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Būtina siekti geriausio santykio tarp šventės edukacinio, 
kultūrinio-šviečiamojo ir komercinio aspektų.

Agresyvią švenčių komerciją pakeisti mainais, vykdyti auk-
cionus, įvesti švenčių valiutą.

Vykdyti švenčių kokybės vertinimus vadybos požiūriu – pla-
tinti anketas lankytojams ir apibendrinti informaciją. Apklausas 
atliko Šiaulių „Aušros“ muziejus, Kernavės kultūrinio rezervato 
direkcija, Lietuvos liaudies buities muziejus.

Švenčių suteikiamas edukacinės veiklos galimybes išnau-
doti muziejaus lankytojams ugdyti, pradedant nuo mažiausių 
švenčių dalyvių. Ieškoti sprendimo su Švietimo ministerija mo-
kinio krepšelio lėšoms panaudoti.

Skatinti entuziastus įvaldyti senuosius amatus, kad atsiras-
tų naujų „Pajautos“ klubo narių.

Suderinti švenčių grafiką ir tematiką – nuo proistorės Ker-
navėje liepos pradžioje, vėliau – Viduramžių šventės Trakuose ir 
iki XX a. amatų rekonstrukcijų Rumšiškėse rugsėjį.

Siūlyti turizmo agentūroms gyvosios istorijos šventes 
įtraukti į kelionių po Lietuvą maršrutus.

GYVOSIOS ISTORIJOS ŠVENČIŲ PERSPEKTYVOS

Perspektyvios yra stacionarią aplinką turinčios šventės: 
Kernavė (ypač tam padės planuojamas įkurti proistorės skanse-
nas), Rumšiškės, Žaliūkių vėjo malūno Šiauliuose aplinka. Galima 
išnaudoti ir kitas jau sukurtas aplinkas, pavyzdžiui, Daugyvenės 
muziejaus-draustinio Radviliškio rajone ir kitas, tačiau nereikia 
skatinti nemotyvuoto naujų panašaus pobūdžio švenčių atsiradi-
mo, nes dėl to nukenčia šventės idėja, nepasiekiamas norimas 
rezultatas.

Švenčių specializacija ir vietos identiteto paieškos – tik tuo 
pagrįstos šventės bus įdomios ir patrauklios (pavyzdžiui, Nidai 
reikia jūrinių amatų rekonstrukcijų, o ne riterių turnyrų ir t. t.).

SEMINARO DALYVIAI PRIĖMĖ REZOLIUCIJĄ SU 
PASIŪLYMAIS DĖL GYVOSIOS ISTORIJOS ŠVENČIŲ

Pripažinti prioritetinėmis 6–8 jau vykstančias Lietuvoje gy-
vosios istorijos šventes, turinčias didžiausią įdirbį, išskirtinumą, 
savo tema ir turiniu atspindinčias pagrindinius Lietuvos istorijos 
etapus, regiono ypatybes, tradicijas, vykstančias skirtinguose 
regionuose nuo gegužės iki spalio mėn., skirtingu laiku ir nedub-
liuojančias viena kitos. Prioritetinėms šventėms skirti pakankamą 
finansavimą 1–3 metams.

Rekomenduojama prioritetinėmis gyvosios istorijos šventė-
mis Lietuvoje pripažinti Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato 
direkcijos rengiamą tarptautinį eksperimentinės archeologijos 
festivalį „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“, Trakų is-
torijos muziejaus „Viduramžių šventę“, Lietuvos liaudies buities 
muziejaus šventę „Amatų dienos“, Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
šventę „Senųjų amatų dienos“, Alytaus kraštotyros muziejaus 
„Amatų šventę“ ir jungtinę Klaipėdos jūrų muziejaus ir Nidos mu-
ziejaus šventę, skirtą pajūrio paveldui (jei tokia būtų sukurta).  
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Skaitmeninė  
Panevėžio  
istorijos  
biblioteka
Arūnas ASTRAMSKAS

D augelis regioninių Lietuvos  
 muziejų yra ir savo krašto praeities 

tyrimo organizatoriai, tyrėjai ar bent 
jau istorinių žinių skleidėjai. Panevėžio 
kraštotyros muziejus taip pat stengiasi 
neapleisti šios veiklos, nors norėtų tam 
skirti daugiau dėmesio. Pagrindinė 
dabartinių muziejaus istorinių tyrimų 
priemonė – nuosekliai nuo 1997 m. 
rengiamos konferencijos „Iš Panevėžio 
praeities“.

P er pusantro šimto metų nuo pirmojo Panevėžio istorijai skirto  
 teksto pasirodė šimtai įvairiausių straipsnių, pranešimų, 

publikacijų, atsiminimų. Jie išblaškyti po įvairius leidinius, dalis 
sunkiai prieinama dėl retumo, mažų tiražų, daugelis svarbių 
šaltinių yra visai nepaskelbta. Dėl to kilo mintis svarbiausius 
tyrinėjimus ir šaltinius sutelkti vienoje vietoje ir pagerinti prieigą 
prie jų. Tam pasirinkta skaitmeninės bibliotekos forma – nebrangi, 
lengvai prieinama skaitytojui, ją galima plėsti ir pildyti. 

Pirmieji bandymai atlikti 2003 m., kai muziejaus svetainėje at-
sirado miesto jubiliejui skirtas skirsnis ir stambus poskyris „Ty-
rinėjimai“ su istoriniais straipsniais. Vėliau ši veikla buvo sustab-
dyta dėl tuometinės muziejaus svetainės techninių galimybių.

 Skaitmeninės bibliotekos kūrimas buvo atnaujintas 2007 m., 
iš Kultūros ministerijos Regionų kultūros fondo gavus nedidelį 
finansavimą. Buvo sudaryta savanoriška, labai darbšti ir gerano-
riška bibliotekos taryba, kurią sudarė muziejininkai, bibliotekinin-
kai, panašių projektų patirties turintys žmonės. Taryba nustatė 
bibliotekos struktūrą, leidinio plėtros kryptis, prioritetus ir kon-
kretų dviejų skirsnių turinį. 

Pagrindinis 2007 m. tikslas buvo atidaryti biblioteką ir pradėti 
komplektuoti du skirsnius – „Krašto istorija“ ir „Šaltiniai“. Šiuo 
metu „Krašto istorijoje“ yra apie du trečdaliai straipsnių, kurie 
pagal sumanymą turi sudaryti skyriaus pagrindą. Vėliau skirsnis 
turėtų būti šiek tiek papildytas. Daugelį istorinių straipsnių sudaro 
muziejaus konferencijose skaityti pranešimai ir darbai iš įvairių 
istorinių leidinių. Bus skelbiami ir neišspausdinti darbai, tačiau 
bus atrinkti tik patys vertingiausi, nes muziejaus redagavimo ir 
maketavimo galimybės yra labai ribotos. Skyrius „Šaltiniai“ dar 
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labai menkas, nes per daug optimistiškai buvo vertintas žmo-
giškasis potencialas. Šiuo metu rengiami dokumentai, kuriais jis 
bus papildytas. Šaltinių sritis yra beveik neaprėpiama: archyviniai 
dokumentai, senoji periodika, rankraščiai, užmirštos knygos, at-
siminimai. 

Kuriant biblioteką teko susidurti su keliomis problemomis. Pir-
miausia tai mūsų žinių ir patirties stoka, dėl kurios teko sugaišti 
nemažai laiko sprendžiant paprasčiausias technines problemas. 
Nemažai kliudė ir derybos dėl straipsnių autorių teisių, reikėjo 
skambinti autoriams, susirašinėti, siųsti sutartis ir laukti atsaky-
mų, bet visi autoriai ir jų teisių paveldėtojai bendradarbiavo tikrai 
geranoriškai ir nereikalavo atlygio. Veiklai itin trukdo tai, kad mu-
ziejus negali skirti žmogaus dirbti tik su skaitmenine biblioteka, 
tuo tenka užsiimti atliekant daugybę kitų darbų.

Skaitmeninė Panevėžio istorijos biblioteka nesiekia tokių didelių 
tikslų kaip projektai „Aruodai“ ar „E. paveldas“. Mūsų užduotis – 
sukurti patogią naudotis, lengvai prieinamą ir kiek galima išsamią 
regiono praeičiai skirtą duomenų bazę. Jos potencialių skaitytojų 
gana mažai – tai istorijos specialistai, mokytojai, muziejininkai, 
paminklosaugininkai, žiniasklaidos bendrijos nariai, valdininkai 
ir visi kiti, kuriems staiga prireikia informacijos įvairiais regiono 
istorijos klausimais. Biblioteką plėtojant, numatyta sukurti itin 
aktualų skyrių „Kraštiečiai“, kuriam sukaupta daug medžiagos, 
galvojama apie skyrių „Etnologija“, tačiau dar reikėtų nustatyti jo 
turinį. Ateityje planuojama kurti ir kitus skyrius. Skyriuje „Krašto 
istorija“ galima skelbti ištisas knygas, pavyzdžiui, 2003 m. išleis-
tą, bet dėl mažo tiražo ir savotiškos platinimo sistemos sunkiai 
prieinamą Panevėžio istoriją ar kitus aktualius leidinius. 

Svarbiausią 2007 m. Skaitmeninės Panevėžio istorijos biblio-
tekos tikslą pasiekėme – ji pradėjo veikti. Kaip biblioteka gyvuos 
toliau, parodys laikas. Kviečiame visus naudotis biblioteka, siųsti 
pastabas ir pasiūlymus. Dėkojame daugeliui kolegų ir talkininkų, 
radusių laiko atsitraukti nuo tiesioginio darbo ir patarimais ar dar-
bais prisidėjusių prie projekto įgyvendinimo.      
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Keliaujantis 
projektas apie 
Mažosios  
Lietuvos  
kūrėjus
Kristina JOKUBAVIČIENĖ

2007  m. gegužės–spalio  
 mėnesiais Lietuvos dailės 

muziejaus Prano Domšaičio galerija 
įgyvendino šviečiamąjį kultūros paveldo 
projektą „Žmonės ir likimai. Mažosios 
Lietuvos kūrėjai“, kurį rėmė Lietuvos 
tūkstantmečio minėjimo direkcija. Tai 
aštuonių kultūros vakarų ciklas, skirtas 
žinomiems ir primirštiems Mažosios 
Lietuvos kūrėjams paminėti. 

K ultūros vakarų ciklo scenarijų rengė ir vakarus režisavo aktorė  
 Virginija Kochanskytė, dalyvavusi ir kaip atlikėja. Muzikologė 

prof. Daiva Kšanienė konsultavo apie muzikinę projekto dalį. 
Vakarų metu dainavo solistė Giedrė Zeicaitė, skambino pianistė 
Edita Zizaitė. Dailėtyrininkė Kristina Jokubavičienė pristatė iš 
Mažosios Lietuvos kilusių dailininkų kūrybą. Vakarų metu veikė 
reprodukuotų dailės kūrinių parodos. 

Projektą galima pavadinti keliaujančiu: vakarai vyko Kintų Vy-
dūno kultūros centre, Kretingos muziejuje, Plaškių evangelikų 
liuteronų bažnyčioje, Šilutės muziejuje, L. Rėzos kultūros centre 
Juodkrantėje, Gargždų muzikos mokykloje, Priekulės muzikos 
mokykloje, juose dalyvavo įvairaus amžiaus klausytojai. Kin-
tų Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė džiaugėsi 
projektu: „Kaimo inteligentija nėra išlepinta profesionalių atlikėjų 
gyvo garso koncertais ir šviečiamaisiais renginiais. Labai džiu-
gu, kad pagaliau didžiojo miesto žmonės atsigręžė į provinciją“. 
Visų vakarų metu vyravo nepakartojama, šilta nuotaika, bet kuris 
atlikėjas galėjo tik džiaugtis tokia puikia, jautria ir dėmesinga pu-
blika.  

Baigiamasis projekto „Žmonės ir likimai. Mažosios Lietuvos 
kūrėjai“ vakaras vyko Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšai-
čio galerijoje Klaipėdoje ir buvo skirtas dviejų Mažosios Lietuvos 
dailininkų – Adomo Brako ir Prano Domšaičio – kūrybai. 
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www.paneveziomuziejus.lt/skaitmeninebiblioteka
Arūnas ASTRAMSKAS

One hundred fifty years ago the first article on Panevėžys 
history was published and since then hundreds of articles, 
reports, publications, memoirs have appeared in various 
publications. Part of these materials is not available to the 
public due to their rareness or small circulations, part of es-
sential sources have not been published at all. The specialist 
staff of the Panevėžys Regional Museum has decided to col-
lect the main research and sources in one place and to make 
the access to the uses easer. The format of a digital library 
has been chosen as relatively cheep and having a possibility 
to enlarge and grow and being easily accessible to readers. 
A library committee was formed of museum specialists, 
librarians and people having experience of similar projects.  
The main task for 2007 was to open the library and to start 
compiling two chapters: “Regional History’ and “Referenc-
es”. At present the “Regional History” part has cumulated 
two thirds of the articles planned to be included as the basic 
ones. The objective of the founders of the library is to create 
a convenient, easily accessible and complete data base on 
the regional history.


