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Žodinės istorijos interviu klausimų sąvadas (pavyzdys) 

 

Žemiau pateikiami žodinės istorijos interviu klausimų pavyzdžiai. Labai svarbu užduoti atviro 

pobūdžio klausimus ir vengti „vesti“ pašnekovą tam tikro atsakymo link. Jei matote, kad 

pašnekovo atsakymai yra įdomūs, svarbu užduoti papildomus klausimus gilinantis į konkrečią 

istoriją.  

 

Įžanga: Dėkojame, kad sutikote pasikalbėti. Noriu informuoti, kad pokalbis bus įrašomas. 

Pokalbis arba jo dalys vėliau gali būti skelbiami viešai, tačiau jūsų asmens duomenys nebus 

viešinami.  

 

I dalis: pagrindiniai biografiniai duomenys 

Nurodykite visą savo vardą ir pavardę. 

Kur ir kada gimėte, kur užaugote? 

Koks jūsų išsilavinimas? 

Kokia yra jūsų profesija, kokia veiklia užsiėmėte? 

Kuo vertėsi Jūsų tėvai, koks buvo jų išsilavinimas? 

 

II dalis: gyvenamosios vietovės apibūdinimas 

Papasakokite apie miestelį/kaimą, kuriame užaugote. 

Kokie žmonės gyveno Jūsų miestelyje/kaime? 

Kas buvo Jūsų kaimynai (kokios jų tautybės)? 

Kokiomis veiklomis užsiėmė Jūsų mietelio/kaimo žmonės? 

Kokiomis kalbomis kalbėjo Jūsų mietelio/kaimo žmonės? 

Kokie buvo svarbiausi Jūsų miestelio pastatai? 

Ar Jūsų miestelyje vykdavo turgus? Jei taip, kokiomis dienomis? Kas turguje prekiavo? 

 

III dalis: prisiminimai apie žydų bendruomenę. Bendrieji klausimai  

Ar Jūsų miestelyje/kaime gyveno žydų? 

Gal pamenate Jūsų miestelyje/kaime gyvenusių žydų pavardes? 
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Kur Jūsų miestelyje/kaime gyveno žydai? 

Kokiomis veiklomis, darbais, verslais ir pan. užsiėmė Jūsų miestelio/kaimo žydai? 

Kaip atrodė Jūsų miestelio/kaimo žydai vyrai? Ar išsiskyrė kokiomis nors aprangos, išvaizdos 

ypatybėmis? 

Kaip atrodė Jūsų miestelio/kaimo žydės moterys? Ar išsiskyrė kokiomis nors aprangos, išvaizdos 

ypatybėmis? 

Kokia kalba(-omis) kalbėjo Jūsų miestelio/kaimo žydai? 

 

IV dalis: žydų gyvenamoji erdvė 

Kokioje miestelio kaimo dalyje gyveno žydai? Ar žydų namai buvo susitelkę vienoje vietoje, ar 

išsisklaidę po visą gyvenvietę? 

Kaip atrodė žydų namai? Ar jie skyrėsi nuo ne žydams priklausančių namų? Ar pažvelgus iš išorės 

buvo galima pasakyti, kuris namas priklauso žydams, o kuris lietuviams?  

Ar šiandien Jūsų miestelyje/kaime dar yra išlikę žydams priklaususių namų? Jie taip, gal galite 

įvardyti? 

Ar žydai turėjo savo maldos namus? Jei taip, kur jie stovėjo, kaip jie atrodė? Ar šie maldos namai 

yra išlikę? Jei ne, kas ir kada jiems nutiko?  

Ar esate buvę žydų maldos namuose? Jei taip, gal galite apibūdinti, kaip jie atrodė?  

Ar žydai turėjo savo mokyklą? Jei taip, kur ji buvo, kaip atrodė? Jei mokykla buvo, ar jos pastatas 

šiandien yra išlikęs? Jai taip – kur? 

Ar žydai turėjo dar kokių nors pastatų Jūsų miestelyje/kaime? Jei tokių buvo – ar kas nors iš jų 

tebestovi ir šiandien/kur? 

Ar žydai turėjo savo kapines? Kur jos buvo? Ar yra išlikusios? 

 

V dalis: etniniai santykiai 

Ar vaikystėje/jaunystėje esate bendravę su žydais? Jei taip, kokia kalba? 

Ar turėjote žydų draugų? Jei taip, gal pamenate jų vardus? 

Jei lankėte mokyklą, ar Jūsų klasėje/mokykloje buvo žydų vaikų? 

Ar turėjote žydų kaimynų? Jei taip, gal pamenate jų vardus/pavardes? Kokia veikla jie užsiėmė? 

Ar žydai ir ne žydai kviesdavo vieni kitus į svečius? 

Ar esate buvę žydų namuose? Jei taip, gal galite juos apibūdinti?  
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Kaip sutarė Jūsų miestelio žydai ir ne žydai? Kokie tarpusavio santykiai vyravo?  

Ar žydai tuokdavosi tik tarpusavyje, ar yra buvę ir santuokų tarp žydų ir ne žydų? 

Ar žydai lankėsi/buvo įleidžiami į katalikų bažnyčią? Ar ne žydai/lietuviai galėjo apsilankyti žydų 

maldos namuose? 

 

VI dalis: religija ir tradicijos 

Ar žydai turėjo savo religiją/tikėjimą? Jei taip, kaip jį vadinote? 

Gal pamenate, kokių papročių/tradicijų laikėsi žydai? 

Kokį maistą valgė žydai? Ar jis kuo nors skyrėsi nuo ne žydų maisto? 

Kurią savaitės dieną žydai eidavo melstis į savo maldos namus? Gal žinote, kaip tuos maldos 

namus vadino?  

Ar žydai turėjo savo bendruomenės lyderį? Jei taip, kaip jį vadino? Ką jis veikė? 

Gal pamenate, ar žydai švęsdavo kokias nors savo šventes? Ar buvo švenčių pavasarį, vasarą, 

rudenį, žiemą? Jei taip, gal pamenate, kaip tas šventes vadindavo, ką per jas darydavo? 

Ar per savo šventes žydai turėdavo kokio nors ypatingo maisto? Gal teko juo vaišintis? 

Ar esate matę žydų vestuves? Jei taip, gal galite apibūdinti? 

Ar esate matę žydų laidotuves? Jei taip, gal galite apibūdinti?  

 

VII dalis: Holokaustas 

Kas nutiko žydams per karą? 

Kaip ne žydai reagavo į Jūsų miestelio žydų sušaudymą? 

Gal žinote, kas dalyvavo naikinant Jūsų miestelio/kaimo žydus? 

Ar Jūsų miestelyje/kaime buvo žmonių, kurie gelbėjo/padėjo žydams per karą? 

Kas nutiko su Jūsų miestelio/kaimo žydų namais ir kitais žydams priklausiusiais statiniais?  

Ar po karo į Jūsų miestelį/kaimą grįžo žydų? Jei taip, gal pametate jų pavardes/kaip jie buvo 

priimti/ koks tolesnis jų likimas? 

 

VIII dalis: pabaiga 

Ar yra kas nors, ką dar norėtumėte pridurti? 

Dėkojame, kad dalyvote šiame žodinės istorijos projekte. 


