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ai ilgai rašyti ir taisyti to, kas sudėta į šiuos keturis tomus. Nenorė-

damas gaišti laiko, diktavau po keletą valandų per dieną. Kadangi 
niekada nerašiau juodraščių, nereikia stebėtis, jei pasitaikys ne-
tikslumų, pasikartojimų, stilius dažnai gali būti prastas, gali būti 
ir daug perrašinėtojo klaidų, nes ne visada pakakdavo laiko dar 
kartą perskaityti tai, ką buvau padiktavęs, o po kelių dienų jau tuo 
nebesidomėdavau. 

Kad ir kaip būtų, baigiau tai, ką nekantraudamas troškau baigti, 
ir neabejoju, kad po mano mirties šiuose pataisymuose nebus 
rasta nieko vertinga, ką derėtų dar įtraukti į „Atsiminimus“, taip 
pat ir labai įdomių su Lenkija ir lenkais susijusių istorinių faktų. 

Florencija, 1828 metų birželio 1 diena. Pasirašo grafas Myko-
las Oginskis.“ 

(M. K. Oginskis čia, kaip ir kai kuriose „Atsiminimų“ vietose, 
save vadina grafu, nors turėjo kunigaikščio titulą.) 

Vilniaus universitete saugomas M. K. Oginskio „Atsiminimų“ 
keturių tomų komplektas – vienintelis pasaulyje. Kaip matyti iš 
datos, jis buvo parengtas po to, kai buvo išspausdinti visi keturi 
M. K. Oginskio „Atsiminimų“ tomai. Ranka rašyto teksto apimtis 
beveik tokia pati kaip ir spausdinto. Taigi tai – jau išspausdintų 
„Atsiminimų“ papildymai. 

Spausdintas teksto variantas ir rankraštinis – ant tokios pat 
faktūros popieriaus. Spausdinti šios knygos puslapiai yra tapatūs 
kitiems 1826–1827 m. prancūzų kalba išleistų „Atsiminimų“ kny-
gų, esančių įvairiose Lietuvos bibliotekose, puslapiams. 

M. K. Oginskis buvo Vilniaus universiteto garbės narys. Tai, 
kad išlikusi jo rašytinio palikimo dalis šiandien saugoma šio uni-
versiteto bibliotekoje, lyg ir savaime suprantama. Tik nežinoma, 
kaip šie unikalūs „Atsiminimai“ pateko į P. Gadono rankas. 

Nacionalinėje Martyno Mažvydo, Mokslų akademijos, Vilniaus 
universiteto, Kauno apskrities viešojoje bibliotekose ir kai kuriose 
kitose Lietuvos didžiausiose bibliotekose yra nemažai knygų iš 
buvusių kunigaikščių Oginskių dvarų bibliotekų. Kad šios knygos 
anksčiau priklausė kunigaikščiams Oginskiams, liudija jų pusla-
piuose išlikę Oginskių herbiniai antspaudai, įrašai, dedikacijos. 

XIX a. pab.–XX a. pr. garsėjo Rietavo ir Plungės dvarų biblio-
tekos. Didelę jų dalį (anot kai kurių tyrinėtojų, šių bibliotekų pa-
grindą) sudarė kompozitoriaus ir politikos veikėjo M. K. Oginskio 
bibliotekos knygos. Jos į Plungės ir Rietavo dvarus buvo atvežtos 
iš Zalesės. Plungės dvaro bibliotekoje tarp kitų vertingų knygų bu-
vo ir keturi M. K. Oginskio 1826–1827 m. prancūzų kalba išleisti 
„Atsiminimų“ tomai. Ar tai tas pats knygų komplektas, kuris sau-
gomas Vilniaus universiteto Rankraščių skyriuje, šiandien sunku 
pasakyti, nes ant šio komplekto bent jau šios publikacijos autorei 
Plungės kunigaikščių Oginskių bibliotekos antspaudo rasti nepa-
vyko. 

Išsiaiškinus, kad Vilniaus universiteto Rankraščių skyriuje 
saugomo M. K. Oginskio „Atsiminimų“ komplekto rankraštiniai 
tekstai nėra spausdinto teksto rankraštinė versija, buvo atsisa-
kyta sumanymo juos paskelbti kartu su M. K. Oginskio I tomo 
vertimu į lietuvių kalbą, nes jie prancūzų kalbos nemokantiems 
skaitytojams papildomos informacijos nesuteiktų; manome, kad 
pirmiausia jie turėtų būti išversti į lietuvių kalbą. Visi „Atsimini-
mų“ I tomo rankraštiniai tekstai (papildymai) šios knygos leidėjų 
iniciatyva buvo nuskenuoti, įrašyti į kompaktines plokšteles, pa-
dauginti keliais egzemplioriais ir perduoti saugoti svarbiausioms 
kultūros institucijoms, kurios puoselėja M. K. Oginskio atminimą 
ir populiarina jo rašytinį palikimą. Ieškodami galimybių baigti 
versti į lietuvių kalbą visus keturis M. K. Oginskio „Atsiminimų“ 
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Kompiuterinis 
terminalas  
Trakų istorijos 
muziejuje
Vydas NARVIDAS

N aujosios technologijos veržiasi į muziejų tylą. Galima  
 daug ginčytis, ar tai blogai, ar gerai, tačiau tai vyksta. 

Muziejai privalo patenkinti lankytojų poreikius, ypač tų, kurie 
jau įprato naudotis kompiuteriu, internetu ir pan. Tai pirmiausia 
susiję su jaunąja karta. Naujų technologijų naudojimas gali būti 
papildoma priemonė pritraukti į muziejų jaunimą. Turėdamas 
kompiuterius, jų programas ir technologijas muziejus gali geriau 
įgyvendinti vieną svarbiausių savo funkcijų – atlikti švietėjišką 
darbą. Daryti įtaką jaunosios kartos išsilavinimui, gerinti bendrą 
kultūrinį lygį būtina jaunimui priimtinais ir populiariais būdais.

2006 m. Trakų istorijos muziejus ir UAB „Naujieji sprendimai“ 
pradėjo įgyvendinti projektą „Kompiuterinis terminalas Trakų 
istorijos muziejuje“. Projekto tikslas – supažindinti muziejaus 
lankytojus su trumpa Trakų pilių ir muziejaus istorija, pateikti 
informaciją apie šiandieninį muziejaus gyvenimą. Kompiuteri-
niam terminalui panaudota kompaktinė plokštelė su Trakų pilių ir  
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tomus, manome, kad šiandien būtų tikslinga į lietuvių kalbą iš-
versti ir minėtus M. K. Oginskio „Atsiminimų“ papildymus. Tai su-
dėtingas darbas, kuriam reikia daug lėšų, nes rankraščių apimtis 
yra beveik tokio pat dydžio, kaip ir keturių išspausdintų tomų. Ar 
kada nors bus išleisti ir „Atsiminimų“ papildymai, priklausys nuo 
daugelio aplinkybių, o bene labiausiai nuo to, ar atsiras vertėjas, 
kuris imsis tokio sudėtingo darbo. 

Tikimės, kad bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto bibliote-
ka pavyks skaitmeninti ir kitų M. K. Oginskio „Atsiminimų“ tomų 
papildymus, sudaryti galimybę, kad informacija, kuri iki šiol buvo 
saugoma vieninteliame egzemplioriuje, ateityje būtų prieinama 
daugeliui. Jos parengimas spaudai galėtų tapti tarptautiniu kul-
tūrinio bendradarbiavimo projektu, kuris, manytume, sudomintų 
lietuvius, prancūzus, lenkus, baltarusius. 

Įduodami skaitytojui į rankas šį pirmąjį M. K. Oginskio „Atsimi-
nimų“ tomą lietuvių kalba, paminėsime, kad nekėlėme tikslo iš-
leisti mokslinį „Atsiminimų“ variantą, kuriame kartu su autoriaus 
tekstu būtų spausdinami ir šių dienų istorikų parengti išsamūs 
aprašomų įvykių komentarai, M. K. Oginskio poelgių, nuopelnų 
vertinimai. Mūsų tikslas buvo pateikti skaitytojams M. K. Ogins-
kio „Atsiminimus“ lietuvių kalba. 

Leisdami I tomą parengėme asmenvardžių ir vietovardžių ro-
dykles, kurių prancūziškame I tomo variante nėra. 

„Atsiminimų“ leidimą rėmė Kultūros ministerija, Li- 
tuanistinių tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija. Už kon-
sultacijas rengiant knygą spaudai leidėjai dėkoja istorikui  
dr. Vydui Dolinskui.          
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aimuziejaus istorija. Įdomu tai, kad istorijai perteikti pasitelkta ani-

macija. Informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.
Į muziejų užsukę lankytojai vienoje iš Trakų salos pilies cent-

rinių rūmų salių ras du kompiuterinius terminalus. Jais lengva 
naudotis, monitoriaus ekranas jautriai reaguoja į kiekvieną prisi-
lietimą ir suteikia galimybę sužinoti Trakų pilių praeitį. Paspaudęs 
salos arba pusiasalio pilies nuorodą, lankytojas pamatys hipote-
tinius XIV–XVIII a. pilių vaizdus, sužinos, kaip pilys keitėsi, kaip 
buvo sugriautos ir atkurtos. Papildomuose puslapiuose galima 
rasti informacijos apie su pilimis susijusius atitinkamo amžiaus 
muziejaus eksponatus. Paskutiniuose puslapiuose galima pa-
skaityti apie šiandieninį muziejaus ir Trakų pilių gyvenimą. Lan-
kytojai, kuriems patiks terminale rasta informacija, galės įsigyti 
kompaktinę plokštelę.

Ateityje numatoma kompiuterinį terminalą papildyti nauja infor-
macija, praplėsti duomenų bazę apie muziejaus eksponatus, jų 
rinkinius, suteikti lankytojams galimybę prisijungti prie interneto. 

Terminalas veikia sklandžiai, muziejaus darbuotojai sulaukia 
labai gerų lankytojų atsiliepimų, juo ypač džiaugiasi užsienio sve-
čiai. Oficialus terminalo pristatymas visuomenei ir žiniasklaidai 
įvyko 2007 m. gegužės 18 d.        
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Pusiasalio pilies rekonstrukcijos vaizdas terminale

Kompaktinės plokštelės „Virtuali laiko kelionė“ viršelis

Computer Terminal in Trakai History Museum
Vydas NARVIDAS

The author of the article describes a new project: Computer 
Terminal in Trakai History Museum, implemented in Trakai 
History Museum together with the Naujieji Sprendimai JSV. 
The project aimed to familiarize the museum visitors with 
a brief history of Trakai castles and the museum, provide 
information about the current activities of the museum. The 
computer terminal uses a CD on the history of Trakai castles 
and the museum itself. Interestingly enough the presentation 
of history was via animation. Information is provided in the 
Lithuanian and English languages. Having selected a castle 
on the island or the peninsula a visitor will see hypothetical 
castle images in the 14-th to 18-th centuries, how castles 
changed, become aware of how they were demolished and 
revived for the new life. Extra pages provide information 
on Trakai History Museum exhibits related to castles in the 
respective century. The last page overviews the current 
museum developments and the modern life of Trakai castles 
today. The project was successfully finalized by year 2007 
and presented to the wide public in May.

Profesiniai ir 
administraciniai 
muziejininkų 
mokymai  
baigiasi
D ešimties Lietuvos muziejų  

 darbuotojai, keliantys kvalifikaciją 
pagal dvejų metų projektą „XXI amžiaus 
muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų 
ugdymas“, jau baigia profesinių ir 
administracinių gebėjimų ugdymo 
paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklą, 
tačiau pateikė prašymą trims mėnesiams 
pratęsti kalbų mokymus.

„Liko vos dvi profesinių mokymų temos, – teigia Lolita 
Valužienė, projekto vadovė, Lietuvos muziejų asociacijos 

atsakingoji sekretorė. – Taip pat baigiasi administraciniai ir 
vadybos mokymai“.


