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Pramonės perversmas

XVIII a. pab. verslininkai ėmė ieškoti naujų idėjų, kurios darbą 
padarytų efektyvesnį. Perversmas gamyboje įvyko, kai britų iš-
radėjas Džeimsas Vatas 1769 m.  sukūrė garo mašiną.
Išradimą įdiegus pramonėje, imtos naudoti mechaninės audimo 
staklės, verpimo mašinos, sukurta pažangesnė mechanizuota ga-
myba. Vietoj amatininkų cechų kūrėsi didžiuliai fabrikai, pra-
sidėjo industrializacija.
Augančiai pramonei reikėjo gabenti didžiulius kiekius žaliavų, o 
pagamintas prekes vežti į tolimas šalis, todėl plėtojosi transpor-
tas. Didėjo geležinkelių, asfaltuotų kelių tinklas, pradėjo kursuo-
ti pirmieji garvežiai ir garlaiviai.
Pramonės revoliucija, mokslo, technikos laimėjimai skatino mil-
žiniškas permainas ir žemės ūkyje. Įvyko agrarinė revoliucija. 
Anksčiau vyravusį natūrinį ūkį keitė fermerių ūkis, skatinta ke-
turlaukė sėjomaina ir ūkių specializacija tam tikrose srityse.
XVIII a. pab. prasidėjo milžiniškų technologinių, ekonominių ir 
socialinių pokyčių epocha, vadinama pramonės revoliucija. 

•

•

•

•

•

?   Klausimai ir užduotys
1.	 Išnagrinėk	 1 .	Įvardyk	valstybę	pramonės	revoliucijos	lop-

šį	bei	svarbiausius	XIX	a.	pramoninius	regionus.
2.	 Kurioms	gyvenimo	sritims	įtakos	turėjo	pramonės	revoliu-

cija?	Pateik	pavyzdžių.
3.	 Išnagrinėk	 4 .	Kokių	išvadų	gali	padaryti?	
4.	Apibūdink	pramonės	revoliucijos	padarinius	 6 .
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1   Sąvokos
Agrarinė revoliucija (XVIII	a.	pab.–XX	a.	pradž.) –	pasikeitimai	
žemės	ūkyje:	pereita	iš	natūrinio	į	fermerinį	ūkininkavimą.	
Fabrikas – didelė	pramonės	įmonė,	kurioje	svarbiausius	dar-
bus	atlieka	mašinos.
Fermerių ūkis	–	specializuotas	ūkis,	naudojantis	samdomąjį	
darbą	ir	techniką	bei	gaminantis	produkciją	parduoti.
Garo mašina	–	garu	varomas	mechanizmas.
Industrializacija	–	stambios	mašininės	sunkiosios	pramo-
nės	kūrimas.
Keturlaukė sėjomaina	–	žemdirbystės	sistema,	kai	visa	tu-
rima	žemė	padalijama	į	keturis	laukus	ir	kiekviename	kasmet	
pakaitomis	sėjami	vis	kiti	augalai.
Pramonės revoliucija	(XVIII	a.	pab.–XX	a.	pradž.)	–	naujų	
technologijų,	ekonomikos	ir	visuomenės	pokyčių	epocha:	
pereita	iš	žemės	ūkiu	ir	rankų	darbu	grindžiamos	gamybos	į	
pramoninę	ir	mašininę	gamybą.

1   Asmenybės
Džeimsas Vatas (1736–1819)	–	škotų	inžinierius,	išradėjas.	
1769	m.	sukonstravo	pirmąją	garo	mašiną.	Šis	išradimas	su-
kėlė	pramonės	revoliuciją.			

1 	Pramonės	perversmas	
Europoje	XIX	a.	pabaigoje.
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9 	Geležinkelių	tinklo	plėtra	JAV	ir	Europoje	XIX	a.
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Vykstant pramonės revoliucijai, ėmė sparčiai plėtotis dar XVI a. 
susiklosčiusi ekonominė sistema – kapitalizmas. Verslininkų 
kapitalo investicijos leido įgyvendinti įvairių idėjų.
Siekdami padidinti kapitalą verslininkai vienijosi į akcines ben-
droves, kurių dalininku galėjo tapti kiekvienas, įsigijęs akcijų 
biržoje. Neretai ta pačia veikla užsiimančios įmonės vienijosi į 
monopolijas, kurios diktavo sąlygas rinkoje, trukdė kurtis nau-
joms įmonėms, stengėsi daryti įtaką politiniams sprendimams.
Plėtojantis kapitalizmui, susiformavo naujas praturtėjusių žmo-
nių sluoksnis, vadinamas buržuazija. Nuskurdę amatininkai, 
samdomieji darbininkai sudarė darbininkų sluoksnį. Tarnautojai, 
menininkai, gydytojai priklausė viduriniam sluoksniui. 
Nepakeliamos gyvenimo bei darbo sąlygos skatino darbinin-
kus kovoti už savo teises. Jie pradėjo burtis į profesines sąjun-
gas. Šios reikalavo gerinti darbininkų darbo sąlygas, riboti darbo 
laiką, didinti darbo užmokestį.
Darbininkai rašė valdžiai peticijas, rengė streikus bei de-
monstracijas. Politikai buvo priversti priimti darbininkų padė-
tį gerinančių įstatymų, užtikrinti socialines garantijas. Valstybės 
leido įstatymus, įteisinančius darbininkų švietimą bei poilsį.

•

•

•

•

•

Pokyčiai visuomenėje

4 	Gyventojų	skaičiaus	kaita	Europoje	XIX	a.

1   Sąvokos
	Birža –	akcijų,	vertybinių	popierių	pirkimo	ir	pardavi-
mo	vieta.	
Buržuazija –	gamybos	priemonių	turinti	ir	samdomą-
jį	darbą	naudojanti	visuomenės	grupė:	prekybininkai,	
pramonininkai,	finansininkai.
Demonstracija –	masinės	eitynės,	kuriose	dalyvauja	
tam	tikrus	reikalavimus	keliantys	žmonės.	
Investicija –	ilgalaikis	kapitalo	įdėjimas	į	ūkio	šakas	ar	
vertybiniams	popieriams	pirkti	siekiant	pelno.		
Kapitalas –	turtas,	vertybė.	
Kapitalizmas –	socialinė	ekonominė	sistema,	pagrįsta	
privačia	nuosavybe,	asmens	teise	imtis	verslo	ir	siekti	
pelno,	dalyvauti	nuolatinėje	konkurencijoje.	
Monopolis –	išskirtinė	teisė	veikti	kurioje	nors	srityje,	
pavyzdžiui,		prekybos,	gamybos.		
Peticija –	kolektyvinis	prašymas,	įteikiamas	valdžios	
pareigūnams.	
Streikas –	darbo	nutraukimas	ko	nors	reikalaujant	iš	
darbdavių.		

?   Klausimai ir užduotys
1.	 Kokios	įtakos	ekonomikai	turėjo	kapitalizmo	suklestėjimas?
2.	 Kodėl	kilo	prieštaravimų	tarp	buržuazijos	ir	darbininkų	

sluoksnio?
3.	 Kokiais	būdais	darbininkai	kovojo	už	savo	teises?

2 	Džeimso	Vato	1769	m.	
išrasta	garo	mašina.

Sudarė	sąlygas	tobulėti	visoms	gyvenimo	sritims

Išaugo	pramonė

Prasidėjo	nekontroliuojama	urbanizacija

Padidėjo	aplinkos	tarša

Įvyko	agrarinė	revoliucija

Dėl	transporto	raidos	paspartėjo	susisiekimas
Darbo	jėgos	perteklius	skatino	darbininkų		
išnaudojimą
Ypač	paplito	vaikų	darbas

6 	Pramonės	revoliucijos	padariniai.	

3 	Pramonės	revoliucija		
XVIII	a.–XIX	a.	pradž.	Anglijoje.

5 	Darbininkų	šeimos	būtis.	Pramonės	revoliucija	
sukrovė	milžiniškus	turtus	verslininkams,	tačiau	darbi-
ninkai	dirbo	ir	gyveno	itin	sunkiomis	sąlygomis.	

8 	Džordžo	Stefensono	„Raketos“	–	garvežio,	
sukonstruoto	1815	m.,	modelis.	1825	m.	pagal	
šio	inžinieriaus	projektą	buvo	nutiesta	pirmoji	
geležinkelio	linija,	o	1829	m.	geležinkelis	su-
jungė	Mančesterį	ir	Liverpulį.

7 	Pramonės	produkcijos	dalis	pasaulinėje	gamyboje,	%.	

Didž.		
Britanija
Prancūzija
Vokietija
Rusija
likęs		
pasaulis

35%

29%
9%

2%
25% 34%

25%10%2%

29% 30%

20%
12%3%

35%

1800 m. 1820 m. 1840 m.
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