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s Muziejus: istorija  

ir dabartis
Laima RAUBIŠKIENĖ

G alimybę muziejui atsinaujinti suteikė Lietuvos Vyriau- 
 sybė, finansavusi naujos ekspozicijos įrengimą 

Lankytojams atsivėrė iš esmės per tvarkytos muziejaus salės. 
Modernūs stendai, naujas eksponatų išdėstymas – kultūringa 
ir traukianti erdvė, brangi dovana kraštiečiams ir svečiams.

Keturiose ekspozicinėse muziejaus salėse atskleista Zarasų 
krašto praeitis. Daug laiko pareikalavusi istorinė ekspozicija – 
turtinga ir sudėtinga. 22 teminiuose stenduose pateikta bendra 
informacija apie Zarasų miestelio vystymosi raidą, istorinius 
krašto praeities įvykius. Eksponuojamą fotodokumentinę medžia-
gą papildė vertingiausi ir įdomiausi eksponatai. Naujiena ta, kad 
istorinėje apžvalgoje atspindėtas ir tarybinis laikotarpis, o eks-
pozicija baigiasi Atgimimo laikmečiu. Pateikti netolimos praeities 
įvykiai su jaudinančiomis Baltijos kelio, pirmųjų Sąjūdžio renginių 
rajone, šalyje akimirkomis, pirmieji leidiniai ir kuklūs nepriklauso-
mos Lietuvos valstybės reliktai. Istorinės ekspozicijos rengimą 
palengvino tai, kad muziejus jau buvo parengęs knygą „Zarasai 
laiko vilnyse“, kuri savivaldybės lėšomis buvo išleista 2006 m. 
Joje pateikta išsami miestelio istorija. 

Antroje muziejaus salėje – etnokultūros ekspozicija, kurio-
je eksponuojami tradiciniai amatai. Įrengtas 
naujas medžioklės skyrius, kuriam ekspo-
natus parūpino generalinis miškų urėdas  
B. Sakalauskas. Ši salė naudojama moksleivių 
edukacinei veiklai. Vienas ryškesnių akcentų 
salėje – atskira erdvė, kurioje įrengta ūkininko 
kamara su šiam kraštui būdingomis buities, 
interjero detalėmis.

Trečioji muziejaus salė skirta krašto religinei 
kultūrai, sakraliniam menui, joje gausu medi-
nių skulptūrų, unikalių raštijos paminklų, senų-
jų maldaknygių, bažnytinių metrikų knygų, li-
turginių reikmenų, metalinių kryžių ir senovinių 
šventųjų paveikslų. Ekspoziciją papuošė du 
įmantrūs restauruoti metaliniai žibintai, kurie 
buvo naudojami nuo XVIII a. pradžios Stelmu-
žės bažnyčioje.

Ketvirtoje muziejaus salėje įrengta kraštie-
čio ir vieno pirmųjų lietuvių išeivijos dailininkų 
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Miko Šileikio galerija. M. Šileikis gimė Degučių valsčiaus Limi-
nėlių kaime. 1913 m. jis išvyko į JAV. Mirė 1987 m. Čikagoje. 
Galerijoje eksponuojami paveikslai – M. Šileikio palikimas Zarasų 
kraštui. Ekspozicijoje pateikti ir dailininko darbo įrankiai, asme-
niniai daiktai, dviejuose stenduose – fotografijos, primenančios 
M. Šileikio gyvenimo, jo aktyvios visuomeninės veiklos, švenčių 
akimirkas. 

Zarasų krašto muziejus pelnytai didžiuojasi savo erdvia, šiuo-
laikiškai įrengta ir įvairioms parodoms pritaikyta parodų sale. 
Puiki akustika žavi itin populiarių muziejuje rengiamų kamerinių 
renginių lankytojus. 

Atsinaujinęs muziejus tapo patrauklus. Padaugėjo lankytojų, 
tapo madinga muziejaus sales naudoti ne tik edukacinei veiklai, 
bet ir rajono reprezentaciniams renginiams, atsivėrė geresnės 
galimybės pristatyti savąjį kraštą šalies ir užsienio svečiams – tai 
ypač svarbu atokiam Lietuvos kampeliui.                    
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R. Urniežiaus nuotraukose Zarasų krašto muziejaus  
ekspozicijos fragmentai

2006 m. Zarasai minėjo  
 savojo miestelio įkūrimo 

500 metų jubiliejų. Paskutinis jubiliejinis 
šventės akordas – 2007 m. pradžioje 
naujos Zarasų krašto muziejaus 
ekspozicijos atidarymas. Ekspozicijų 
projekto ir jo įgyvendinimo autorius – 
vilnietis architektas Vytautas Zaranka.



15LIETUVOS MUZIEJAI 2007’1

Museum: History and Present
Laima RAUBIŠKIENĖ

On the occasion of the 500-th anniversary of Zarasai town a 
new Zarasai Land Museum exposition has been opened. The 
past of Zarasai Land is disclosed in four exhibition halls. The 
historic exposition is both rich and complex and it was time 
consuming to arrange it. 22 thematic stands provide summa-
rised information about Zarasai town development and past 
historical events of the area. The historical overview includes 
the Soviet era and the Rebirth times.

The ethnic culture hall displays traditional crafts, the hunting 
section and the farmer’s boxroom with household and inte-
rior articles typical to this area. 
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The third hall is devoted for the exhibits of religious culture 
and sacral art of the area. Wooden sculptures, unique mo-
numents of writing, the old prayer-books, church registers of 
births, marriages and deaths, liturgical articles, metal cros-
ses, and antique pictures of saints are displayed there.

The fourth museum hall displays the countryman’s Mikas 
Šileikis Gallery. He was among the first painters of the com-
munity of Lithuanians living abroad. The Gallery exhibits 
paintings that Zarasai Land has inherited from Mikas Šileikis. 
It also displays the painter’s tools, personal belongings and 
has two stands with photographed materials.


