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Tyrimo tikslas. Sukurti foto albumo šabloną, kaip šiuolaikinės vizualinės raiškos bendravimo priemonę, kuri 

padėtų detaliai įamžinti artimųjų prisiminimus. 

Reikšminiai žodžiai:  artimųjų santykiai, bendravimo priemonė, foto albumo dizainas, vizualinė raiška 

 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros šaltinių analizė santykių tarp skirtingų kartų tema, analogų – esamų knygų 

ir foto darbų analizė šia tema, apklausa, šiuolaikinių priemonių trūkumo nustatymas. 

Rezultatai ir / arba išvados. Tyrimo metu išanalizuotos kartų santykių vizualinės raiškos priemonės, išsiaiškinta 

kokios vizualinės priemonės ir kurie jų sudedamieji elementai efektyviausiai koreliuoja kuriant kartų santykius. 

Remiantis tyrimo rezultatais sukurtas foto albumo, kaip vizualinės priemonės bendravimui, šablonas. 

Vyresnio amžiaus senolių vienišumas ir artimesnio santykio nebuvimas su artimais žmonėmis, anūkais. Sukurto 

foto albumo šablonas padėtų daugiau laiko praleisti su artimu žmogumi ir taip jį pažinti sukuriant nuoširdesnį 

santykį. Jauno žmogaus fokusavimasis į trumpas žinutes ir seno žmogaus trumpos prisiminimų nuotrupos dėl 

silpstančios atminties – suteikia kartų tarpusavio bendrumą. 

Kaip ir visame pasaulyje, taip ir Lietuvoje didėja senų ir pagyvenusių žmonių skaičius. Dėl tos priežasties daugėja 

tyrimų  ir mokslinių straipsnių apie senų žmonių socialinius ryšius, senelių ir anūkų santykius Lietuvoje. Šia tema 

rašė D. Jankūnaitė ir R. Naujokienė „Sėkmingos senatvės prielaidos: senyvo amžiaus asmenų perspektyva“ (2012), 

A. Mastauskaitė „Tarpusavio santykių kokybė Lietuvos šeimose“ (2005). Šių autorių atlikti turimai įtakojo 

galutinius vizualinės priemonės bendravimui projektavimo rezultatus. 

Originalumas ir / arba praktinis reikšmingumas. Artimi santykiai – pagrindinis laimės indikatorius. Šiuo 

tyrimu atskleista kaip galima šiuolaikinėmis priemonėmis kurti santykį tarp kartų, kaip svarbu kuo geriau pažinti 

savo giminės šaknis, užmegzti artimesnį ryšį su seneliais, kol jie dar gyvi ir gali palikti nemažai prisiminimų ir tai 

kas buvo svarbu jų kartai (1 pav. a,b,c). Atrasti bendrumai tarp jauno ir seno žmogaus šiuolaikiniame kontekste.  
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  a)    b) 

 

                                                        c) 

                                                                         1 pav. Foto albumų analogai, 2022  
Šaltiniai: a) Grandparent's Keepsake Album: Special Memories of My Grandchild's First Years Reviews & Ratings - 

Amazon.in 

b)  Memories for My Grandchild Organizer Reviews & Ratings - Amazon.in 

c) Zylės zylioja | Facebook 

 

https://www.amazon.in/Grandparents-Keepsake-Album-Memories-Grandchilds/dp/145471090X/ref=sr_1_1?crid=25Q9TXXQN66WE&keywords=grandparents+keepsake+album&qid=1650028051&s=books&sprefix=grandparients+keepsake+album%2Cstripbooks%2C464&sr=1-1
https://www.amazon.in/Grandparents-Keepsake-Album-Memories-Grandchilds/dp/145471090X/ref=sr_1_1?crid=25Q9TXXQN66WE&keywords=grandparents+keepsake+album&qid=1650028051&s=books&sprefix=grandparients+keepsake+album%2Cstripbooks%2C464&sr=1-1
https://www.amazon.in/Memories-Grandchild-Organizer-Suzanne-Zenkel/dp/144130262X
https://www.facebook.com/Zyles.Zylioja/

