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Dažnai net nesusimąstome, kiek daug aplinkui mus yra spaudinių – tai laikraščiai, reklaminiai 
stendai, plakatai ir t.t. Šie ženklai padeda mums orientuotis, pažinti, mokytis. Todėl spaustuvės ir jų 
įvairiausi spaudiniai yra natūrali mūsų kasdieninio gyvenimo dalis. Tačiau techninės galimybės ne 
visada buvo tokios. Pirmuosius bandymus sukurti spausdinimo techniką galime atsekti dar nuo 
senovės romėnų laikų. Pirmieji spausdinimo blokai labiau priminė anspaudus. Tam reikėdavo ne tik 
daug laiko, bet ir daug medžio drožėjų kantrybės. Viduramžiais Europoje žinių išsaugojimas priklausė 
išsilavinusių vienuolių prerogatyvai. Jų perrašinėjamos bei iliustruojamos knygos tapdavo vertingais 
meno kūriniais, todėl buvo labai brangios. Švietimas tapo turtingųjų privilegija.  

 

Tik sumanių išradėjų dėka, siekiančių pažangos spausdinimo technologijoje, Europoje atsivėrė kelias 
į nušvitimą. 1440 m., kai J. Gutenbergas pateikė novatorišką idėją pakeisti vientisą spausdinimo 
bloką kilnojamosiomis raidėmis, knygas buvo galima leisti didesniais tiražais, spauda tapo prieinama 
platesnei visuomenei, smarkiai sumažėjo išlaidos. 1812 m. F. Königas išrado cilindrinę spausdinimo 
mašiną. Jos dėka buvo galima nebrangiai gaminti didelius tiražus. Skaitymas tapo ne vien turtingųjų 
privilegija. Spaudiniai tapo kasdienio gyvenimo dalimi. 1838 m. L. Daguerre‘o išrastu vaizdo 
fiksavimo būdu buvo pradėti gaminti atvirukai, žurnalai bei iliustruotos knygos. Vokietija tapo 
pasaulinio masto vaizdinių mokymo priemonių rengimo centru. Atsirado daugybė spaustuvių, nauja 
technologija spausdinamų leidinių poreikis vis didėjo.  



Jakobo Ferdinando Schreiber‘io 1831 m. įkurta spaustuvė buvo viena iš jų. Pradėjęs darbą nuo 44 
litografinių akmens plokščių, J. F. Schreiber‘is sėkmingai išplėtojo spaustuvės veiklą. Spaustuvės 
veikla prasidėjo nuo meninių paveikslėlių. Vėliau pradėjo iliustruoti knygas bei spausdinti vaizdines 
mokymo priemones, kurios buvo naudojamos kaip papildoma metodinė mokymo priemonė 
mokyklose. Pradėjus spausdinti spalvotas vaizdines mokymo priemones, leidyklos sėkmė sparčiai 
augo. Jų spausdinti plakatai išsiskyrė tiek vaizdine raiška, tiek mokslinio turinio nuoseklumu. 
Plakatams atspausdinti naudota chromolitografinė spaudos technika, kuomet ant akmens (ar 
klinties) plokštės nupiešiamas piešinys, o vėliau paviršius ėsdinamas chemikalais, kurie paveikia tik 
piešimo priemone nepaliestas vietas. Tuomet tepami dažai ir preso pagalba atspaudžiamas darbas. 
Tokiu būdu gaunami keli šimtai kopijų. Patys plakatai, o tiksliau jų atskiros detalės, buvo 
spausdinamos ir kaip to meto knygų iliustracijos. 

 

Pedagoginio muziejaus (dabar Lietuvos švietimo istorijos muziejus) įkūrėjas V. Ruzgas, skatino 
vaizdinių mokymo priemonių naudojimą mokyklose ir 1922 m. buvo suorganizavęs vaizdinių 
mokymo priemonių plakatų parodą, skirtą mokytojams ir moksleiviams.  

 

Lietuvos švietimo istorijos muziejaus fonduose atrandame tokius lobius kaip XIX a. II pusės – XX a. pr.             
J. F. Schreiber‘io spaustuvėje spausdintus vaizdinius mokymo priemonių plakatus. Muziejaus turimą 
vaizdinių mokomųjų plakatų rinkinį sudaro botanikos, geografijos, minerologijos, zoologijos 
(entomologijos, ichtiologijos, herpetologijos, ornitoligijos, teriologijos, malakologijos, 
arachnologijos) plakatai, kurie paįvairina įvairių mokomųjų dalykų turinį.  

 



I. Pirmoji gamtos  

istorijos pamoka 



II. Teriologija (žinduoliai) 

Graužikai 

Kanopiniai, porakanopiniai 

Atrajotojai 

Nepilnadančiai 

 



II. Teriologija (žinduoliai) 

Atrajotojai 

 



II. Teriologija (žinduoliai) 

Atrajotojai 

Porakanopiniai 

Plėšrieji žinduoliai 



III. Ornitologija (paukščiai) 

Vandens paukščiai 

 



III. Ornitologija (paukščiai) 

Geniniai 

Papūginiai 

Žvirbliniai 

Varniniai 



III. Ornitologija (paukščiai) 

Plėšrieji 

Pelėdiniai 

Papūginiai 

Medšarkiniai 



IV. Zoologija 

Žvyniaropliai 

Ropliai 

Uodeguotieji varliagyviai 



IV. Zoologija 

Nariuotakojai 

Žieduotosios kirmėlės 

Plokščiosios kirmėlės 

Dygiaodžiai 

Duobagyviai 

 



IV. Zoologija 

Kaulinės žuvys 

 



IV. Zoologija 

Varliagyviai 

Ropliai 

Kremzlinės žuvys 

 



IV. Zoologija 

Kaulinės žuvys 

Moliuskai 

Nariuotakojai 

 



V. Botanika (augalai) 

Magnolijūnai 

Grybai 

 



V. Botanika (augalai) 

Magnolijūnai 

 



V. Botanika (augalai) 

Magnolijūnai 

 



V. Botanika (augalai) 

Magnolijūnai 

Pušūnai 



V. Botanika (augalai) 

Magnolijūnai 

 



V. Botanika (augalai) 

Magnolijūnai 

 



V. Botanika (augalai) 

Magnolijūnai 

 



V. Botanika (augalai) 

Magnolijūnai 

 



V. Botanika (augalai) 

Magnolijūnai 

 



V. Botanika (augalai) 

Magnolijūnai 

 



V. Botanika (augalai) 

Magnolijūnai 

 



VI. Mineralogija 



VI. Mineralogija 



VI. Mineralogija 



VI. Mineralogija 



VII. Kraštovaizdis 

Kalnai 

Kopos 

Gyvenimas jūroje 

Dykra 

Neapolis 



VII. Kraštovaizdis 

Žemės paviršius 

Berlynas 

Švarcburgas 

Reino upė netoli Bingeno 

Badenas 

Reino upės krioklys ties Šafhauzenu 

 



VII. Kraštovaizdis 

Jeruzalė 

Arbatos  gamyba 

Kavos pramonė 

Cukranendrių derlius 

Egiptas 

Karavanas 
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