kuri 
geriausiai patenkintų materialius ir dvasinius žmogaus poreikius.

Ką dizainas duoda darbuotojui? Pirmiausia, estetiškai apgalvota darbo aplinka kelia 
dirbančiojo nuotaiką, darbingumą, saugo sveikatą, ugdo skonį, kuria darbo vietos psicho-
loginio komforto atmosferą. Kiekvieno darbuotojo darbo vieta turi būti įrengta taip, kad 
nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių. Kiekvieno darbuotojo atlikto 
darbo kokybė priklauso ne tik nuo atlyginimo dydžio, bet ir nuo įmonės interjero, nuo to, 
ar patogi darbo vieta.

http://zur�na�las.dar�ni�po�ra.lt/tiks�las-kar�je�ra-2034.html
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Pastaruoju metu klientai vis daugiau dėmesio kreipia į aptarnavimą ir įmonės in-
terjerą. Todėl šiandieniniame pasaulyje estetiniam patalpų apipavidalinimui yra skiriama 
labai daug dėmesio. Interjero svarba suprantama labai aiškiai – įmonės ar buities inter-
jeras, visų pirma kuria pačios įmonės ar namų įvaizdį. interjeras – meniškai sukurtas ir 
apipavidalintas pastato ar patalpos vidus ir jo įrenginiai. Patalpa, kurioje dirba žmogus, 
turi būti labai patogi darbuotojo darbui atlikti, patogūs turi būti ne tik įrankiai, bet ir bal-
dai, tinkamas apšvietimas, apdaila, nes jei žmogus dirbs jam nepalankioje ir nepatogioje 
vietoje, greitai pavargs, atliktas darbas bus ne toks kokybiškas, o pasibaigus darbo dienai, 
žmogų ne tik kankins nuovargis, bet dar jis taps irzlus, darbas jam pasidarys ne mėgsta-
mu, o privalomu užsiėmimu. Todėl kuriant įmonės interjerą svarbu atkreipti dėmesį į kelis 
dalykus:

•	 spalvas,
•	 apšvietimą,
•	 kvapą,
•	 garsą,
•	 aksesuarus,
•	 darbuotoją.
spalvos. Aplink mus – daugybė spalvų, kurios galbūt yra tiek įprastos, kad jų net 

nepastebime. Vis dėlto spalvos žmonėms daro gana didelį emocinį, psichologinį ir  fizi-
nį poveikį. Jau seniai pastebėta, kad spalvos daro įtaką žmogaus nuotaikai, jausmams ir 
sveikatai. Pavyzdžiui, mėlyna ar turkio spalva sukuria šaltą atmosferą. Tuo tarpu raudona, 
ypač oranžinė skleidžia šilumą ir jaukumą, priešingai nei mėlyna, kelia kraujo spaudimą ir 
kvėpavimo dažnį. Geltona padeda susikaupti ir suteikia energijos, šilumos ir laimės efek-
tą, o žalia – neutrali, raminanti spalva. Parenkant spalvas, pirmiausia reikia atsižvelgti į 
patalpų dydį, paskirtį, orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu, į baldų, užuolaidų bei grindų 
dangos spalvas. Spalvos optiškai veikia patalpų gabaritus. Pavyzdžiui, šiltos spalvos (gelto-
na, oranžinė, raudona) sienų plokštumas priartina, šaltos (violetinė, mėlyna, žalia) – plokš-
tumas vieną nuo kitos optiškai atstumia, todėl pailgos patalpos galines sienas tikslinga 
dažyti šiltomis spalvomis, o šonines – šaltomis. Tvarkant spalvinę aplinką, reikia vengti 
vienodumo, tačiau svarbiausia, kad tonų santykiai būtų harmoningi.

uŽDuOtis: Pasidomėkite spalvų reikšmėmis ir poveikiu žmogaus fizinei ir 
psichinei sveikatai. 

4 pav. Spalvos
Šaltinis: http://www.horo.lt/laimes-spalvos-pagal-zodiaka/horoskopai/620

http://www.ho�ro.lt/lai�mes-spal�vos-pa�gal-zo�dia�ka/ho�ros�ko�pai/620
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apšvietimas. Šiuolaikinis interjeras – tai architektūrinių tūrių, dekoro elemen
tų bei apšvietimo derinys, kuriame apšvietimas kartais atlieka lemiamą vaidmenį. 
skirtingai apšviesta ta pati erdvė gali atrodyti visiškai kitaip. Pasak interjero dizaine
rių, apšvietimas pagyvina interjerą, išryškina jo detales, suteikia jaukumo ir išskirtinumo. 
Rengiant apšvietimą, yra svarbu teisingai išdėstyti šviestuvus. Kartais net gerai suprojek-
tuotame, bet blogai apšviestame interjere galime jaustis nejaukiai, o tinkamas šviestuvas 
tinkamoje vietoje gali pakeisti net patį nuobodžiausią interjerą. Parenkant apšvietimą, ga-
lima paryškinti arba paslėpti atskiras interjero detales, reguliuoti patalpų dydį (pvz.: gerai 
šviesą atspindinčios medžiagos ir intensyviai apšviestos sienos erdvę vizualiai praplečia, 
ant lubų pritvirtinti šviestuvai, kurių šviesa nukreipiama į sienas, vizualiai sumažina pa
talpų aukštį ir pan.), sukurti malonią darbinę nuotaiką. Komfortiškame biure ar įmonėje 
labai svarbu yra tinkamas apšvietimas. Svarbu, kad apšvietimas būtų vienodas, ryškus, 
bet neerzinantis, neakintų ir neatsispindėtų nuo įvairių paviršių, dirbant netrukdytų še-
šėliai ir ryškūs kontrastai. Įrengiant biuro apšvietimą, svarbu atsižvelgti į higienos normų 
reikalavimus.

Garsas. Aplinkos triukšmas mus lydi kasdien. Stiprus triukšmas neigiamai veikia 
žmogaus sveikatą ir darbingumą. Dirbdamas triukšme, žmogus prie jo „pripranta“, tačiau 
triukšmas didina nuovargį, mažina darbo našumą, silpnina klausą, sukelia širdies, krau-
jagyslių ir kitas ligas. Didelis triukšmas trumpina žmogaus amžių. Kai darbo vietoje per 
daug tylu, žmonės jaučiasi vieniši ir izoliuoti. Muzika sukuria nuotaiką, suteikia žmogui 
jėgų ir energijos, gali turėti įtakos ir pačiam darbo ritmui. Tačiau leidžiant muziką reikalin-
gas saikas.

kvapas. Aplinka ir harmonija yra ne tik vaizdas, garsas ir spalvos, bet ir oras, kuris 
mus  supa. Uoslė – tai vienas iš seniausių ir geriausiai išvystytų žmogaus pojūčių. Būtent 
todėl kvapas mūsų kasdieniniame gyvenime užima labai svarbią vietą, nes daro įtaką mū-
sų sprendimams pasąmonės lygyje. Apie tai daug rašo populiarioji psichologija, apie tai 
kalba santykių konsultantai, tai įvertina didžioji dalis visuomenės, daugelyje skirtingų sri-
čių naudodama skirtingus kvapus. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad kvapai turi didžiulę 
įtaką žmonių nuotaikai, jausmams, elgesiui. Tam tikras kvapas gali sugrąžinti mus į praeitį, 
sukelti liūdnus ar linksmus prisiminimus. Kvapai gali turėti teigiamą įtaką nuotaikai, atpa-
laiduoti, pagerinti miego kokybę, pagerinti darbo našumą, suteikti pasitikėjimo savimi. 

Didelės ir visiems gerai žinomos tarptautinės įmonės jau įsitikino kvapų galia ir ga-
na intensyviai naudoja juos komunikacijoje (pvz., prekybos centrai leidžia šviežios duo-
nos aromatą, kad priviliotų daugiau klientų, bankai naudoja kavos kvapą tam, kad klientai 
pasijustų kaip namie). 

Kasdien vartotojas susiduria su dideliu kiekiu tos pačios rūšies prekių ar paslaugų, 
tad kvapas – puiki galimybė atskleisti įmonės išskirtinumą, sužadinti teigiamas lankytojų 
emocijas, palikti gerus įspūdžius, prisiminimus, asociacijas ir taip sustiprinti prekinį ženklą 
bei padidinti pardavimus.

Tačiau ne visada tai, kas kvepia, duoda naudos, ypač neaiškios kilmės sintetiniai kva-
pai, galintys sukelti net sveikatos problemų. Yra įrodyta, kad kuo kvapas yra intensyvesnis, 
tuo mažesnė yra jo nauda, nes gali sukelti diskomforto jausmą.
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uŽDuOtis: Pasidomėkite kvapų įvairove bei įtaka žmogaus nuotaikai ir 
sveikatai.

5 pav. Kvapai
Šaltinis: http://www.15min.lt/ji24

aksesuarai. Tvarkos, harmonijos, grožio įspūdį galima pasiekti ir kitomis priemo-
nėmis: parenkant baldus, paveikslus, veidrodžius, komponuojant žalumynus ir pan. Du-
rys – pirmas dalykas, kuris pastebimas įeinant į patalpą. Jos tampa svarbia interjero detale 
komercinės paskirties patalpose: durys turi būti kokybiškos, derėti prie bendros architek-
tūrinės koncepcijos ir proporcijų.  Visur: tiek biure, tiek namų aplinkoje – žmogus turi jaus-
tis patogiai. Pagrindinis faktorius, supantis žmogų, yra baldai. Šiuolaikiniai biuro baldai 
kuriami iš dailiai ir estetiškai atrodančių metalinių, medinių ir stiklinių konstrukcijų. Tai 
lemia, kad baldai užima mažiau vietos, vizualiai biuro patalpa atrodo didesnė ir lieka dau-
giau erdvės darbuotojams tarpusavyje bendrauti. Žinoma, baldai privalo būti patogūs ir 
(geriausiai) universalūs: kuo patogiau jausis darbuotojas, tuo lengviau jis galės atlikti savo 
darbą. Biuro, parduotuvės ar sandėlio patalpose montuojami baldai (stalai, kėdės, spin-
tos, lentynos ir kt.) turi būti lengvai pritaikomi pagal kiekvieno darbuotojo poreikius. Visi 
biuro baldai turi turėti savo paskirtį biure. Jei biure atsiranda baldų, kurie yra be aiškios 
paskirties (pavyzdžiui, nereikalingos papildomos spintos) – jie turėtų būti pašalinti, nes 
tik užima papildomą biuro erdvę. Jei biuro patalpos ganėtinai mažos – reikėtų visus biuro 
baldus sustatyti taip, kad jie netrukdytų praeiti bei laisvai judėti savo darbo vietoje dar-
buotojams. Darbo stalas niekada neturėtų būti perkrautas. Perkrovimo gali padėti išveng-
ti lentynos ir spintos. Šie baldai padeda išlaikyti tvarką ir struktūrą bet kurioje patalpoje. 
Augalas biure – neatsiejamas interjero akcentas, atliekantis ne tik estetinę funkciją, bet ir 
turintis realios praktinės naudos. Neigiamas įstaigos aplinkos ir technologijų poveikis dar-
buotojui ar klientui gali būti sumažintas tinkamai parinkus ir išdėliojus augalus. Augalai 
suteikia biurui gyvybės. Tiesa, nebūtina rinktis kaprizingų ir daug priežiūros reikalaujančių 
žalialapių, geriausia rinktis kaktusus ir kitus ištvermingus augalus. Psichologų duomeni-
mis, žmonės dažniau renkasi vietas, kuriose vyrauja gyva gamta, o ne urbanistika. Patalpų 
interjeras – ne išimtis. Užtikrinant biurų ar įstaigų estetinį patrauklumą, kartu sukuriamas 
ir emocinis komfortas, turintis didelę reikšmę darbo bei paslaugų kokybei. Švarus vidaus 
patalpų oras gerina darbo kokybę, apšvietimą, mažina vibraciją, darbo krūvį bei triukšmą. 
Augalai padeda darbuotojams įveikti stresą ir padidina darbo našumą.

http://www.15min.lt/ji24


�9

E s t e t i k a

� pav. Augalai įmonėje
Šaltinis: www.featurepics.com

Darbuotojas. Alvyda Jasilionytė, Verslo įvaizdžio konsultavimo grupės įkūrėja, ma-
no, kad „neužtenka gaminti kokybišką produktą, laiku atlikti darbą ir gauti didelį pelną, 
nors šie dalykai ir turi didelę įtaką prestižo formavimui. Šiuolaikiniame versle lygiai taip 
pat svarbu profesionalus darbuotojų ir vadovo įvaizdis, išvaizda, jų etiketas ir elgesys viso-
se verslo situacijose. Tai gali tapti skiriamuoju įmonės bruožu.“ Klientas susidaro nuomo-
nę apie įmonę ne tik ir ne tiek iš iškabos, gražaus interjero ar finansinių ataskaitų. Įmonės 
veidas yra kiekvienas darbuotojas, kurį klientas sutinka atėjęs į įmonę. Todėl darbuotojas 
privalo taip pristatyti įmonės veiklą, kad klientas susidarytų apie ją palankią nuomonę. Ty-
rimai rodo, kad 40 % žmonių padaro išvadas apie organizaciją dėl darbuotojų išvaizdos. 
Taigi darbuotojų išvaizda, patogūs ir gražūs darbo drabužiai, atitinkantys įmonės veiklos 
pobūdį, formuoja įmonės įvaizdį. Tvarkinga išvaizda – tai pagarba sau, savo darbui ir vi-
siems aplinkiniams, o nevalyva išvaizda sukelia žmonių priešiškumą, susierzinimą ir netgi 
pasibjaurėjimą.

Pasak Žutautienės (2005), prekybos tinklų parduotuvių interjero kūrimas yra atsakin-
gas žingsnis, nes ne tik ten dirbantis žmogus turi gerai jaustis, bet ji turi traukti apsilankyti 
labai įvairių pirkėjų būrį. Parduotuvės atmosferą veikiantys ir pirkėjus pirkti skatinantys 
elementai yra:

• vaizdas (prekybos vietoje vaizdo elementai – paveikslai, piešiniai, rodyklės bei 
apšvietimas – sudaro bendrą vaizdą, kurį pirkėjas įsimena ir susidaro nuomonę 
pirmą kartą lankydamasis parduotuvėje);

• garsas (prekybos tinklų parduotuvėse skamba įvairaus žanro muzika ir įvairiais 
intervalais yra leidžiami reklaminiai pranešimai, skelbiantys apie prekybos tinklo 
privalumus, įvairias vykstančias akcijas. Daugumą pirkėjų muzika apsiperkant 
nuteikia maloniai, skatina praleisti ilgesnį laiką parduotuvėje);

• kvapas (nors prekybininkai dažnai šiam interjero elementui neskiria reikiamo 
dėmesio, tačiau, pavyzdžiui, parduotuvėje konditerijos ar keptų mėsos gaminių 
kvapas, kuris ne tik sukelia alkio jausmą, bet ir užtikrina pirkėją, kad gaminius 
įsigis šviežius, skatina pirkimą. Arba kosmetikos ir buities prekių parduotuvėse 
parduodama parfumerija, pirkėjai ją bando, todėl kvapas yra jaučiamas. Šis kva-
pas ramiai nuteikia pirkėjus, skatina praleisti daugiau laiko parduotuvėje ir įsigy-
ti parfumerijos prekių);

http://www.fe�a�tu�re�pics.com
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• kiti dirgikliai (tvarkinga ir švari aplinka parduotuvės išorėje ir viduje daro įtaką 
pirkėjų pasitikėjimui prekybos vieta, joje prekiaujamomis prekėmis bei teikiamo-
mis paslaugomis).

Atminkite, kad pirkėjai mielai išleistų 10–20 proc. daugiau gražesnėje, tvar
kingesnėje, malonesnėje akiai parduotuvėje. 

�.4. aprangos etiketo pagrindai

Darbuotojai – įmonės vizitinė kortelė, todėl natūralu, kad tiek klientai, tiek konkuren-
tai ar verslo partneriai kreipia dėmesį į jų aprangą. Išvaizda – drabužių, aksesuarų suderini-
mas – atskleidžia, kaip žmogus vertina save ir aplinką. Gerai atrodydamas darbuotojas ne 
tik labiau pasitiki savimi, bet ir  kuria gerą savo darbovietės įvaizdį. Pasak etiketo žinovo 
Armino Lydekos (2008), „mūsų laikų profesiniai drabužiai – ne tik uniformos senąja pras-
me. Kiekviena profesija kelia tam tikrus aprangos reikalavimus“. Tad kaip gi pasirinkti darbo 
drabužius?

Darbo paieškos portalo CVbankas.lt atliktos darbuotojų apklausos rezultatai rodo, 
kad daugumoje įmonių nėra susitarta, kaip darbuotojai turėtų rengtis. Apranga ir reikala-
vimai drabužiams apibrėžiami tik bendromis taisyklėmis. Pageidaujama, kad darbuotojai 
rengtųsi tvarkingai, nevilkėtų itin atvirų drabužių ir nenešiotų itin ekstravagantiškų pa-
puošalų. Iš apklausos rezultatų matyti, kad mažiausiai pageidaujama apranga darbe – lais-
valaikio drabužiai, džinsai. Yra įmonių, kuriose apranga itin rimtai kontroliuojama. Tokiose 
įmonėse darbuotojai arba vilki visiems bendrą uniformą, arba jiems būtinai keliamas rei-
kalavimas rengtis oficialiai. Pasak respondentų, šiose įmonėse griežtai kontroliuojamas 
ir avalynės stilius, ir papuošalai (pavyzdžiui, apibrėžiamas auskarų ilgis), o kartais netgi 
nurodoma, kokių firmų drabužiais galima vilkėti, o kokių geriau vengti.  

Dar kalbantis dėl priėmimo į darbą reikėtų atkreipti dėmesį, kaip rengiasi įmonės 
darbuotojai. Jei, pavyzdžiui, nematyti moterų, mūvinčių kelnes, jų taip pat reikėtų atsisa-
kyti, jei visi matyti vyrai buvo su kaklaraiščiais – reikia sekti jų pavyzdžiu. Jei kyla abejonių 
dėl aprangos, būtina vadovo apie tai paklausti. O gal visi darbuotojai dėvi uniformas? Kad 
ir kaip būtų, reikia paisyti dviejų universalių taisyklių: pirma – rūbus reikia rūpestingai pri-
žiūrėti, antra – drabužiai turi būti kuklūs ir nerėksmingi. Kad ir kaip rengtųsi vadovas ar 
eilinis darbuotojas, eidamas į darbą, išvaizda turi būti nepriekaištinga:

•	 švarūs ir tvarkingi plaukai, kukli šukuosena,
•	 tvarkingi ūsai ir barzda,
•	 švarūs dantys ir gaivus burnos kvapas,
•	 švarios panagės (moterų nagų lakas neaptrupėjęs),
•	 rūbai švarūs, išlyginti, be dėmių, įplėšimų ir su visomis sagomis,
•	 tinkamo dydžio (nei per maži, nei per laisvi) rūbai,
•	 batai nublizginti, prižiūrėti,
•	 saikingi ir neekstravagantiški papuošalai,
•	 neryškus makiažas.
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� pav. Darbuotojas
Šaltinis: http://www.jusu-gb.com/gaires.php?q=kostiumeliai, http://vyrogarderobas.eversus.

lt/naujienos/1034

�.5. Prekės estetika

Kokybė – tai sudėtinga sąvoka, kuri apima tokias savybes kaip nauda, patogumas, 
grožis. Gaminio išorė neabejotinai svarbi sudarant pirmąjį įspūdį potencialiam pirkėjui ir 
dažnai nulemia priimant galutinį sprendimą pirkti ar nepirkti, vartoti ar nevartoti gaminį. 

uŽDuOtis: Pagalvokite, kas pakuojama tokiose pakuotėse? Pirktumėte 
ar ne šitaip supakuotas prekes ir kodėl?

8 pav. Pakuotės
Šaltiniai: monstras.lt; rykliuke.blogas.lt;  www.topo.lt

http://www.ju�su-gb.com/gai�res.php?q=kos�tiu�me�liai
http://vy�ro�gar�de�ro�bas.ever�sus.lt/nau�jie�nos/1034
http://vy�ro�gar�de�ro�bas.ever�sus.lt/nau�jie�nos/1034
http://www.to�po.lt
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Nors pagrindinė pakuotės funkcija – produkto apsauga nuo aplinkos poveikio, ta-
čiau ne mažiau svarbi ir estetinė funkcija. Pirkėjai ypatingą dėmesį skiria prekės išoriniam 
patrauklumui: formai, spalvai, pakuotei, stiliui. Todėl parduotuvėse dauguma pirkėjų pir-
miausia dėmesį atkreipia į patraukliai įpakuotus produktus, o ne į tuos, kurie pasižymi 
geromis savybėmis. 

Patrauklus dizainas padidina gaminio vertę, esant prekių įvairovei, padeda sukurti 
skirtingus konkuruojančius gaminius ir taip juos pritaikyti įvairioms vartotojų grupėms. 
Meninis pakuotės apipavidalinimas turi atitikti prekę ir jos paskirtį. Pakuotė turi būti in-
formatyvi, turėtų atsispindėti prekės tipas (saldainis, arbata, marškiniai, kvepalai ir pan.). 
Specialistai mano, kad skonis artimai siejasi su spalva ir forma. Žmogus tam tikras spalvas 
sieja su tam tikru skoniu: raudona ir oranžinė yra saldžios, žalia ir geltona – rūgščios, o 
balta – sūri.

Nuomonę apie prekę kuria produkto svoris, forma, tekstūra, jausmas liečiant. Pri-
traukti pirkėjų dėmesį bei padaryti didesnį įspūdį padeda ir prekių sustatymas vitrino
je. Kadangi 80 proc. sprendimų įsigyti prekę pirkėjas įgyvendina tik tada, kai mato prekę, 
tad labai svarbu atsižvelgti į keletą prekių išdėstymo kriterijų:

•	 visos prekės būtų gerai matomos;
•	 sudarytų vientisą sistemą – spalvinę gamą;
•	 kiekviena prekė būtų padėta pačioje patogiausioje ir patraukliausioje pirkėjui 

vietoje;
•	 reklaminė medžiaga ir priedai papildomai pritrauktų pirkėjų dėmesį ir sukurtų 

teigiamą emocinį nusiteikimą.
Atminkite, kad net mėgstamiausia ir palankiausiai vertinama prekė nebus nupirkta, 

jeigu ji nebus pastebėta.

temos apibendrinimas

Darbas – žmogaus gyvenimo ir veiklos pagrindas, tai sąmoninga ir tikslinga jo veik-
la. Požiūris į darbą iš grožio pozicijų reikalauja aukštos darbo kultūros. Darbo kultūra – tai 
sugebėjimas dirbti profesionaliai, tiksliai, taupiai, maksimaliai produktyviai ir kokybiškai, 
atkakliai ieškant vis racionalesnių ir efektyvesnių darbo metodų. Tam įtakos turi tinkamas 
įmonės interjeras (t. y. tinkamai parinktos spalvos, kvapai, apšvietimas, baldai ir pan.). Kiek-
vienos įmonės interjere labai svarbus ir pats darbuotojas. Darbuotojų išvaizda, patogūs ir 
gražūs darbo drabužiai, atitinkantys įmonės veiklos pobūdį, formuoja įmonės įvaizdį.

Pagrindinė literatūra

1. Bogušinė, V., Bendorienė, A. (2008). Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius: Alma 
littera.

2. Stanišauskienė, V., Naseckaitė, A. (2012). Karjeros vadovas. Vilnius: Tyrimų ir mo-
kymų centras.

3. Žutautienė, R. Pirkimų skatinimo aplinkos formavimas prekybos tinkluose. Prieiga 
per internetą: <http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2005~D_
20050606_164912-21907/DS.005.0.01.ETD>.

4. <http://www.spalvupasaulis.lt>.

5. <http://www.kvapaiversle.lt/>.

http://vddb.lib�ra�ry.lt/fe�do�ra/get/LT-eLABa-0001:E.02~2005~D_20050606_164912-21907/DS.005.0.01.ETD
http://vddb.lib�ra�ry.lt/fe�do�ra/get/LT-eLABa-0001:E.02~2005~D_20050606_164912-21907/DS.005.0.01.ETD
http://www.spal�vu�pa�sau�lis.lt
http://www.kva�pai�ver�sle.lt
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6. <http://www.interjeras.lt/naujiena/triuksmas-kaip-kovoti>.

7. <http://www.etiketogidas.lt/elgesio-etiketas/darbo-ir-elgesio-kultura/>.

Papildoma literatūra

1. Aprangos kodai. Geras skonis, 6, 2006.

2. Bašinskienė, L. (2011). Juslinis gaminių vertinimas. Kaunas: Technologija.

3. Palujanskienė, A., Pugevičius, A. (2004). Karjeros samprata pedagogo darbe. Pri-
eiga per internetą: <http://www.biblioteka.vpu.lt/pedagogika/PDF/2004/70/pa-
lujanskiene-pugevicius.pdf>.

Pamąstykite

1. Kas yra darbas?

2. Ką reiškia posakis „gražiai dirbti“?

3. Kodėl nemėgstame darbo?

4. Kas kliudo siekti karjeros moterims, vyrams?

5. Kaip  aplinka veikia darbo kokybę?

6. Kaip prekės estetika veikia jos pardavimą?

7. Pabandykite sukurti savo įmonės interjerą. Aptarkite sukurtus interjerus su kla-
sės draugais.

http://www.in�ter�je�ras.lt/nau�jie�na/triuks�mas-kaip-ko�vo�ti
http://www.eti�ke�to�gi�das.lt/el�ge�sio-eti�ke�tas/dar�bo-ir-el�ge�sio-kul�tu�ra
http://www.bib�lio�te�ka.vpu.lt/pe�da�go�gi�ka/PDF/2004/70/pa�lu�jans�kie�ne-pu�ge�vi�cius.pdf
http://www.bib�lio�te�ka.vpu.lt/pe�da�go�gi�ka/PDF/2004/70/pa�lu�jans�kie�ne-pu�ge�vi�cius.pdf
http://www.bib�lio�te�ka.vpu.lt/pe�da�go�gi�ka/PDF/2004/70/pa�lu�jans�kie�ne-pu�ge�vi�cius.pdf
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4. ELGEsiO EstEtika

tikslas – supažindinti su elgesio kultūros sąvoka ir etiketo, mados svarba žmogaus 
asmeninėje ir visuomeninėje veikloje.

siekiniai:
1.  gebėti suvokti mandagaus elgesio svarbą bendravimo procese;
2.  žinoti svarbiausias etiketo taisykles.

Elgesys, kaip pateikiama Psichologijos žodyne (1993), yra gyvų būtybių su aplinka są-
veika, pasireiškianti jų išoriniais (motoriniais) veiksmais, kuriuos reguliuoja psichika. Sąvei-
kaudamas su socialine aplinka, žmogus pasireiškia kaip atskiras vienetas, organizuotas, 
vientisas. Mums visą gyvenimą tenka rinktis – būti individualybe, sąlygiškai apsiribojusia 
nuo kitų žmonių įtakos ir dėl to patiriančia nemalonumų, ar grupės, kito žmogaus dalimi; 
jaustis saugiai, bet riboti savo individualumą. socialinis elgesys – tai žmogaus gebėjimas 
įsitraukti į kitų žmonių grupę ir aktyviai arba bent iš dalies aktyviai dalyvauti tos grupės 
gyvenime. Be kitų žmonių pagalbos ir poveikio žmonėmis netaptume. Bendrijoje išmoks-
tame kalbėti, reikšti jausmus, bendrauti, dirbti ir dar daug ko. Žmonių grupėje tampame 
civilizuoti. Nuo gimimo iki mirties esame grupės nariai. Grupė (apskritai visuomenė) kelia 
žmogui savus reikalavimus, nustato taisykles, draudimus.

Gražus elgesys visame kultūringame pasaulyje yra labai vertinama dorybė. Gražus 
elgesys yra plati sąvoka, apimanti ne tik veiksmus ar žodinę išraišką, tai ir išvaizda (turbūt 
ne veltui sena patarlė sako, kad pagal drabužius žmogus sutinkamas, o pagal protą išlydi-
mas), kalba, mintys, manieros. Gražus elgesys – tai menas ir sėkmės garantas.

4.�. Elgesio kultūra ir bendravimas

kultūra yra visa tai, kas išskiria žmogų iš gamtos. Egzistuoja daug kultūros apibrėži-
mų, tačiau populiariausias būtų toks: tai elgesio taisyklių ir mąstymo normų rinkinys, kuris 
padeda kiekvienam žmogui prisitaikyti ir išgyventi, o visai žmonijai – išlikti. Kitaip sakant, 
kultūra reikalinga tam, kad mes vieni kitų nesunaikintumėme. Elgesio kultūra – sociali-
nės (žmonijos) kultūros dalis, ji reikalauja laikytis svarbiausių bendravimo taisyklių, būti 
paslaugiais, mandagiais bei taktiškiais. Žmogaus elgesio kultūra dažniausiai nusakoma 
šiais požymiais: mandagumu, taktiškumu, delikatumu, tolerancija, sugebėjimu bendrau-
ti, kalbos kultūra, santūrumu, savitvarda, tvarkingumu.

Pasak Oficialus AICI projekto „Mandagumas Svarbus“ ambasadorės Lietuvoje Alvy-
dos Jasilionytės, „mandagumas – elgesio principai, kurie remiasi pagarba, santūrumu ir 
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atsakingumu, tai konkrečios elgesio taisyklės kasdieniniame gyvenime“. Mandagumo es-
mę sudaro pagarba ir palankumas žmonėms. Kitus gerbiantis asmuo visuomet bus man-
dagus, jautrus ir dėmesingas. Norėdami išreikšti pagarbą kitam žmogui, pirmiausia turi-
me jį suprasti, užjausti, pasijusti jo vietoje, subtiliai išgyventi žmogaus džiaugsmą ir kan-
čias. Žmonių tarpusavio santykiuose neturi būti pataikavimo, meilikavimo, pasipūtimo ar 
grubumo. Mandagumas apima ir gebėjimą kiekvienu atveju parinkti tinkamiausią kalbos 
toną, formą, dėl kurių ir nemalonus pokalbis pasidaro priimtinas, neleidžiantis žmogui 
jaustis pernelyg nepatogiai, nežeidžia jo žmogiškojo orumo. Pagarba kitiems žmonėms 
yra susijusi su paties žmogaus savigarba. Tik save gerbiantis žmogus gali garbingai elgtis, 
būti žmogiškas ir sukurti darnius santykius su kitais žmonėmis. Kas negerbia kitų žmonių, 
juos žemina, nepaiso jų interesų, tas negerbia ir savęs. Dorovinis jautrumas – tai vidinis 
elgesio motyvas, skatinantis aktyviai veikti, neleidžiantis nusiraminti matant blogį, nelai-
mę, kančias, beširdiškumą ar šiurkštumą. Dorovinis jautrumas pasireiškia palankumu, dė-
mesingumu, paslaugumu artimiesiems, kitiems žmonėms, su kuriais dirbame ar bendrau-
jame. taktiškumas pasireiškia situacijose, kai neaišku, kaip elgtis remiantis bendromis 
elgesio ir dorovės normomis. Būti taktiškam – tai pirmiausia sugebėti suprasti kitą žmogų, 
jo charakterio savybes ir dvasinę būseną, mokėjimas atspėti nuotaikas, įvertinti situaciją, 
numatyti savo veiksmų, žodžių, gestų, reakcijos pasekmes, kitų žmonių galimą požiūrį į 
tavo elgesį. Taktišką elgesį apibūdina žmogaus nuostata, kad jis siekia nedaryti kitiems 
žmonėms nemalonumų sąmoningai, kai nežeidžiama jų savigarba, įsitikinimai. Netakto 
pavyzdžiu gali būti ir ne laiku pasakytas žodis, žvilgsnis, mestas ten, kur nepageidaujama, 
gestas ir daugelis kitų elgesio elementų. Taktiškumas – tai tam tikras saiko jausmas ben-
draujant su žmonėmis. tolerancija dažniausiai suprantama kaip tokia žmogaus nuostata, 
pagal kurią negalima šiukščiai kištis, smerkti kokią nors žmonių veiklos sritį, jų elgesį, pa-
pročius, tradicijas, nuomones, jei tam nėra pagrįstų argumentų. Pakantus žmogus pasiren-
gęs pripažinti ir gerbti tam tikrus papročius, išorinio elgesio formas.

Štai keletas mandagaus elgesio taisyklių:
•	 Jeigu nori, kad tave gerbtų ir būtų tau atidūs – gerbk kitus, būk atidus aplinki-

niams.
•	 Gerbk kito žmogaus pažiūras, skonį, įpročius net tada, kai tau jie nepatinka, o 

savo nepritarimą pasistenk pagrįsti, įrodyti.
•	 Brangink kito žmogaus laiką – nevėluok į darbą.
•	 Netvarkingumas kelia nepasitikėjimą.
•	 Atmink, kad pagal tai, kaip tu įeini, atsisėdi, laikai rankas, kokius pirmuosius žo-

džius pasakai, žmonės sprendžia apie tavo kultūrą ir išsiauklėjimą.
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uŽDuOtis: Dar kartą perskaitykite mandagaus elgesio taisykles ir paban
dykite suformuluoti „aukso taisyklę“.

� pav. Mandagus elgesys
Šaltinis: http://www.manager.lt/blog/ 

Abipusė pagarba, draugiškumas, o ne atgrasus pūtimasis visais laikais lėmė ir lemia 
žmonių bendravimą. Bendravimas – tai kiekvienam iš mūsų įprasta kasdieninė veikla, 
kai keičiamasi patirtimi, informacija, sugebėjimais ir įgūdžiais, jausmais ir išgyvenimais. 
Norime ar nenorime, mokame ar nemokame, mes nuo pat ryto iki vakaro su kuo nors ben-
draujame. Vaikai bendrauja su tėvais, mokiniai su mokytojais, įstaigų darbuotojai su savo 
vadovais, bendradarbiais, klientais. Netgi tada, kai šalia nėra nė vieno žmogaus, jaučiame 
aplinkinių įtaką.

Bendravimas – tai viena pagrindinių žmogaus vertybių. Juk kaip tik bendraujant 
iš kartos į kartą perduodama amžiais kaupta žmonių patirtis, žinios, kultūrinės tradicijos. 
Bendravimas tiesiogiai siejasi su jausmais. Bendraudami mes patiriame pačių įvairiausių 
emocijų: tiek teigiamų, tiek neigiamų. Bendravimas būna ir džiaugsmingas, ir skausmin-
gas, jis gali tiek suartinti žmones, tiek juos išskirti. Kartais mums bendrauti tampa sunku: 
nesiseka mums patiems, arba pakankamų sugebėjimų neturi mūsų bendravimo partne-
riai. Tada mūsų gyvenimas tampa sudėtingas, iškyla daug sunkumų. Dažnai, stengdamiesi 
išvengti nusivylimų, žmonės vengia bendrauti, bando užsisklęsti savyje. Taip elgdamiesi, 
mes užkertame sau kelią perduoti kitiems tokią informaciją, kokios patys norėtume. Tuo-
met visas išvadas apie mus aplinkiniai daro nepriklausomai nuo mūsų, o mūsų elgesys vei-
kia kitų žmonių elgesį taip pat stipriai, kaip ir visais kitais bendravimo atvejais. Kultūringo 
bendravimo esmę sudaro pagarbūs, geranoriški žmogaus santykiai su kitais žmonėmis, 
kai nuoširdžiai gyvename jų vargais ir džiaugsmais, jiems būdingas paprastumas, kuklu-
mas, jautrumas. 

4.2. Etiketas ir protokolas

Žmonės gyvena nuolat bendraudami tarpusavyje. Tam, kad šie ryšiai neperaugtų į 
konfliktus, negriautų socialinės pusiausvyros, kad kasdieninis bendravimas būtų harmo-

http://www.ma�na�ger.lt/blog
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ningas, malonus ir naudingas, nuo senų laikų buvo formuojamos etiketo taisyklės. Tarp
tautinių žodžių žodyne (1995) etiketas (pranc. étiquette) apibūdinamas kaip „nustatyta, for-
mali ceremonijų tvarka; kurios nors visuomenės ar jos klasės tinkamo elgesio normos; vie-
nos profesijos arba tą patį hobį turinčių žmonių priimtos mandagumo taisyklės ir formos“. 
Arminas Lydeka (2008), diplomatinio etiketo specialistas, etiketą apibrėžia kaip „daugelio 
žmonių kartų patirties rezultatą, formalių taisyklių taikymą iš anksto numatytose situaci-
jose“. Etiketo taisyklėse atsispindi doroviniai žmonių santykiai, taip pat tam tikras este-
tinis elementas, pasireiškiantis gražiomis žmogaus elgesio manieromis. Etiketas remiasi 
elementariomis dorovės normomis, kurios išreiškia pagarbą kitam žmogui. Todėl etiketas 
nėra tik formalios taisyklės, reguliuojančios išorinę žmogaus elgseną, jose atsispindi per il-
gą laiką sukauptas dorovinis patyrimas. Etiketas remiasi mandagumu, kurio esmę sudaro 
pagarba ir palankumas žmonėms, taktiškumu ir kuklumu.

Etiketas suvokiamas gana plačiai ir apima įvairias bendravimo sritis – šeimą, kolek-
tyvą, vyro ir moters santykius, elgesį viešoje vietoje, užstalėje, rengimosi taisykles ir kt. 
Priklausomai nuo veikos specifikos skirtingus etiketo bruožus turi kiekviena profesija 
(pedagogo, gydytojo, vadybininko, pardavėjo ir pan. etiketas). Profesinis etiketas turi 
būti funkcionalus, padėti tiksliau atlikti darbą, palengvinti ryšius su interesantais, klien-
tais, bendradarbiais. Įvairiuose kraštuose etiketo formos turi daug skirtingų bruožų, todėl, 
vykstant į svečią šalį, būtina pasidomėti šios šalies žmonių kultūros ir etiketo subtilybė-
mis. Pavyzdžiui, įvairiose pasaulio šalyse sveikinimosi formos yra labai skirtingos. Tibete 
sveikindamiesi žmonės dešine ranka nusiima galvos apdangalą, o kairiąją deda už ausies. 
Japonijoje, reikšdami pagarbą ir sutikę kitą žmogų, nusilenkia iki juosmens ir, nuleidę gal-
vas, sustingsta vietoje, paskui vogčiomis vienas kitą stebi, kad kartu atsitiestų, pirmam at-
sitiesti nemandagu. Naujosios Zelandijos gentyse sveikinamasi trinantis nosimis, Tailande 
už save aukštesnį sveikinama atsiklaupiant, o Nigerio tautos pagarbos ženklu laiko grindų 
palytėjimą lūpomis. Europiečiai dažniausiai sveikinasi kilstelėdami kepurę ir šiek tiek link-
telėdami.

Tarptautinių žodžių žodyne (1995) protokolas apibrėžiamas kaip „oficialaus diplo-
matų bendravimo ir papročių visuma“. Protokolo pagrindas – griežtos taisyklės, reglamen-
tuojančios sutikimų ir palydų tvarką, derybų ar pokalbių vedimą, priėmimų organizavimą, 
dalykinio susirašinėjimo įforminimą, aprangą ir t. t. Tarptautinio protokolo normos nėra 
kurios nors šalies ar grupės asmenų pramanas. Tai – ilgos oficialaus bendravimo istorijos 
rezultatas. 

Etiketo specialistai išskiria kelias protokolo rūšis: 
•	 karališkasis protokolas – griežtų taisyklių sistema ir jų vykdymo formos, priim-

tos monarchų rūmuose.
•	 karinis protokolas – armijoje priimtų elgesio normų ir taisyklių kodeksas, tai-

kytinos visose karinėje srityje dirbančių žmonių gyvenimo ir darbinės veiklos 
sferose.

•	 Diplomatinis protokolas – elgesio taisyklės, kurių diplomatai ir kiti oficialūs 
valstybių atstovai privalo laikytis įvairiuose oficialiuose diplomatiniuose rengi-
niuose ir bendraudami tarpusavyje.

•	 tarnybinis protokolas – visuma taisyklių, tradicijų ir susitarimų, kuriais grindžia-
mas bendravimas darbo sferoje.

Protokolo ir etiketo išmanymas – labai svarbus socialinės psichologijos elementas. 
Žmogus, išmanantis tarptautinio protokolo ar etiketo normas, bet kokioje situacijoje jau-
čiasi jaukiau, stabiliau. Žinojimas teikia pasitikėjimo savimi, išvaduoja nuo spėlionių, nervi-
nės įtampos. Tam tikros bendravimo bei elgesio taisyklės gyvuoja jau ne vieną amžių, jos 
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yra bandytos perbandytos, tad šiandien nieko naujo nereikia išradinėti – reikia tik įsiminti 
protokolinio bendravimo normas, ir jo padiktuota mandagumo ir pagarbos kalba leis susi-
šnekėti bet kokioje situacijoje, bet kurioje šalyje. Etiketo neišmanymas paprastai rodo ne 
tik žmogaus kultūros lygį, bet dažnai pakiša koją karjeros srityje ar santykiuose su žmonė-
mis, su kuriais nuolat bendraujama.

4.�. keletas bendravimą lengvinančių taisyklių 

4.�.�. Etiketas darbe

Darbe etiketo laikytis turi kiekvienas. Pagrindinių elgesio taisyklių nežinojimas ga-
li sumenkinti net ir išsilavinusio, gerbiamo darbuotojo autoritetą. Žmonių kultūra darbe 
pasireiškia griežtu darbo režimu, organizuotumu, drausmingumu, sąmoningumu. Tik są-
moningai dirbdamas žmogus išmoksta gerbti ir vertinti ne tik savo, bet ir kitų darbą. Kul-
tūringas žmogus, kad ir kokią padėtį jis užimtų namuose, darbe ar visuomenėje, neleis 
sau savaip pertvarkyti galiojančių įstatymų, nusistovėjusių visuomenės pripažintų elgesio 
taisyklių, nenusižengs sąžinei, bus pareigingas, atsakingas, nepiktnaudžiaus savo tarny-
bine padėtimi. Toks žmogus bus nepakantus trūkumams, biurokratizmui darbe, atidus 
bendradarbiams ir klientams. 

Tarnybinis etiketas numato taktiško kolegų bendravimo formą. Čia neturėtų būti 
nei nepagarbos, nei familiarumo. Darbuotojų santykiai neturi būti ir per daug oficialūs. 
Savo bendraamžius galima vadinti vardu, o vyresnius – oficialiau. Bendradarbio klaidas rei-
kia nurodyti draugiškai, palankiai, siekiant padėti ir patarti. Netgi kai reikia pasakyti pasta-
bą, nepritarimą ar kritiką, tai reikia daryti labai taktiškai. Pastabos turėtų būti sąžiningos 
ir iš esmės, kad kolegai būtų aišku, kodėl jis neteisus ir kaip turėtų tai ištaisyti. Kritika turi 
būti objektyvi ir geranoriška. Žmogų kritikuojant, jokiu būdu negalima jo žeminti. Drau-
džiamas grubumas, sarkazmas, įžeidžiantys apibūdinimai. Visa tai skirta ne tik kolegoms, 
bet ir vadovams. Išauklėtas žmogus niekada nepabrėš savo privalumų, žemindamas kitus. 
Reikia mokėti džiaugtis savo kolegų pasiekimais, nors daugeliui tai sunkiai sekasi.  Savęs ir 
bendradarbio gerbimas neleis atsirasti apkalboms, intrigoms, barniams. Svarbu, kad ben-
dradarbiai pasitikėtų vienas kitu, jaustų atsakomybę už darbo rezultatus. 

Darbe nereikėtų gailėti bendradarbiui tvirto, padrąsinančio žvilgsnio, malonios 
šypsenos. Tarnybinis etiketas darbuotojus įpareigoja mandagiai elgtis, palaikyti kolegas, 
jiems padėti ir sąžiningai atlikti savo pareigas. Šis elgesys yra abipusis – galioja tiek vado-
vams, tiek pavaldiniams. Taigi nederėtų vėluoti į susirinkimus, perleisti dalį savo darbų ko-
legoms, pamiršti duotus pažadus. Mandagumo stoka darbe sukelia daug nesklandumų. 
Pavyzdžiui, bendradarbis, atėjęs į darbą ir nepasveikinęs jau esančių kolegų, ne tik nesilai-
ko etiketo taisyklių, bet sudaro ir nejaukumo, susvetimėjimo, netikrumo atmosferą, kuri 
erzina dirbančius ir gadina nuotaiką. 

Maloniai ir nuoširdžiai bendravęs darbe, atsisveikinęs ir palinkėjęs sėkmės po darbo, 
grįžti namo ne tiek pavargęs. Kai visi kolektyvo nariai laikosi tarnybinio etiketo normų, 
dirbama sėkmingiau ir kokybiškiau. Svarbiausia – geranoriškas požiūris ir dėmesys vieno 
kitam. 
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Tarnybinio etiketo taisyklės yra elementarios ir paprastos. Jos visiems žinomos. Jų 
laikymasis lemia gerus tarpusavio santykius kolektyve ir asmeninę sėkmę.

Apibendrinant pateikiama keletas principų, kuriais turėtų vadovautis darbuotojai, 
siekiantys laikytis etiketo taisyklių:

1. Būti punktualus (laiku atvykti į darbą ir susitikimus, laiku užbaikti visus darbo įsi-
pareigojimus).

2. Būti mandagus, malonus ir paslaugus.
3. Atkreipti dėmesį į biuro tvarką.
4. Atrodyti tiek profesionaliai, kiek tik įmanoma. Labai svarbu atrodyti švariai ir tvar-

kingai. 
5. Išsiugdyti požiūrį „galiu padaryti“. Vertingi tie, kurie priima iššūkius ir parodo kū-

rybiškumą.
6. Būti lankstus (taip galima pelnyti linkusio bendradarbiauti darbuotojo reputaci-

ją).

4.�.2. Privatūs pokalbiai telefonu

Šiandien privatūs pokalbiai telefonu populiarūs ne tik tarp draugų, giminaičių, bet ir 
tarp kartu dirbančių kolegų, nes daugelis kompanijų griežtai reglamentuoja asmeninius 
pokalbius darbo metu. Asmeniniams telefono pokalbiams taip pat taikytini protokolo rei-
kalavimai: 

•	 bet kuriam asmeniui privačiai galima skambinti tik tuo atveju, jei savo namų te-
lefono numerį yra davęs pats šeimininkas, tai yra jeigu jis nėra gautas iš trečiųjų 
asmenų;

•	 paskambinę prisistatome pirmieji, nesvarbu, ar atsiliepė mums reikalingas as-
muo, ar kas kitas. Atsiliepiant prisistatyti nebūtina, sakoma tiesiog „alio“; 

•	 jeigu pokalbio metu telefonas išsijungia, perskambinti turi tas, kas skambino, 
nes atsiliepęs asmuo gali nežinoti, iš kur skambinta;

•	 rytais į namus galima skambinti nuo 7 val., vakarais – iki 21 val. Jei skambinama 
vėliau, leidimą dera gauti iš anksto. Be abejo, ši taisyklė negalioja ekstremaliais 
atvejais, tarkim, jei įstaigoje kilo gaisras arba jeigu ji apiplėšta; 

•	 nedera skambinti į namus ir tuo metu, kai transliuojama svarbiausia informacinė 
laida arba kitos populiarios ar visai visuomenei svarbios laidos;

•	 pokalbio trukmė neribojama, bet jei gerbsime pašnekovą ir taupysime pinigus, 
mintis išmoksime reikšti trumpai. Pokalbio pabaigą turi inicijuoti skambinanty-
sis, nebent šneka būtų pernelyg ilgai užsitęsusi, o jūs kur nors skubėtumėte, – to-
kiu atveju turite mandagiai pasakyti apie tai pašnekovui;

•	 nors telefonas yra būtina ryšio priemonė, piktnaudžiauti juo negalima. Neman-
dagu tenkintis telefono pokalbiu tais atvejais, kai reikia kur nors dalyvauti asme-
niškai;

•	 jei skamba telefonas, privalu atsiliepti. Todėl tose vietose, kur kalbėti negalima, 
telefonas turi būti išjungtas: kultūriniai renginiai (koncertas, spektaklis, parodos 
atidarymas), seminarai, konferencijos, paskaitos, liturginės vietos (maldos na-
mai, šarvojimo salė, kapinės), ligoninė, lėktuvas. 



4 
D

a
Li

s
El

ge
si

o 
es

te
ti

ka

�0

J u r g i t a  J a s n a u s k a i t ė

2 pav. Pokalbis telefonu
Šaltinis: http://www.etiketogidas.lt/elgesio-etiketas/privatus-pokalbiai-telefonu

4.�.�. Dovanojimo etiketas

Turbūt ne vienas pastebėjo, kaip sunku kartais būna išrinkti dovaną mylimam, arti-
mam žmogui arba kaip sunku nuslėpti nusivylimą, kai rankose vietoj trokštamos dovanos 
laikomas atsitiktinai nupirktas visai nereikalingas daiktas. Subtiliai pasirinktos dovanos pa-
deda palaikyti gerus asmeninius ir dalykinius santykius. Norint išrinkti tinkamą dovaną, 
nebūtina išleisti daug pinigų. Daug labiau reikia fantazijos, takto ir šiokio tokio išmany-
mo. 

� pav. Dovana
Šaltinis: http://blog.alio.lt/ivairenybes/kaip-sutaupyti-perkant-dovanas.html

Gan svarbus dalykas versle – geri santykiai. Jau tapo  įprasta, kad juos palaikyti pa-
deda dovanos. Dovanos bendradarbiams teikiamos už kokią nors paslaugą, sveikinant 
premijos ar kūdikio gimimo proga, džiaugiantis naujomis jo pareigomis, lankant ligoni-
nėje ir t. t. Wolf (2000) mano, kad svarbu nepamiršti, ką ir kokiu atveju dera dovanoti, be 
to, norint išrinkti tinkamą dovaną, nebūtina išleisti daug pinigų. Tiesiog prieš dovanojant 
kokį daiktą visada reikia pamąstyti, ar tai pradžiugins, ar bus nors kiek ir naudinga.  Reikia 
prisiminti – gėlės tiks visada, o pinigų kolegoms paprastai nedovanojama.

Tarnybinė dovana visuomet turėtų būti neįmantri, neįpareigojanti. Visada ir visiems 
tinkančios dovanos yra saldumynai, vaisiai, vynas, knygos, rašymo reikmenys, užrašų kny-
gutės. Derėtų žinoti, kad piniginė premija nepriskiriama prie dovanų. Viršininkas paval-
dinius tam tikromis progomis galėtų pamaloninti nelabai asmeniškomis dovanėlėmis. 

http://www.eti�ke�to�gi�das.lt/el�ge�sio-eti�ke�tas/pri�va�tus-po�kal�biai-te�le�fo�nu4.3.3
http://www.eti�ke�to�gi�das.lt/el�ge�sio-eti�ke�tas/pri�va�tus-po�kal�biai-te�le�fo�nu4.3.3
http://blog.alio.lt/ivai�re�ny�bes/kaip-su�tau�py�ti-per�kant-do�va�nas.html
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Pavaldiniai, jei patys to nori, gali padovanoti smulkmenų (vyno, saldainių ar pan.) aukštes-
nes pareigas einančiam darbuotojui.

Verslo dovanos paprastai dalinamos klientams, potencialiems pirkėjams, lojaliems 
užsakovams, įmonės partneriams. Tai gali būti įvairūs mieli daiktai, verslo suvenyrai: tu-
šinukai, darbo kalendoriai, firminiai šokoladukai, padėkliukai kavos puodeliams, kilimė-
liai kompiuterio pelei, firminiai maišeliai, užrašinės, puodeliai su firmos ženklu, kurie 
skatina ne tik žmonių domėjimąsi pačia akcija, bet ir produkcija, įmone, drauge didina 
pardavimus. Solidžios dovanos (odos, stiklo, keramikos, metalo dirbiniai) teikiamos ypač 
svarbiems klientams bei verslo partneriams. Asmeninių daiktų – marškinių, parfumerijos, 
kepurių, kojinių dovanoti nepriimta. Tik kaklaraištis gali būti priskiriamas prie suvenyrų. 
Dovanos kitų šalių verslininkams turėtų būti susijusios su mūsų krašto kultūra ir papro-
čiais. Tai gali būti žymaus dailininko paveikslas, nedidelė skulptūrėlė, keramikos dirbinys, 
vertinga knyga ir pan.

Reikia atminti, kad dovanos visuomet turėtų:
•	 atitikti progą (pvz.: jubiliejaus proga dovanojama kiek didesnė dovana nei pa-

prastą gimtadienį);
•	 tikti tam asmeniui (todėl reikėtų žinoti žmogaus pomėgius, interesus ir gyveni-

mo būdą); 
•	 būti įteiktos laiku (praėjus iškilmėms įteikta dovana tampa ne tokia reikšmin-

ga);
•	 būti ne per brangi (nes toks gestas gali būti suprastas kaip noras įsiteikti);
•	 būti ne per daug asmeniška (visuomet reikia turėti galvoje, kad dovana gali būti 

išvyniota kitų svečių akivaizdoje, todėl ji neturėtų sietis su gavėjo silpnybėmis ar 
intymiais dalykais);

•	 būti neįpareigojanti;
•	 suteikti džiaugsmą ir nebūti noru pasirodyti pačiam;
•	 patikti ne dovanojančiajam, o tam, kam jos dovanojamos.
kaip parinkti ir dovanoti gėles? Gėlės patinka visiems, tačiau išrinkti puokštę mo-

teriai kur kas paprasčiau nei vyrui.

4 pav. Gėlės
Šaltinis: http://baltibalandziaivestuvems.wordpress.com/tag/vestuviu-mada/

Pirmas dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį renkant puokštę vyrui, yra forma. Mo-
terims tinka dovanoti apvalios formos, vyrams – ištęstas į viršų, aiškias, griežtas linijas tu-
rinčias gėlių kompozicijas. Antras kriterijus – spalva. Vyrams skirta puokštė – ryški, dažnai 

http://bal�ti�ba�lan�dziai�ves�tu�vems.word�press.com/tag/ves�tu�viu-ma�da/Pir�masda�ly�kas
http://bal�ti�ba�lan�dziai�ves�tu�vems.word�press.com/tag/ves�tu�viu-ma�da/Pir�masda�ly�kas
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ekstravagantiška, vyrauja tamsūs raudoni, mėlyni, vyšniniai, oranžiniai, geltoni tonai. Mo-
terims tinka rožinės, smėlio, kreminės spalvos ir kitų pastelinių tonų gėlės. Trečias svar-
bus dalykas – patys augalai. Vyriškai puokštei labiausiai tinka egzotiškos stambiais žiedais 
gėlės (anturiumai, eremūrai, kardeliai, lelijos ir kt.). Floristai nepataria vyrams dovanoti 
tulpių, narcizų, frezijų, ramunių.

Reikia atminti:
•	 gėles paprastai dovanoja vyras moteriai. Nelabai etiška, kai jas dovanoja moteris 

vyrui, moteris moteriai ar vyras vyrui;
•	 nežinant, kokią puokštę dovanoti, geriausia pasitarti su gėlininku;
•	 vazoninės gėlės dovanojamos tik tada, jei žinoma, kad adresatas jas labai mėgs-

ta;
•	 puokštes, suvyniotas į permatomą ar baltą popierių, prieš įteikiant reikia išvynio-

ti. Jei gėlės suvyniotos į permatomą foliją ir yra puokštės dalis, jos nuimti nerei-
kia;

•	 lankant ką nors ligoninėje, galima nunešti ne tik vaisių ar sulčių, bet ir mažą 
puokštelę gėlių; 

•	 gėlės tinka ir liūdną netekties valandą.

Gėlės – geriausia dovana, ir visai neįpareigojanti.

uŽDuOtis. Pasidomėkite etiketo taisyklėmis, kurios galioja tam tikrose 
vietose (pvz., stalo etiketas, sporto salės etiketas, paplūdimio etiketas, kaip elg
tis kelionėje, teatre ir pan.).

5 pav. Stalo etiketas
Šaltinis: http://www.gestai.lt/

� pav. Kelionės etiketas
Šaltinis: http://www.lgblog.lt

4.4. Žmogaus išorės grožis. mada

Bendraujant su žmonėmis, labai svarbu žmogaus išorė: drabužiai, aksesuarai, eise-
na, kvapas. Nors išorė žmogų apibūdina paviršutiniškai, bet tai nereiškia, kad į ją nereikia 
kreipti dėmesio. Juk kasdien susitinkame ne tik su draugais ir bendradarbiais, bet ir su ne-
pažįstamais žmonėmis. Kadangi daugelis jų nežino mūsų įsitikinimų, skonio, įpročių, jie 
sprendžia apie mus iš to, kas krenta į akis – kokia mūsų laikysena, kaip mes apsirengę, susi-
šukavę, ar mes tvarkingi ir mandagūs. Žmogaus išorė suvokiama kaip jo bendrosios kultū-
ros ir išsiauklėjimo rodiklis. Savo išore žmogus gali sukelti aplinkiniams gerą ar blogą įspū-
dį. išorės kultūra – svarbi harmoningo asmenybės vystimosi, teisingo vidinių žmogaus 

http://www.ges�tai.lt
http://www.lgblog.lt
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bruožų bei privalumų suvokimo sąlyga. Troškimas patikti aplinkiniams, atkreipti dėmesį į 
save verčia merginas ir vaikinus rūpintis savo išore, sekti šukuosenų, drabužių madas. 

Žmogaus išorė – tai ansamblis, kur elgsena ir manieros, drabužiai ir šukuosena su-
silieja į vieną harmoningą visumą. Todėl blogi abu kraštutinumai: ir abejingumas savo 
išvaizdai, ir perdėtas rūpinimasis savo apdaru.

Su „mados“ sąvoka susiduriame kiekvieną dieną. Dažniausiai ji tapatinama su drabu-
žių mada, tačiau ši sąvoka vartojama ir įvardijant žmonių poelgius bei įpročius. Ar pagal-
vojame, kodėl kiekvieną rytą mes išsirenkame būtent tokius drabužius, kodėl drabužiai, 
kurie mums anksčiau patiko, staiga pradeda nebepatikti, kodėl nuolat jaučiame vidinį 
naujumo poreikį, kurį turėtų atspindėti mūsų išvaizda? Atsakymai į šiuos klausimus dau-
giau ar mažiau susiję su mados reiškiniu. 

� pav. Mada
Šaltinis: http://www.prodesign.lt/

Pats žodis „mada“ yra kilęs iš prancūzų (mode) ir lotynų (modus) kalbų ir reiškia saiką, 
būdą, manierą. Vikipedijoje mada apibrėžiama kaip „tam tikru laiku visuomenėje vyraujan-
tis stilius (drabužių, papuošalų, kitų aksesuarų, architektūros, maisto, literatūros kūrinių ir 
kt.), periodiškai pasikartojantis su tam tikrais pasikeitimais ir patobulinimais“. Ji yra sudė-
tingas, nuolat kintantis reiškinys, sugebantis užčiuopti ir atspindėti esminius socialinius, 
ekonominius, politinius, kultūrinius ir psichologinius procesus. Mada įkūnija individo el-
gesio tipą, gyvenimo stilių, asmens santykį su savimi ir aplinka. Ji atspindi vidinį žmogaus 
atsinaujinimo poreikį, praturtina estetinę patirtį naujų formų, proporcijų, koloritų atsiradi-
mu. Kitaip tariant, mada išreiškia konkretų tam tikro laikotarpio estetinį idealą. Siauresne 
prasme mada suvokiama kaip aprangos stiliaus kaita.

Madą galima priskirti vienai iš meno krypčių. Mados prigimtis yra intelektuali. Per 
visą mados istoriją glaudžiai bendradarbiavo vaizduojamojo ir taikomojo meno atstovai, 
dauguma mados dizainerių artimai bendradarbiauja su menininkais arba netgi patys sa-
ve laiko menininkais. Pasak Bernotienės (2008), „mada panaši į meną tuo, kad laikosi savų 
formos taisyklių; kaip tapyba ir literatūra, ji visuomet pasaulį interpretuoja savaip“.

Iki XIX amžiaus taisyklės reguliuodavo, kas kokius drabužius gali dėvėti, nes išoriniai 
ženklai rodydavo ir pabrėždavo socialinius skirtumus. Už šių taisyklių nesilaikymą buvo 
baudžiama. Ilgą laiką šukuosena taip pat atspindėjo žmogaus socialinę padėtį, o mote-
rys, norėdamos atitikti savo laiko grožio idealą, kasdien preciziškai šukuodavo plaukus. 
Šiandien parduotuvėse ieškome stilingų drabužių, nes jie demonstruoja prestižą. Tačiau 

http://www.pro�de�sign.lt
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aprangos kultūra – tai ne vardiniai drabužiai, ne naujausių mados tendencijų kratinys. 
Apranga – saviraiškos forma, kuri atskleidžia individo aplinką. Apsirengdami vienu ar kitu 
rūbu, mes sau nepakenksime nei fizine, nei dvasine prasme. Tačiau reikia mokėti atsirinkti, 
nes aplinkinių akyse esame tuo, ką dėvime. Todėl neužtenka, kad drabužis būtų gražus ir 
naujas arba brangus, žmogus, siekiantis karjeros, turi būti madingas. Janušauskas knygo-
je Mada (2006) rašo, kad „mada yra kaprizingas reiškinys, nes gyvuodama tik trumpą laiko 
tarpą, ji priverčia daugybę žmonių tenkinti jos užgaidas. Norint jai įtikti, reikia skubėti, ta-
čiau klysti negalima, nes jei darysite klaidas, būsite nesuprastas arba senamadiškas“.

Galime įvardyti kelias pagrindines mados ypatybes:
•	 masiškumas – mados įtakai pasiduoda didelės žmonių grupės, ir būtent čia slypi 

mados galia;
•	 dinamiškumas, kintamumas – nuolatinis naujumo siekimas, veržimasis į naujas 

formas;
•	 trumpalaikiškumas – esminė mados savybė, kurią nulemia greita mados kaita.
Mada – tarsi mozaika, susidedanti iš daugybės detalių. Jeigu žmogui mada rūpi, jis 

visada pasidomės jos istorija ir terminais. 

RiEŠiniŲ istORiJa. 
Šiuo metu Lietuvoje vėl paplito seniai užmirštos prieš šimtą metų buvusios populia-

rios karoliukais puoštos riešinės – ant rankos riešo maunami megzti rankogaliai. Riešinės 
dabar nešiojamos ne tik kaip tautinio kostiumo dalis, bet ir kaip puošiantis bei šildantis 
madingas aksesuaras prie bet kokių drabužių.

Riešinės jau XIX a. buvo paplitusios beveik visoje Centrinėje ir Šiaurės Europoje, 
ypač jas mėgo Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Skandinavijoje. Islandijoje, Gren-
landijoje, Aliaskoje riešinių tradicija be pertraukų gyvuoja iki šių dienų. XIX a. pabaigoje 
riešines pradėjo nešioti lietuviai – tiek moterys, vaikai, tiek vyrai. Tada jos vadintos ran-
kovėlėmis, mankietais, riešėmis, rankogaliais, rankoviečiais, čiurleliais. Tais laikais riešinės 
turėjo svarbią praktinę funkciją – suverždamos plačias marškinių rankoves, jos šildė rankų 
riešus, taip pat nesusitepdavo rankogaliai. Atvėsus orams, kasdien nešiodavo iš storesnių 
siūlų likučių numegztas riešines, o raštuotomis, su įmegztais karoliukais (dažniausiai bal-
tais) riešinėmis puošdavosi tik per šventes. Lietuvos regionuose riešinės buvo vadinamos 
įvairiais pavadinimais, skyrėsi spalvų ir raštų motyvų įvairove. 

8 pav. Riešinės
Šaltinis: http://www.ksklubas.lt

http://www.ksklu�bas.lt
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Riešinės Lietuvoje buvo populiarios iki XX a. pirmos pusės, tuomet keitėsi mados – 
siaurėjo rūbų rankovės, atsirado pirštinės su ilgais riešais, užmaunamais ant kailinių ar 
palto rankovių galų; jos taip pat buvo vadinamos riešinėmis. Senosios riešinės išnyko, ki-
tos pateko į muziejus, o dar kitas išsaugojo mūsų močiutės. Senąsias lietuvių riešines su 
įmegztais karoliukais iš užmaršties sugrąžino vilnietė folkloristė Irena Filomena Juškienė, 
atradusi ir primezgusi riešinių pagal senuosius lietuvių raštus bei išleidusi knygą „Rieši-
nės“.

uŽDuOtis. Pasidomėkite pasirinkto rūbo ar aksesuaro istorija ir pristaty
kite ją klasės draugams.

�0 pav. Rūbai ir aksesuarai
Šaltinis: http://stardollirnetik.blogspot.com/; http://www.ehunter.lt/; http://www.zemaitijosnp.lt/

temos apibendrinimas

Sąveikaudamas su socialine aplinka, žmogus pasireiškia kaip atskiras vienetas, or-
ganizuotas, vientisas. Gražus elgesys visame kultūringame pasaulyje yra labai vertinama 
dorybė. Gražus elgesys apima ne tik veiksmus ar žodinę išraišką, bet ir išvaizdą, kalbą, 
mintis, manieras. Elgesio kultūra – socialinės kultūros dalis, reikalaujanti laikytis svarbiau-
sių bendravimo taisyklių, būti paslaugus, mandagus bei taktiškus. Mes nuo pat ryto iki 
vakaro su kuo nors bendraujame. Bendravimas – tai viena pagrindinių žmogaus vertybių. 
Kad kasdieninis bendravimas būtų harmoningas, malonus ir naudingas, nuo senų laikų 
buvo formuojamos etiketo taisyklės. Etiketo sritis gana plati ir apima įvairias bendravimo 
sritis – šeimą, kolektyvą, vyro ir moters santykius, elgesį viešoje vietoje, užstalėje, galio-
ja rengimosi taisyklės ir kt. Žmogus, išmanantis etiketo normas, bet kokioje situacijoje 
jaučiasi jaukiau, stabiliau, žinojimas teikia pasitikėjimo savimi, išvaduoja nuo spėlionių, 
nervinės įtampos.

Pagrindinė literatūra

1. Bernotienė, B. (2008). Mada XX a. Kaunas: Technologija.

2. Etikos žodynas (2005). Vilnius: Rosmos prekyba.

3. Janušauskas, M. (2006). Mada: istorija, mados žmonės, aktualijos. Vilnius: Versus 
aureus.

http://star�dol�lir�ne�tik.blogs�pot.com
http://www.ehun�ter.lt
http://www.ze�mai�ti�josnp.lt
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4. Lydeka, A. (2008). Etiketas kiekvienam. Vilnius: Eugrimas.

5. Lydeka, A. (2009). Protokolas. Elgesio taisyklės. Vilnius: Eugrimas.

6. Sederavičiūtė, Ž. (2004). Etiketas kiekvienai dienai. Vilnius: Alma litera.

7. Vanderbilt, A. (2007). Viskas apie etiketą. Vilnius: Algarvė.

8. <http://audiniai.com/lt/mada/>.

9. <http://www.kristi27.lt/index.php?option=com_content&view=artic-
le&id=49&Itemid=60>.

Papildoma literatūra

1. Baronas fon Knigė A. (2006). Etiketo pagrindai. Kaunas: Jotema.

2. Bonneau, E. (2007). Šiuolaikinis etiketas. Vilnius: Aktėja.

3. Ignatavičienė, A. (2006). Kostiumo istorija. Vilnius: Homo liber.

4. Wolf, I. (2000). Biznio knyga nuo A iki Ž. Vilnius: Mintis.

5. Wrede-Grischat, R. (1996). Manieros ir karjera. Vilnius: Pradai.

sąvokų žodynėlis

Bendravimas – tai prasminga tarpusavio sąveika tarp dviejų ar daugiau žmonių.

Delikatumas (pranc. delicat – jautrus, švelnus, subtilus) – elgesio kultūros forma, kai 
su kitu elgiamasi jautriai ir skrupulingai. Jo sąlyga yra geras išsiauklėjimas, ypač sugebėji-
mas atjausti, suprasti kitą žmogų, atsižvelgiant į jo charakterį, dvasinę būseną.

korektiškumas – teigiama dorovinė charakterio savybė, pasireiškianti elgesio pa-
lankumu ir taktiškumu, kito asmens orumo gerbimas.

kuklumas – savęs, savo nuomonės, dorovinių savybių vertinimas, atsižvelgiant ir 
lyginant jas su kitų žmonių nuomonėmis ir vertinimais.

kultūra – socialinė sistema, garantuojanti materialinių ir dvasinių vertybių kūrimą, 
panaudojimą ir perteikimą, apibūdinanti visuomenės raidos lygį.

Mada – sudėtingas, nuolat kintantis reiškinys, sugebantis užčiuopti ir atspindėti es-
minius socialinius, ekonominius, politinius, kultūrinius ir psichologinius procesus.

Mandagumas – tai geras išsiauklėjimas,  atidus visuomenėje priimtų elgesio taisyklių 
laikymasis.

Protokolas – visuma tarptautinių etiketo taisyklių, reglamentuojančių oficialiąją ko-
munikaciją.

santūrumas – tai žmogaus gebėjimas susivaldyti sudėtingose gyvenimo situacijo-
se.

savigarba – tai vienas svarbiausių žmogaus savimonės bei jo vidinės savikontrolės 
formų.

http://au�di�niai.com/lt/ma�da
http://www.kris�ti27.lt/in�dex.php?op�tion=com_con�tent&view=ar�tic�le&id=49&Ite�mid=60
http://www.kris�ti27.lt/in�dex.php?op�tion=com_con�tent&view=ar�tic�le&id=49&Ite�mid=60
http://www.kris�ti27.lt/in�dex.php?op�tion=com_con�tent&view=ar�tic�le&id=49&Ite�mid=60
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savitvarda – tai griaunančių emocijų ir impulsų valdymas, sąžiningumas, sąmonin-
gumas bei patikimumas; gebėjimas lanksčiai prisitaikyti prie besikeičiančių situacijų ar 
įveikti kliūtis.

taktas (lot. tactus – prisilietimas) – mokėjimas tinkamai elgtis, neįžeisti, delikatu-
mas; santūrumas.

taktiškumas – savotiškas saiko jausmas, kito žmogaus vidinės būsenos ir nuotaikos 
supratimas ir atsižvelgimas į ją bendraujant; tai kito žmogaus ir savo paties orumo ir savi-
garbos pripažinimas.

tolerancija (lot. tolerantia – kantrybė) – priešingos nuomonės arba įsitikinimų gerbi
mas, pakanta.

Pamąstykite

1. Ar reikalingos šiandien geros manieros?

2. Kaip žmogų praturtina nuovoka apie tinkamą elgesį?

3. Ar verta galvoti apie etiketą namie?

4. Kokius etiketo dalykus vertinate kaip prietarus, atgyveną?

5. Kodėl kitų tautų žmonių elgesys, papročiai mums atrodo keisti, kartais ekscen-
triški?

6. Kokia mados reikšmė mūsų gyvenime?

7. Mada jūsų gyvenime: puoštis ar kultūringai rengtis?
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5. MEnas ŽMOGaus GYVEniME

tikslas – plėtoti mokinių supratimą apie meną, ugdyti kultūros puoselėtoją.
siekiniai:
1.  gebėti suvokti meno svarbą žmogaus gyvenime;
2.  skatinti mokinius domėtis menu.

Menas yra viena iš seniausių žmogaus dvasinės kultūros, simbolinės veiklos formų. 
Šiuolaikinį žmogų menas lydi visą gyvenimą – visa žmogaus aplinka, kasdienybė ir laisva-
laikis vienaip ar kitaip susijusi su menu. Asmenybės meno suvokimas nusako jos išprusi-
mą, išsilavinimą, meninį skonį. Dabartinės lietuvių kalbos žodyne (2006) pateikiamas toks 
meno apibrėžimas: „menas – kūrybinis tikrovės perteikimas vaizdais“. Vadinasi, menas – 
tai specifinė žmogaus veikla, kurios tikslas vaizdais, garsais, judesiais perteikti tikrovę, iš-
reikšti mintis, jausmus, sudėtingą vidinį žmogaus pasaulį. Meno sąvoka plati, apimanti 
daug kultūros sričių. Tai muzika, literatūra, dailė, architektūra, teatras ir kt. 

Nuo senų senovės žmogus kuria grožį. Jam neužtenka pavalgyti, šiltai apsirengti, tu-
rėti pastogę. Žmogui maža ir gamtos sukurto grožio. Ilgą laiką menas buvo tapatinamas 
su grožio sąvoka. Būtina prisiminti, kad įvairiais laikotarpiais ir įvairiose pasaulio šalyse gro-
žio suvokimas ir perteikimas buvo skirtingas. Tai lėmė geografinė šalies padėtis, religija, 
tradicijos, kultūros lygis, žmonių skonis ir mada.

Pasak Celiešienės (2001), žmogaus – menininko prabudimą liudija pirmieji ornamen-
tai, iškalti ar įrėžti akmenyje, kauliniuose ar raginiuose įrankiuose. Archajinės epochos 
žmonių ritualinė poezija, šokiai, dainos, piešiniai ir skulptūros buvo skirtos magijai, todėl 
tų laikų žmogus net nemanė, kad kuria meną. Senųjų civilizacijų menas tarnavo mirusiųjų 
kultui, dievams ir valdovų didybei. Antikos menas jau atsigręžė į žmogų kaip į harmonijos 
įsikūnijimą. Paplitus Europoje krikščionybei vaizduojamąja daile, knygos menu buvo aiški-
namos Biblijos tiesos. Renesanso epochoje išsiskiria profesionalusis menas – menininkai 
gerbiami, vadovauja bažnyčių, rūmų statybai, juos puošia. Baroko meno kūriniai pasižymi 
pompastika, puošnumu. XIX a. dailininkai bando įprasminti grožio idėją, kurią gimdo nu-
sivylimas ir kančia. XX a. menas – tai menininko saviraiškos laikotarpis, svarbiausias dėme-
sys – kūrėjo meninei fantazijai, įsivaizduojamam pasauliui. Menininkai siekia originalumo, 
nepaiso jokių taisyklių, tradicijų, kritikos.

Žmonės meną supranta skirtingai, nes kiekvienas turi savo kriterijus, pagal kuriuos 
vertina visą jį supančią aplinką. Taigi niekada nerasime vienodos nuomonės nei apie patį 
meną, nei apie jo reikšmę žmogui, nei apie tai, ar jis apskritai yra reikalingas. Tačiau kad ir 
kaip būtų, meno kūriniai veikia žmogaus gyvenimą. Visų epochų poetų, muzikų, architek-
tų, dailininkų kūryba darė didžiulę įtaką šalių pažangai ir kultūros raidai. Menotyrininkai 
skiria tokias meno funkcijas:
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•	 estetinę (ugdo estetinius jausmus, tobulina žmogų ir aplinką, skatina siekti har-
monijos ir grožio);

•	 pažintinę (meno kūriniai supažindina su įvairių epochų istoriniais momentais, 
religija, vertybėmis);

•	 komunikacinę (menas puoselėja žmonių bendravimą, iš meno kūrinių galima 
sužinoti apie šalies tradicijas, kultūros ypatumus, problemas);

•	 auklėjamąją (menas formuoja visuomenės idealus, auklėja dorą, garbingą žmo-
gų ir pilietį);

•	 hedonistinę (menas teikia malonumą, žvelgiant į estetišką meno kūrinį, jaučia-
mas susižavėjimas, pasitenkinimas).

5.�. Fotografija

XIX a. pabaigoje nuotrauka tapo svarbia žmogaus gyvenimo dalimi: ji žmogų lydi 
nuo gimimo iki pat mirties. Ji padeda mums įamžinti įvairius gyvenimo momentus, isto-
rinius įvykius, faktus, žmonių atvaizdus. Visą žmogaus gyvenimą, padalytą į svarbiausias 
akimirkas,  galima sutalpinti į nuotraukų albumą – mūsų gyvenimo albumą. Įamžinti vei-
dai, pozos, veiksmai, situacijos ir vietos grąžina žmogų į tą pačią dieną, minutę, sekundę, 
sukelia tuos jausmus, kuriuos tuomet išgyveno, sukelia prisiminimus. 

Tarptautinių žodžių žodyne (1995) pateikiamas toks fotografijos apibrėžimas: „foto
grafija – vaizdų išsaugojimo technologija, naudojant mechaninius, cheminius ar skaitme-
ninius metodus“. Žodis kilęs iš graikų kalbos žodžių phos (šviesa) bei graphis (teptukas), 
kurie kartu reiškia „piešimas šviesa“. 

Oficialiai šiuolaikinės (tokios, kokia mes ją dabar laikome) fotografijos gimimo data 
laikoma 1839 metų sausio 7 diena. Tądien prancūzas fizikas F. Arago Paryžiaus mokslų 
akademijoje paskelbė apie N. Njepso (N. Niepce) bei L. Ž. Dagero (L. J. Daguerre) išradimą 
ir jį čia pat visuomenei pademonstravo. 1939 metų rugpjūčio 19 dieną apie dagerotipiją 
informuota plačioji visuomenė, spaudoje paskelbti išsamūs straipsniai. Tačiau fotografi-
jos užuomazgos regimos dar 350 metų prieš Kristų – tuomet garsusis filosofas Aristotelis 
pirmą kartą aprašė daikto atvaizdavimą, kurio principas – šviesos spinduliui praėjus pro 
mažą angelę, yra užfiksuojamas vaizdas. Būtent šiuo principu buvo sukurtas šiuolaikinio 
fotoaparato prototipas, vadinamasis camera obscura (lot. tamsus kambarys). Tai – tamsi 
dėžė ar visas kambarys, o viename jo gale esti anga. Jei ši anga būdavo maža, ant priešin-
gos sienos pasirodydavo atvirkščias vaizdas.

Kaip rašoma iliustruotoje Lietuvos enciklopedijoje „Kultūra“, pirmieji fotografai Lie-
tuvoje pradėjo dirbti tik apie 1854 m. Vilniuje. Tai buvo Blondelis ir Rubinšteinas. 1863 m. 
Vilniuje jau veikė 8 fotopaviljonai, kurie per 1863 m. sukilimą buvo uždaryti, o prie sukili-
mo prisidėję fotografai ištremti.
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� pav. Fotojuosta
Šaltinis: www.fotogyvenimas.netai.net

Nuo 1864 m. Lietuvos fotografijoje prasidėjo naujas etapas. Fotografija ėmė skverb-
tis į mokslo, muziejininkystės ir kitas gyvenimo bei veiklos sritis. Vilniuje žymiausi XIX a. 
pab. – XX a. pr. fotografai buvo A. Štrausas, J. Čechavičius, S. Fleris, A. Jurašaitis, broliai 
Edvardas, Henrikas ir Vaclovas Čyžai. Nuo 1870-ųjų fotografija paplito ir kituose Lietuvos 
miestuose. Iki XX a. 2-ojo dešimtmečio labiausiai buvo paplitusi portretinė fotografija. 
1933–1940 – lietuviškosios fotografijos „aukso amžius“.  Realistinė fotografijos kryptis, et-
nografiniai motyvai, modernumas ir tautiškumas išgarsino lietuviškąją fotografiją užsie-
nyje. Tuo metu bandyta leisti fotožurnalus, lietuvių fotomenininkai sėkmingai dalyvavo 
fotografijos parodose užsienyje (1937 m. pasaulinėje pramonės ir kultūros parodoje Pary-
žiuje už fotografijų kolekciją pelnytas auksas). Išėjo keli fotografijos vadovėliai (reikšmin-
giausias buvo K. Lauciaus „Fotografuoti gali kiekvienas“).

Šiandien daugiau nei du milijonus kartų per dieną pasaulyje trekšteli fotoaparatas 
ir padaroma nuotrauka. Tai momentinės nuotraukos, įamžinančios laimingas šeimos aki-
mirkas, ir  dramatiški naujienų vaizdai, reklaminės ir madų nuotraukos bei dokumentams 
skirti mūsų atvaizdai, taip pat iš palydovų erdvėje siunčiami planetos vaizdai ir daugybė 
kitų. Naršytė (2011) mano, kad fotografija yra tapusi pagrindine menininkų raiškos prie-
mone, o įsigalėjus skaitmeninei fotografijai, ji pasklido po visas gyvenimo sritis – tapo ko-
munikacijos priemone, konkuruojančia su kalba. Fotografija naudojama daugelyje sričių, 
ir visą laiką jų atsiranda vis kitų. Daugelis mokslo ir meno sričių šiuo metu neįsivaizduoja savo 
veiklos be fotografijos, kuri neišstūmė kitų vaizduojamųjų menų iš jų pozicijų. Maža to, ji 
nemažai padeda kūrybos ir darbo studijų procese. Pasak M. Lipšic, senosios Lietuvos foto-
grafų nuotraukos mus nukelia į praeitį, taip parodydamos kultūrinį, socialinį ir visokį kito-
kį laikotarpio kontekstą, nes fotografija kaip niekas kitas kreipia žiūrinčiojo akis į laiką. 

5.2. Floristika

Kiekvieno žmogaus pasąmonėje slypi siekis išreikšti save kūryboje, išsilaisvinti. Kūry-
biškumas nuspalvina net pačią niūriausią kasdienybę, pakylėja, džiaugsmu paverčia bet 
kokį užsiėmimą. Niekas taip neįkvepia kūrybai kaip gamta. Nežinia, kiek tūkstantmečių 
praėjo nuo dienos, kai dėl savo grožio buvo padovanota pirmoji gėlė. Istorija tik pamini 
epochas, kai gėlių komponavimas tapo tradicija. Jau senovės Atėnuose veikė gėlių tur-
gus, kuriame net žiemą buvo galima nusipirkti žibuoklių vainiką. Pasak Gvildžio (2000), 
floristikos menas mūsų dienas pasiekė daugybę kartų pasikeitęs, įgavęs naujų prasmių, ta-

http://www.fo�to�gy�ve�ni�mas.ne�tai.net


4�

E s t e t i k a

čiau nepraradęs svarbiausios paskirties – teikti džiaugsmą ir šventinę nuotaiką. Šiandien 
jau turbūt nėra tokios progos, kuriai nederėtų gėlės. Jos lydi žmogų visą gyvenimą – tiek 
svarbiausiais momentais, tiek ir kasdienybėje. 

2 pav. Puokštė
Šaltinis: www.floristikossala.lt

Floristika – dekoratyvinio meno rūšis, kurianti floristinius darbus (puokštes, kompo-
zicijas, koliažus, pano) iš įvairių gamtos medžiagų (gėlių, lapų, žolių, uogų, vaisių, riešutų 
ir kt.). Kompozicijos gali būti tiek iš gyvų, tiek iš džiovintų augalų. Gėlių komponavimo 
istorija sena kaip ir žmonijos. Puošti gėlėmis aplinką žmonėms rūpėjo visais laikais, nes tai 
suteikia jaukumo. Apie tai byloja iki mūsų dienų išlikę architektūros paminklai, dekoraty-
vus menas, dailės kūriniai, poezijos posmai. Seniau gėlėmis buvo puošiamos šventyklos, 
rūmai, dievų skulptūros, jos buvo naudojamos kultinių apeigų metu ir turėjo gilesnę sim-
bolinę reikšmę. Pasak istorijos šaltinių, floristikos užuomazgos atsirado bronzos amžiuje 
– tai rodo rasti indai gėlėms merkti. Senojo Egipto piramidėse kasinėjant buvo rasta fiku-
so, finikinės palmės ir kitų dekoratyvinių augalų sėklų bei lapų. Faraono Tutanchamono 
kape tarp gausybės auksu spindinčių lobių gulėjo jautrus jo žmonos atsisveikinimas – su-
džiūvęs vainikėlis, kuriame buvo ir rugiagėlių žiedų, aguonų bei linų vaisių. Taip pat floris-
tikos pavyzdys – garsieji kabantys Babilono sodai, vienas iš didžiausių septynių pasaulio 
stebuklų. Senais laikais buvo žmonių, kurie augino, rinko, rišo gėles, juos tuomet vadino 
„puokščių rišėjais“, ir tik apie 1850 m. ši profesija pradėta vadinti menu.

Kaip rašoma internetiniame puslapyje auksarankė.lt, floristika – daugialypė ir mar-
gaspalvė, savita ir nepakartojama, atspindinti skirtingų tautų kultūrines tradicijas. Seno-
vės Judėjoje ypač mėgiamos buvo rožės ir baltosios lelijos, o narcizas ir mirta laikyti taikos 
emblema. Senovės graikams rožė reiškė jaunystės dienų ilgesį, liūdesį, lelija – nekaltybę 
ir tyrumą, o egiptiečiams rožės žiedas simbolizavo trumpą gyvenimą, o lelijos – laisvę ir 
viltį. Kinai, pabrėždami savo meilę, dovanodavo anemonus, o anglai – neužmirštuoles. 
Kiekviena tauta turi skirtingą požiūrį į gėles. Pietuose gyvenantys žmonės, nuolat apsupti 
žydinčių gėlių, nesureikšmina jų grožio ir net nekreipia dėmesio. O štai išsiskleidęs augalo 
žiedas ant šiauriečio palangės yra puoselėjamas, juo džiaugiamasi.

http://www.flo�ris�ti�kos�sa�la.lt
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Floristai kuria gėlių kompozicijas pačiomis įvairiausiomis progomis, o visos tos 
progos skiriasi nuotaikomis, pobūdžiu, todėl svarbu tinkamai pasirinkti augalus, kad jie 
taikliausiai atspindėtų vienos ar kitos šventės dvasią. Daug dėmesio gėlių komponavimo 
mene skiriama spalvai. Bespalvė floristika būtų nuobodi. Juk pirmiausia žmogaus akis pa-
mato spalvą ir tik vėliau tiria formą (galbūt todėl spalva visuomet buvo sureikšminta ir api-
pinta legendomis, kupina simbolių ir įvairių reikšmių). Komponuojant puokštes, svarbu 
atsižvelgti ir į sezoniškumą, nuotaikas, kurias matome už lango. Daugelis tautų turi savo 
gėlių komponavimo stilius. Aptarsime vieną jų, šiuo metu paplitusį visame pasaulyje.

ikebana – tai japoniškas gėlių išdėstymo vazose menas, išsiskiriantis paprastumu 
ir linijų skaidrumu, spalva. Ši meno rūšis kildinama iš senojo gėlių padėjimo ant altoriaus, 
kuris paplito Japonijoje VI a. kartu su budizmu. Tuometinės puokštės dažniausiai buvo 
sudėliojamos bronziniuose induose iš pušies šakelės, kipariso, rožių ar narcizų. Ikebanos 
kompozicijoje vyrauja trys pagrindiniai elementai, apibrėžiantys tris pradžias: dangų, že-
mę ir žmogų. Jie gali būti išreiškiami gėlės žiedu, šakele ir žole. Jų tarpusavio derinys ir 
papildomi elementai pagal stilių ir turinį sukuria skirtingus kūrinius. 

5.�. Šokis

Tarptautinių žodžių žodyne (2008) rašoma: „Choreografija – meno šaka, meninius 
vaizdus grindžianti šokiu; būdinga šokio, judesio, ritminės plastikos, gesto ir muzikos deri-
nys; apima liaudies šokius, baletą, pramoginius ir moderniuosius šokius.“

Pasak Milvydienės (2006), šokiai – viena iš seniausių žmogaus kultūrinės veiklos 
formų. Jau akmens amžiuje žmonės šoko. Piešiniai ant uolų ir pėdsakai įrodo, kad buvo 
šokama net 10 000 metų prieš Kristų. To meto gentys dar neturėjo didesnių bendruome-
nių. Tai atsispindėjo ir jų šokiuose: žmonės dažniausiai šokdavo po vieną, neliesdami kitų, 
retkarčiais ratu. Moterys šokdavo tik su moterimis, vyrai – tik su vyrais. Kai kurie panašūs 
šokiai išliko iki šių dienų, pavyzdžiui, vu-du šokis Haityje. Šis šokis, kaip ir daugelis kitų, yra 
religinis. Taigi šokiai yra  kultinės kilmės. Šokiai poromis (kai šoka vyras ir moteris) atsira-
do tik prieš 5000 metų, susipynus vyrų ir moterų rateliams. Manoma, kad Europoje svar-
biausią vaidmenį šokiams poromis suvaidino Pietų Vokietija. Mūsų laikais Bavarijoje dar 
šokamas liaudies šokis „Schuhplattler“, laikomas seniausiu poriniu šokiu visame žemyne. 
Viduramžiais šokiai buvo skirstomi į sakralinius (šventus) ir pasaulietinius (kasdieninius), 
pastaruosius bažnyčia smerkė ir draudė. Nors krikščionybė ir smerkė „nuodėmingus, vel-
niškus“ šokius, jie teikė žmonėms nemažai malonumo. Šiai epochai būdinga bažnyčios 
ir valstybės atsiskyrimas bei griežtas visuomenės skirstymas į tris sluoksnius: valstiečius, 
aristokratiją ir dvasininkiją. Kadangi buvo griežtas visuomenės sluoksnių susiskirstymas, 
skyrėsi ir šokami šokiai. Greta primityvių liaudies ir valstiečių šokių Europoje plito lėti, ra-
mūs aristokratų šokiai. Renesanso epochoje humanizmo laikotarpiu atsirado miestiečių 
luomas. Jų papročiai ir kultūra pynėsi su aristokratų papročiais. Liaudies šokių formos per-
ėjo į pramoginius šokius ir atvirkščiai: miestiečiai imitavo aristokratų šokius. Visuomenei 
vis labiau pasaulietiškėjant, dažniau buvo rengiamos puotos ir šokių šventės. Atsirado 
pirmieji šokių mokytojai, kūrėsi šokių namai, 1661 metais buvo įkurta pirmoji šokių akade-
mija. Tokiame kontekste vystėsi vienas įspūdingiausių šokių – valsas. Žodis „valsas“ kilęs 
iš vokiško žodžio „Waltzen“, kuris reiškia kelionę arba sukimąsi. Šis šokis taip buvo pavadin-
tas tik XVII šimtmečio pabaigoje. Tačiau valso užuomazgų jau būta XII ar XIII a. Jis atsirado 
iš Alpių kraštuose poromis šoktų piršlybų šokių. Jį šokti pradėjo Austrijos valstiečiai. Kai jų 
daromi platūs ir energingi žingsniai tapo labiau apgalvoti bei elegantiškesni, šiuo šokiu 
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susidomėjo ir kitų sluoksnių atstovai visame pasaulyje. Jis laikomas pirmuoju pramogi-
niu šokiu. Tačiau kadangi valsas buvo šokamas partneriams būnant arti vienas kito, kilo 
skandalas, ir tai jį pavertė ne tik dar populiaresniu, bet net „mados klyksmu“. Nors šis šokis 
buvo draudžiamas ir laikomas pernelyg laisvu, jis paplito visoje Vokietijoje, vėliau jį ėmė 
šokti Paryžiaus ir Londono aristokratai. Nors šokis nebuvo laikomas tinkamu dvarams, ta-
pęs pramoginis, jis užkariavo visas pokylių sales ir jose karaliavo iki 1910 m. Anglijoje valsą 
1912 metais galutinai išstūmė bostonas. Valsas buvo laikomas mirusiu ir Vokietijoje.

Industrializacijos epochoje (nuo 1870 m.) atsirado daug naujų šokių formų; pagal 
kaimo žmonių papročius, jų šokių laikyseną buvo sukurta naujų šokių. XIX amžiuje buvo 
porinių šokių – valso ir polkos – klestėjimo metas. Jau 1835 metais buvo žinoma legenda 
apie Bohemijos mergaitę, išradusią polką. Polka vadinosi šėlimo šokiu. Valsas, kaip ir ma-
zurka, kadrilis ir kiti, kilo iš liaudies šokių. Jie buvo labai populiarūs ir išstūmė dvaro šokius. 
Su valsu paprasta liaudis įžengė į puotų sales. Šiuolaikiniai pramoginiai šokiai tobulėjo 
daug šimtmečių. Pirmiausia buvo šokami tik europietiški šokiai, vėliau kiti šokiai „atkelia-
vo“ iš JAV ir Pietų Amerikos, galiausiai aplinkiniais keliais – per Ameriką – į Europą pateko 
ir Afrikos šokiai.

Nuo XX amžiaus pradžios šokėjai pradeda eksperimentuoti su laisvesniais, asmeniš-
kesniais būdais judėti. Amerikoje gimsta modernusis šokis (modern dance). Isadora Dun-
can, Loie Fuller ir Ruth St Denis buvo modernaus šokio pradininkės, ieškojusios naujų 
šokio formų. Jų žvilgsnis nukrypsta į naują, asmeninį ir laisvą būdą judėti, kuris būtų prie-
šingas XIX amžiaus baleto suvaržymui ir dirbtinumui. Pavyzdžiui, I. Duncan savo judesius 
grindė senovės graikų menu, šokiu ir skulptūra, šoko basa ir įkvėpimo ieškojo tiesiai iš 
muzikos; Loie Fuller sugalvojo šokį, kuriame svarbiausia buvo besikaitaliojančių spalvų ir 
šviesų žaismas ant daugiasluoksnių sijonų. 

XX amžiaus pabaigoje nebeliko ryškaus skirtumo tarp modernaus šokio, baleto ir 
šou šokio. Galiausiai šokis tapo truputį daugiau nei tik pramoga. Šiuolaikinis šokis pasižy-
mi įvairiapusiškumu: jis gali būti šokamas pagal bet kokio stiliaus muziką ar būti sujung-
tas su kitomis šokio formomis tam, kad sukurtų naujus judesio stilius.

temos apibendrinimas

Menas yra viena iš seniausių žmogaus dvasinės kultūros, simbolinės veiklos formų. 
Menas – tai specifinė žmogaus veikla, kurios tikslas – vaizdais, garsais, judesiais perteikti 
tikrovę, išreikšti mintis, jausmus, sudėtingą vidinį žmogaus pasaulį. Meno sąvoka apima 
daug kultūros sričių: tai muzika, literatūra, dailė, architektūra, teatras ir kt. Žmonės meną 
supranta skirtingai, nes kiekvienas turi savo kriterijus, pagal kuriuos vertina visą jį supan-
čią aplinką, todėl niekada nerasime vienodos nuomonės nei apie patį meną, nei apie jo 
reikšmę žmogui, nei apie tai, ar jis apskritai yra reikalingas.

Pagrindinė literatūra

1. Bogušinė, V., Bendorienė, A. (2008). Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius: Alma 
littera.
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3. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. (2006). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

4. Gvildys, M. (2000). Kitoks gėlių gyvenimas. Kaunas: Ūkininko patarėjas.

5. Iliustruota Lietuvos enciklopedija KULTŪRA (2006). Kaunas: Šviesa.
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7. Narušytė,  A. (2011). Lietuvos fotografija: 1990–2010. Vilnius: Baltos lankos.

8. <http://www.fotogyvenimas.netai.net/1_2_Fotografijos-istorija.html>.

9. <http://lt.wikipedia.org/wiki/Fotografija>.
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tografijos-istorijos-1839-1920/9705>.

Papildoma literatūra

1. Juodakis, V. (1996). Lietuvos fotografijos istorija: 1854–1940. Vilnius: Austėja.
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Kauno universiteto leidykla.

4. Pabedinskas, T. (2010).  Žmogus Lietuvos fotografijoje. Vilnius: Vilniaus dailės aka-
demija.

5. Sheen, J. (1999). Džiovintos gėlės – jūsų namų puošmena. Vilnius: UAB „Gamta“.

6. Zinčiukienė, T. (2009). Istorinis buitinis šokis. Kaunas: KTU.

7. <http://www.auksarankes.lt/straipsnis/rankdarbiai/floristika>.

8. <http://www.lrytas.lt/-13212897921321082446-netik%C4%97ti-faktai-apie-
%C5%A1oki%C5%B3-kilm%C4%99.htm>.

Pamąstykite

1. Kas yra menas?

2. Kokią įtaką mums daro menas? Ar jis daro žmogų geresnį?

3. Šiuolaikinio meno paskirtis: šokiruoti ar kelti estetinį pasigėrėjimą?

� pav. Šiuolaikinis menas
Šaltinis: www.muse.lt

4. Apsilankykite šiuolaikinio meno (dailės, fotografijos, tapybos ar kt.) parodoje ir apra
šykite savo įspūdžius.

http://www.fo�to�gy�ve�ni�mas.ne�tai.net/1_2_Fo�to�gra�fi�jos-is�to�ri�ja.html
http://lt.wi�ki�pe�dia.org/wi�ki/Fo�to�gra�fi�ja
http://www.ber�nar�di�nai.lt/straips�nis/2008-03-12-mo�ni�ka-lip�sic-is-lie�tu�vos-fo�to�gra�fi�jos-is�to�ri�jos-1839-1920/9705
http://www.ber�nar�di�nai.lt/straips�nis/2008-03-12-mo�ni�ka-lip�sic-is-lie�tu�vos-fo�to�gra�fi�jos-is�to�ri�jos-1839-1920/9705
http://www.ber�nar�di�nai.lt/straips�nis/2008-03-12-mo�ni�ka-lip�sic-is-lie�tu�vos-fo�to�gra�fi�jos-is�to�ri�jos-1839-1920/9705
http://www.auk�sa�ran�kes.lt/straips�nis/rank�dar�biai/flo�ris�ti�ka
http://www.lry�tas.lt/-13212897921321082446-ne�tik%C4%97ti-fak�tai-apie-%C5%A1oki%C5%B3-kilm%C4%99.htm
http://www.lry�tas.lt/-13212897921321082446-ne�tik%C4%97ti-fak�tai-apie-%C5%A1oki%C5%B3-kilm%C4%99.htm
http://www.mu�se.lt


JuRGita Jasnauskaitė

EstEtika

Redagavo Jurgita Macienė

_______________________

SL 843. 2013-09-26. 11,25 leidyb. apsk. l. Užsakymas 49.
Išleido ir spausdino VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, P. Višinskio g. 25, LT-76351 Šiauliai.
El. p. leidykla@cr.su.lt, tel. (8 41) 59 57 90, faks. (8 41) 52 09 80.
Interneto svetainė  http://leidykla.su.lt/

mailto:lei�dyk�la@cr.su.lt
http://lei�dyk�la.su.lt

	1. ŠIUOLAIKINĖS ESTETIKOS BRUOŽAI. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
	2. GAMTOS ESTETIKA
	3. DARBO ESTETIKA
	3.1. Darbas kaip vertybė
	3.2. Darbas ir karjera
	3.3. Įmonės estetika
	3.4. Aprangos etiketo pagrindai
	3.5. Prekės estetika

	4. ELGESIO ESTETIKA
	4.1. Elgesio kultūra ir bendravimas
	4.2. Etiketas ir protokolas
	4.3. Keletas bendravimą lengvinančių taisyklių
	4.3.1. Etiketas darbe
	4.3.2. Privatūs pokalbiai telefonu
	4.3.3. Dovanojimo etiketas

	4.4. Žmogaus išorės grožis. Mada

	5. MENAS ŽMOGAUS GYVENIME
	5.1. Fotografija
	5.2. Floristika
	5.3. Šokis


