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Rekonstruota geležies amžiaus  
sodyba Skjerno muziejuje
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Educational Programmes in Danish Museums 
Lina KUNCYTĖ

The article introduces the educative activity of several Da-
nish museums. Each museum represents a certain period of 
history of the country. Activity of museums and other cultural 
institutions, as well as their relationship is co-ordinated by 
the regional Counties of Culture.  
The History Museum of Struer municipality (currently visitors 
are not accepted) elaborates innovative educative program-
mes with the help of modern technologies: computers, cell 
phones etc.  They are addressed to different target groups 
of Struer town. Educative programmes of “live history“ are 
organised in the reconstructed old buildings of the Holstebr 
regional museums. These programmes introduce various 
periods of the Danish history: the Iron Age and the period of 
Vikings. 
The Naestved Museum organises the educative session 
“Christmas in the Naestved Museum“, addressing the ne-
eds of the primary school age children.  A child club, which 
usually gathers once per month, studies peculiarities of the 
showpiece research and discusses relevant issues. 

Rekonstruotos geležies amžiaus duonkepės krosnys Skjerno muziejuje
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programos  
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muziejuose
Lina KUNCYTĖ

2007  metų lapkričio 28–gruodžio  
 7 dienomis, dalyvaudama 

projekte „Muziejai visiems“, lankiausi 
dviejuose Danijos muziejuose. Pagrindinis 
stažuotės tikslas buvo sužinoti apie Danijos 
muziejų edukacines programas, darbą 
su įvairių amžiaus grupių lankytojais. 
Projektą „Muziejai visiems“ remia Šiaurės 
šalių ministrų tarybos biuras Lietuvoje. 

Man buvo suteikta galimybė susipažinti su dviejų skirtingų 
muziejų darbu.

Pirmiausia svetingai pasitiko šiuo metu laikinai lankytojų neap-
tarnaujantis Struer savivaldybės istorijos muziejus, esantis šiau-
rės vakarų Danijoje, Jutlandijoje. Ši šalies dalis pačių gyventojų 
yra laikoma silpniau ekonomiškai išsivysčiusia.

Struer muziejuje tikėjausi išvysti ekspoziciją, nuosekliai atspin-
dinčią krašto istoriją nuo seniausių laikų iki dabarties, kokios daž-
niausiai esti Lietuvos krašto muziejuose. Netrukus įsitikinau, kad 
Struer muziejus yra kitoks – skirtinguose pastatuose išdėstytos 
ekspozicijos atspindi esminius miesto vystymosi veiksnius: ge-
ležinkelio nutiesimą, jūreivystę, garsios radioelektronikos firmos 
„Bang & Olufsen“ gamyklos istoriją. Taip pat muziejui priklauso 
rašytojo Johhanes Buchholtz namas, kuriame vyksta literatūros 
vakarai. Vėliau supratau, kad panašiai dirba visi Holstebro aps-
krities muziejai – kiekvienas jų pristato tam tikrą vietinės istorijos 
laikotarpį. 

Visgi Struer muziejus labiausiai akcentuoja „Bang & Olufsen“ 
radioelektronikos kompanijos istoriją. Greta senojo pastato, ku-
riame muziejus įsikūrė 1930 m., pastatytas modernus statinių 
kompleksas, kuriame veiks ekspozicija, leisianti lankytojams 
susipažinti su radijo ir televizijos istorija, suprasti, kaip masinės 
informacijos priemonės pakeitė gyvenimą bei padarė pasaulį di-
delį, bet tuo pat metu ir mažą.

Naujos B&O ekspozicijos sukūrimas, naujos veiklos atsira-
dimas bei lankytojų skaičiaus didėjimas pareikalaus kokybinio 
viso muziejaus pertvarkymo. Jau dabar muziejaus darbuotojų 
kolektyvas yra papildytas energingais jaunais žmonėmis, suge-
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bančiais dirbti su šiuolaikinėmis technologijomis, nes jau pats 
ekspozicijos pobūdis diktuoja edukacinės veiklos kryptis. 

Ypač netikėta pasirodė mintis edukacinei veiklai panaudoti mo-
bilųjį telefoną. Danijoje, kaip ir Lietuvoje, šis prietaisas yra labai 
plačiai paplitęs. Vaikų ir jaunimo mėgstamas užsiėmimas – fo-
tografuoti, siuntinėti trumpasias žinutes draugams. Struer mu-
ziejaus darbuotojams kilo paprasta mintis – jeigu jie žaidžia 
mobiliaisiais telefonais, tai kodėl šių prietaisų nepanaudoti tiks-
lingai? Vaikai skatinami atsidaryti muziejaus darbuotojų parengtą 
internetinį puslapį, kuriame yra XX a. III–IV dešimtmečio mies-
to nuotraukos. Užduotis – rasti tas pačias miesto vietas dabar, 
nufotografuoti mobiliuoju telefonu ir, pridėjus savo pastebėjimus 
bei komentarus, įkelti į puslapį. Mano lankymosi Struer muziejuje 
metu, kelios vyresniųjų klasių mergaitės jau buvo atlikusios šį 
darbą: radusios arkinį tiltą iš senos nuotraukos šiuolaikiniame 
mieste. 

Dar viena idėja, kaip panaudoti mobilųjį telefoną gilinantis į 
miesto istoriją, yra tokia: atėjus į muziejų ir išsiuntus SMS tam 
tikru trumpuoju numeriu, į telefoną SMS pavidalu yra atsiunčia-
ma informacija ir apie patį muziejų, ir apie jo eksponatus belieka 
ją tik perskaityti. Tikrai patrauklus būdas jaunimui susipažinti su 
savo miesto istorija.

Muziejuje turėtų veikti specialus B&O savanorių klubas, kurio na-
riai padėtų restauruoti eksponatus, dirbtų gidais, rengtų parodas. 

Struer muziejus taip pat vykdo projektą Byskriveren.dk, kurio 
esmė – jaunimas ir pagyvenę žmonės drauge kuria pasakojimą 
apie miesto ir regiono istoriją. 

Struer muziejus miesto gyvenime užima svarbią vietą. Ypač 
didelio visuomenės dėmesio sulaukia kiekvienais metais prieš 
Kalėdas muziejaus išleidžiamas žurnalas. Jame spausdinami 
muziejininkų parengti straipsniai apie miesto istoriją ir dabartį. 
Iš to, kiek žmonių buvo susirinkę į žurnalo pristatymą, supratau, 
kad Struer miestui tai yra svarbus kultūrinis įvykis.

Kad muziejus taptų dar didesniu traukos centru, jame veiks 
„Miesto istorijos kavinė“, kurioje, ypač žiemos metu, rinksis 
miestelėnai. Iš vyresnių lankytojų tikimasi pagalbos, identifikuo-
jant tam tikras miesto vietas išlikusias senose nuotraukose. Šie 
kavinės renginiai turėtų būti skirti konkrečiai temai. 

Tokie yra Struer savivaldybės kultūros istorijos muziejaus pla-
nai ateičiai, greitai tapsiantys tikrove. 

Struer muziejininkai supažindino mane ir su kitais nedide-
liais Holstebro apskrities muziejais, kurie 2007 m. susijungė į  
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vieną – Ringkǿbing – Skjern muziejų. Šiam muziejui priklau-
so Borko vikingų uostas, Dejbjergo geležies amžiaus sodyba, 
Bundsbaek vandens malūnas. Visose šiose vietose vasarą vyks-
ta „gyvosios istorijos“ edukacinės programos: muziejininkai vilki 
įvairių laikotarpių kostiumus, demonstruoja darbo, žvejybos įran-
kius, ginklus. Moksleivių grupės gali užsisakyti nakvynę geležies 
amžiaus sodyboje, kepti duoną specialioje krosnyje, išmėginti 
kalvio amatą, šaukštų drožimą. Dejbjergo sodyboje veikia vakarų 
Jutlandijos geležies amžiaus archeologinių radinių ekspozicija. 

Rekonstruotame vikingų uoste irgi galima pernakvoti dūminė-
je pirkioje, pasimokyti mezgimo kauline adata, paragauti karšto 
„vyno“. Ir, žinoma, pasiklausyti pasakojimo apie vikingų gyveni-
mo būdą, laivus, karo žygius, prekybą.

Muziejų ir kitų kultūros įstaigų darbą Jutlandijos regione koor-
dinuoja Vakarų Jutlandijos kultūros taryba. Jos veikloje dalyvauja 
14 muziejų, 6 teatrai, 14 kultūros centrų, 6 muzikos mokyklos, 
6 bibliotekos, 6 savivaldybių politikai. Taryba kultūros darbuoto-
jams rengia nemokamus seminarus, susitikimus su kolegomis ir 
savivaldybių politikais, vykdo didelės apimties projektus. 

Teko lankytis ir Moesgård muziejuje, esančiame šalia Arhuso 
miesto. Čia eksponuojami dideli archeologijos ir etnografijos rin-
kiniai iš viso pasaulio, unikali romėnų ginklų kolekcija, natūraliai 
mumifikuoti žmogaus palaikai. Liepos mėnesio paskutinį savait-
galį čia vyksta „Vikingų sambūris“ – renginys, sutraukiantis dau-
gybę lankytojų. „Vikingų sambūris“ primena gyvosios archeolo-
gijos dienas, vykstančias Kernavėje ir Trakuose. 

Moesgård muziejuje labai daug dėmesio skiriama mažiesiems 
lankytojams: galima pažaisti senovinį stalo žaidimą, palyginti 
savo ir vikingų ūgį, mažoje kino salėje pasižiūrėti filmuką. Vai-
kams, norintiems įdėmiau apžiūrėti miesto maketą, pagaminti 
specialūs laiptukai. 

A ntra stažuotės dalis buvo numatyta Zelandijos regione,  
 Naestvedo muziejuje. Šis muziejus įsikūręs restauruotame  

XIV a. pastate, kur viduramžiais veikė neturtingų žmonių 
prieglauda. Muziejus nėra didelis, tačiau jo ekspozicijose 
atsispindi miesto istorija nuo akmens amžiaus iki šių dienų, o 
jo padalinys, esantis kitoje miesto dalyje, skirtas garsaus Kähler 
keramikos fabriko istorijai. 

Šiame muziejuje lankiausi gruodžio mėnesį, kai čia vyko edu-
kacinė pamoka pradinių klasių mokiniams „Kalėdos Naestvedo 
muziejuje“. Patalpa, kurioje vyksta pamoka, vaizduoja XIX a. 
ūkininko namus, šventinį stalą su patiekalais. Muziejininkės turi 
gražius ir kokybiškus XIX a. pradžios kaimo moterų kostiumus. 
Viena iš jų vaikams pasakoja apie Kalėdų vakarienės patiekalus, 
papročius, demonstruoja autentiškus eksponatus: medinį šaukš-
tą, kavos malimo mašinėlę, indus. Vėliau antroji muziejininkė la-
bai emocingai ir gražiai seka pasakas. Prieblanda, žvakės šviesa, 
kostiumai sukuria paslaptingą šventės laukimo atmosferą. 
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Svečiuose pas vikingus
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Bibliofilo Kazio 
Grikšos palikimo 
apžvalga
Lina KANTAUTIENĖ

2008  metų gegužės mėnesį  
 Raseinių krašto istorijos 

muziejus įsigijo bibliofilo Kazio Grikšos 
biblioteką, kurią sudaro keliolika 
tūkstančių knygų. 

Kazys Grikšas (1923–2004) gimė Tickinuose (Klaipėdos r.). 
Baigė Endriejavo valsčiaus Pažvelsio pradžios mokyklą, po 

karo neakivaizdiniu būdu Klaipėdos žemės ūkio technikume 
įgijo agronomo specialybę, dirbo žemės ūkio ir valstybinių 
įstaigų tarnautoju. Ilgą laiką gyveno Žaiginyje (Raseinių r.). Nuo 
vaikystės pamėgęs knygas, rinko jas visą gyvenimą. Daug 
spaudinių neteko karo ir pokario metais. Daugiausia jų surinko 
keliaudamas po Žemaitiją, mainydamas ir pirkdamas iš knygynų. 
Sukaupęs didžiulę ir labai įvairią biblioteką neužsidarė joje – savo 
patirtimi dalijosi ir bendradarbiavo su bibliotekomis, muziejais, 
mokyklomis. Svajojo asmeninės bibliotekos pagrindu Žaiginyje 
įkurti knygos istorijos muziejų. 

Bibliofilui mirus, kolekcijos likimu susirūpino šeima. Pavel-
dėtojai pageidavo, kad knygos liktų Raseinių rajone, joms būtų 
skirta atskira patalpa, kurioje galėtų lankytis ir dirbti asmenys, 
studijuojantys ir besidomintys senąja knyga bei kitais spausdin-
tiniais šaltiniais.

Muziejininkams apsilankius K. Grikšos namų bibliotekoje, 
knygos lentynose buvo sudėtos pagal temas, apimančias 

įvairiausias sritis: nuo literatūros, istorijos iki medicinos, žemės 
ūkio ar religijotyros mokslo. Didelę dalį užėmė tarpukario ir 
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1615 m. žodynas: Dictiones hebraicae.  
Basileae. M.D.C.XV

Profesoriaus Pr. Mažylio bibliotekos spaudas

Spaudas knygoje.

Naestvedo muziejuje veikia vaikų klubas, kurio nariai renkasi 
vieną kartą per mėnesį. Susirinkusiesiems irgi buvo pristatyta 
kalėdinė edukacinė pamoka. Vėliau vyko diskusijos apie Kalėdų 
tradicijas, namų dekoravimo būdus. Vaikai vaišinosi sultimis ir 
tradicinėmis kalėdinėmis spurgomis su obuoliais. 

Naestvede veikia Vaikų kultūros centras, kuris rengia bendrus 
mokyklų, muziejaus ir bibliotekos projektus. Šią veiklą finansuo-
ja savivaldybė. Centras turi visas sąlygas dirbti su vaikais ir yra 
labai populiarus. 

Su Naestvedo muziejininkėmis aplankėme Roskildės vikingų 
muziejų, įsikūrusį šiuolaikiniame pastate. Čia eksponuojami pen-
ki rekonstruoti vikingų laivai, rasti Roskildės įlankoje. Edukacinė 
šio muziejaus veikla daugiausia skirta šeimoms: galima pasižiū-
rėti 15 min. filmuką apie vikingų amžių Danijoje, muziejuje eks-
ponuojamų laivų suradimą, iškėlimą iš vandens ir rekonstravimą, 
pamatyti, kaip vikingų amžiuje buvo audžiami audiniai iš vilnos. 
Taip pat visa šeima gali apsirengti vikingų drabužių kopijomis ir 
nusifotografuoti.

Naestvedo muziejininkės taip pat pakvietė į susitikimą su peda-
gogais bei kultūros darbuotojais. Pasirodė, kad darbas su vaikais 
ir jaunimu tiek Danijoje, tiek Lietuvoje yra panašus. Muziejaus 
įvaizdis – taip pat. Danai guodžiasi, kad jaunimui muziejus vis dar 
yra vieta, kur „nuobodu, tamsu ir daug dulkių“. Ir tik įdomi, netra-
dicinė muziejų veikla gali šį įvaizdį pakeisti. Naestvedo muziejaus 
edukatorių šūkis – „neprimeskime vaikams savo kultūros, kultūrą 
vaikai turi kurti patys“.

Danijos muziejai turi ištikimų pagalbininkų – savanorių. Tai dau-
giausia pagyvenę arba negalią turintys žmonės, didelę savo laiko 
dalį aukojantys muziejams. Keletas Naestvedo muziejuje sutiktų 
savanorių ateidavo kasdien ir būdavo visą muziejaus darbo laiką. 
Savanorė Elsa yra puiki pasakotoja ir kiekvieną dieną sekdavo 
pasakas atėjusiems į muziejų vaikams. Matyti, kad savanoriai 
muziejų pagalbininkai Danijoje yra laukiami ir gerbiami. 

L ankydamasi įvairiuose Danijos muziejuose supratau,  
 kad svarbu ne tik dideli renginiai, edukacinės programos. 

Nemažiau svarbios yra smulkmenos, detalės, kurios skatina 
muziejaus lankytojų pažintinį interesą. 

Danų muziejininkų darbo stilius yra labai lankstus, jie lengvai 
prisitaiko prie lankytojų amžiaus ir poreikių. Nustebino, kad danai 
vaikams siūlo, bent jau mūsų supratimu, gana nesaugius užsiė-
mimus, kaip antai šaukštų drožimą, kovą ietimis.       
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Moesgårdo muziejuje galima palyginti savo ir geležies amžiaus žmonių ūgį
L. Kuncytės nuotr.
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