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PRATARMĖ

2011 m. balandžio 27 d. Lietuvos dailės muzie-
jaus (toliau – LDM) Nacionalinėje dailės galerijoje 
Vilniuje įvyko kasmetinė Lietuvos muziejų asoci-
acijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos (toliau – 
LMA RMTS) XIV konferencija ,,Šiuolaikinė muzie-
jinė komunikacija: tradicijos ir inovacijos“. Lietuvos 
muziejininkai konferencijoje kviesti į komunikaciją 
pažiūrėti plačiau, ne tik kaip į ryšius su visuomene. 
Muziejinė komunikacija – tai muziejų bendravimo 
su visuomene būdas. Muziejai su visuomene kalbasi 
ekspozicijomis, parodomis, renginiais, leidiniais, ak-
cijomis ir t. t. Norėta, kad konferencijoje būtų prista-
tyti naujausi muziejų komunikavimo su visuomene, 
atskiromis jos grupėmis pavyzdžiai, išsiskiriančios 
temos, jų pateikimas, inovatyvios interpretacijos, 
santykis su tradicija. Kviesta parodyti, kaip muzie-
jinėmis priemonėmis materializuojamos idėjos, pri-
statomas vienas ar kitas reiškinys, tendencija, koks 
vaidmuo šiame procese tenka šios veiklos pagrindui 
ir išeities taškui – muziejų rinkiniams, atskiriems eks-
ponatams .

Į konferenciją susirinko beveik 100 dalyvių iš 
35 Lietuvos muziejų ir paveldo institucijų. Praneši-
mus parengė 15 pranešėjų iš 12 Lietuvos muziejų.

Konferencijos dalyvius pasveikino ir gero darbo 
palinkėjo LDM Nacionalinės dailės galerijos vadovė 
dr. Lolita Jablonskienė.

Pirmajam konferencijos posėdžiui pirmininka-
vo LMA RMTS valdybos narė dr. Birutė Salatkienė 
(Šiaulių universitetas, ,,Aušros“ muziejus).

Pirmieji du pranešimai buvo skirti muziejų 
viešiesiems ryšiams aptarti. Juos perskaitė Lietuvos 
jūrų muziejaus atstovės – Vaiva Lankelienė (,,Mu-
ziejaus prekės ženklas ar etiketė? Lietuvos jūrų mu-
ziejaus atvejis“) ir Nika Puteikienė (,,Trys muziejaus 
matomumo paslaptys: veik, kurk, dalinkis“). Kituose 
dviejuose pranešimuose pristatytos kuriamos Lietu-
vos integralios muziejų informacijos sistemos tei-
kiamos komunikavimo su visuomene galimybės. 
Juos perskaitė LDM padalinio – Lietuvos muziejų 
informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro – dar-
buotojos Danutė Mukienė (,,LIMIS teikiamos komu-
nikavimo su visuomene galimybės. Lietuvos muzie-
jų pasirengimas įdiegti LIMIS“) ir Dalia Sirgedaitė 
(,,LIMIS klasifikatorių ir tezaurų paskirtis“). Živilė 
Etevičiūtė (Nacionalinė dailės galerija) pranešime 
,,Nacionalinės dailės galerijos auditorijos projektai – 
naujų tikslinių grupių pritraukimas į muziejų“ aptarė 
Nacionalinės dailės galerijos patirtį bendraujant su 
skirtingomis lankytojų grupėmis: studentais, moks-

leiviais, suaugusiaisiais. Gita Šapranauskaitė (Lie-
tuvos liaudies buities muziejus) nagrinėjo mokymo-
si muziejuje, kaip komunikacijos, reikšmę įvairioms 
visuomenės grupėms (,,Lietuvos liaudies buities mu-
ziejus: mokymasis kaip komunikacija“). Livija Pa-
klonskaitė (Bažnytinio paveldo muziejus) kalbėjo 
apie informacinių technologijų teikiamas galimybes 
bendraujant su lankytojais (,,Informacinių technolo-
gijų naudojimas muziejaus komunikacijoje su audi-
torijomis“). Vida Kaunienė (Nacionalinis muziejus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai) 
pranešime ,,Istorijos versmių kalba: Valdovų rūmų 
muziejaus edukacinė veikla“ pristatė Valdovų rūmų 
edukacinę veiklą, kaip pagrindinę šiuo metu muzie-
jaus komunikavimo su visuomene priemonę, nes mu-
ziejus kol kas neturi ekspozicijų.

Antrajam posėdžiui pirmininkavo LMA RMTS 
vadovė Virginija Šiukščienė (Šiaulių ,,Aušros“ mu-
ziejus). Jame buvo pristatyti du atkurti malūnai ir 
aptartos jiems atsiveriančios perspektyvos: Gintaro 
Karoso (Europos parko muziejus) pranešimas ,,Liu-
bavo dvaro malūno atgimimas: naujo muziejaus kūri-
mo patirtis“ ir Editos Rudminaitės (Šiaulių ,,Aušros“ 
muziejus) – ,,Žaliūkių malūnininko sodyba – nau-
ja muziejinės ir edukacinės veiklos erdvė“. Šiaulių 
,,Aušros“ muziejaus darbuotoja Irena Nekrašienė 
pranešime ,,Naujas požiūris į memorialinio muzie-
jaus komunikaciją. Poeto Jovaro namo-muziejaus 
pavyzdys“ aptarė, kaip keičiasi muziejinė komuni-
kacija, praplėtus „memorialumo“ sąvokos ribas. Da-
nutė Selčinskaja iš Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus pristatė naują muziejaus ekspoziciją „Išsi-
gelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“, o 
UAB „Terra Media“ projektų vadovas Julius Krugle-
vičius pademonstravo šiai parodai skirtą DVD. Pra-
nešimus taip pat perskaitė: Violeta Aleknienė (Kupiš-
kio etnografijos muziejus) – ,,Dailininkų kupiškėnų 
kūrybinio palikimo puoselėjimas ir sklaida gimtaja-
me krašte“ ir Roma Zajančkauskienė (Birštono mu-
ziejus) – ,,Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio rinki-
nio populiarinimas: tradicijos ir inovacijos“ . Arvydas 
Jakštas (Lietuvos sporto muziejus) perskaitė prane-
šimą, nesusijusį su konferencijos tema – ,,Gydytojas 
Antanas Jurgelionis – Lietuvos sporto lygos vadovas 
ir pirmasis Lietuvoje sporto mokslininkas“.

Po pranešimų vyko diskusijos, konferencijos 
apibendrinimas .

Konferencijoje perskaitytų pranešimų pagrindu 
parengti straipsniai (ne visų pranešimų ir straipsnių 
pavadinimai sutampa) publikuojami leidinyje ,,Lietu-
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vos muziejų rinkiniai. 2011, Nr. 10. Šiuolaikinė mu-
ziejinė komunikacija: tradicijos ir inovacijos“. Jau 
tampa negera tradicija, kad ne visi konferencijos pra-
nešėjai parengia straipsnius konferencijos leidiniui. 
Taip atsitiko ir šį kartą. Iš perskaitytų 15 pranešimų 
publikuojami 12 ir 1 straipsnis (Vidos Olechnovičie-
nės (Lietuvos liaudies buities muziejus) ,,Šeimos pa-
pročių raiška Lietuvos liaudies buities muziejuje“), 
parengtas specialiai leidiniui. Antrojoje leidinio da-

lyje, skirtoje Lietuvos muziejų rinkinių moksliniams 
tyrimams publikuoti, spausdinamas pranešimo pa-
grindu parengtas A. Jakšto straipsnis. Nepaisant to, 
leidinys išlieka informatyvus, fiksuojantis šiandieni-
nes Lietuvos muziejininkystės realijas ir yra laukia-
mas Lietuvos muziejininkų.

Virginija Šiukščienė
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MUZIEJAUS PREKĖS žENKLAS AR ETIKETĖ? 
LIETUVOS JūRŲ MUZIEJAUS ATVEJIS

Vaiva Lankelienė
Lietuvos jūrų muziejus

Prekės ženklo samprata

Sąvoka „prekės ženklas“, praeityje daugiausiai 
taikyta tik plataus vartojimo prekėms, šiandien prasi-
skverbė į visas visuomenės gyvenimo sritis ir gali būti 
lengvai pritaikoma ne tik socialinėms įmonėms, bet 
ir kultūros organizacijoms, taip pat ir muziejams. Pa-
grindinė problema yra ta, kad pasenęs ir naivus įsitiki-
nimas, jog prekių ženklai gali būti taikomi tik komer-
cijai, vis dar tebeegzistuoja. Vis dar gajus stereotipas, 
kad „prekės ženklas“ apima tik grafinius ir žodinius 
simbolius, kurie gali būti įregistruoti ir apsaugoti. Va-
karų šalyse jau seniai įvyko milžiniškas persiorienta-
vimas nuo gamybos į paslaugų sritį ir prekių ženklai 
pradėjo darytis svarbūs rinkoje, kurioje vartotojams 
leidžiama rinktis, o jų poreikius vis sunkiau patenkin-
ti. Dažniausiai yra diskutuojama apie komercinio sek-
toriaus prekių ženklų socialinę vertę, tačiau ne pelno 
sektoriaus prekių ženklai taip pat kuria vertę ir verčia 
kultūros organizacijas efektyviai siekti savo tikslų. Tai 
susiję su pasitikėjimu – esminiu prekės ženklo stipry-
bės bet kuriame sektoriuje komponentu.

Šiandien egzistuoja įvairių prekės ženklo api-
brėžimų ir apibūdinimų, pradedant nuo siauros api-
brėžties, kad „prekės ženklas“ yra žodžių ir simbolių 
kombinacija, naudojama apibūdinti vienos įmonės 
prekėms ir atskirti joms nuo konkurentų1 ar pavadini-
mas, sąvoka, ženklas, simbolis, brėžinys ar jų derinys, 
kuriais siekiama pažymėti vienos ar kelių įmonių pre-
kes ar paslaugas ir taip išskirti jas iš konkurentų pa-
siūlymų2, ir baigiant plačia „prekės ženklo“ sąvokos 
apibrėžtimi, teigiant, kad prekės ženklas yra mišrios 
kilmės kūrinys, išimtinai skirtas parduoti produktą ir 
savarankiškai iš vis neegzistuojantis3 bei kad prekės 
ženklas yra išskirtinis, patikimas pažadas vartoto-
jams4 .

Apibendrinus pateiktus „prekės ženklo“ apibrė-
žimus, galima teigti, kad jis nėra vien tik simbolis, 
pavadinimas ar grafinis ženklas. Tai įvairių elementų 
(tiek fizinių, tiek emocinių, tiek estetinių) junginys, 
kuris vartotojo sąmonėje suformuoja unikalų suvoki-
mą ir suteikia šiam suvokimui papildomą vertę.

Tačiau neužtenka tik sukurti prekės ženklą. Jį 
reikia nuolat palaikyti, papildyti ir plėtoti. Gebėjimas 

sukurti, išlaikyti ir stiprinti savo prekės ženklo įvaiz-
dį, plėsti jo ribas yra svarbiausia rinkodaros specialis-
tų užduotis ir tikslas.

Stiprus prekės ženklas, apimantis tiek išorinius 
organizacijos komunikacijos kanalus, tiek vidinius, 
puikiai tinka įtvirtinti savo pozicijas vartotojų sąmo-
nėje. Taip elgiantis stiprinamos pozicijos hiperkonku-
rencingoje rinkoje.

Prekės ženklo istorija

Žodis brand („prekės ženklas“) yra kilęs iš se-
novės norvegų k. žodžio brandr, kuris reiškia „degin-
ti“. Paskui jis pateko į anglų-saksų kalbų grupę. Tų 
kraštų žmonės savo gyvulius žymėdavo išdegindami 
žymę. Prekeiviai pagal šiuos įdagus atskirdavo vieno 
ūkininko gyvulius nuo kito. Geros reputacijos ūkinin-
ko gyvuliai turėjo didesnę paklausą, o žymė padėda-
vo atskirti geros kokybės gyvulius nuo prastesnės.

Pirmieji prekių ženklai buvo vaizdiniai. Retas 
kuris žmogus mokėjo skaityti, todėl vaizdas buvo 
geriausia forma perduoti žinią, pranešimą vartotojui 
apie naudą, kurią jis turės įsigydamas prekę ar paslau-
gą. Vieni iš pirmųjų prekės ženklų naudojimo masi-
nės gamybos prekėms įrodymų yra puodžių pirštų 
antspaudai ant savo gaminių.

Visų laikų dailininkai savo darbus ženklindavo 
asmeniniais simboliais, kurie niekur ir niekada nebu-
vo oficialiai registruoti. Šiandien taip pažymėti dar-
bai (paveikslai, plakatai, ofortai, eskizai ir kt.) liudija 
autorystę, darbo autentiškumą ir rinkoje įgyja didelę 
materialinę vertę.

XVII ir XVIII a. Prancūzijoje ir Belgijoje prasi-
dėjus masinei porceliano, baldų ir gobeleno gamybai, 
karalių globojamos gamyklos vis dažniau ėmė naudo-
ti savo ženklus kokybei ir kilmei žymėti.

Tačiau prekių ženklų naudojimas plačiu mastu 
yra susijęs su XIX a. pab. ir XX a. pr. įvykusia pramo-
nės revoliucija. Tik po Antrojo pasaulinio karo pra-
sidėjo tikrasis prekių ženklų klestėjimo laikotarpis. 
Siekdamos įsitvirtinti rinkoje, įmonės savo produktus 
ėmė žymėti originaliais, lengvai įsimenamais simbo-
liais, kuriuose stengėsi nurodyti ir produkto paskirtį, 
ir savo pavadinimą.
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Prekės ženklo funkcijos

Siekiant suvokti, kodėl prekių ženklai pastarai-
siais metais tampa vienu iš svarbiausių ne tik komer-
cinių organizacijų, bet ir socialinio bei kultūros lauko 
veikėjų rinkodaros įrankių, būtina išskirti pagrindines 
prekės ženklo funkcijas5, kurios yra svarbios klientui 
(vartotojui):

– prekės ženklas užtikrina kokybę ir sumažina 
pirkimo riziką (pirkdamas to paties prekės ženklo 
produktus, pirkėjas žino, kad visada gaus tokią pačią 
kokybę);

– prekės ženklas palengvina atranką (tai papras-
tas būdas padėti vartotojams įsiminti tam tikro pro-
dukto charakteristiką ir atpažinti tą produktą tarp kitų 
prekių);

– prekės ženklas suteikia pasitenkinimą, simbo-
lizuodamas tam tikrą įvaizdį (kai kurie prekės ženklai 
rodo jų vartotojų statusą, gyvenimo būdą, stilių);

– prekės ženklo funkcijų suvokimas kultūros 
lauko operatoriui padėtų kurti sėkmingą prekės žen-
klą ar plėtoti jau turimą. Sėkmingas ir lengvai atpa-
žįstamas kultūros operatoriaus prekės ženklas didina 
jo žinomumą, ekonominę naudą, vertę, ugdo lojalius 
klientus (vartotojus).

Prekės ženklo vertės kūrimas ir valdymas

Kiekvienas prekės ženklas yra apibūdinamas 
konkrečiomis savybėmis, dar kitaip vadinamomis 
funkcinėmis ir emocinėmis asociacijomis, kurias pri-
skiria vartotojai ir potencialūs klientai. Prekės ženklo 
vertė yra tuo didesnė, kuo tos asociacijos yra geriau 
apčiuopiamos realybėje, nes vartotojas šį pažadą su-
vokia kaip pildomą specialiai tik jam, ir dėl to tampa 
šiam prekės ženklui lojalus.

Prekės ženklo vertė vartotojo atžvilgiu susideda 
iš dviejų pažinimo formų: prekės ženklo žinojimo ir 
prekės ženklo įvaizdžio6 .

Prekės ženklo žinojimas rodo tai, ar šis prekės 
ženklas iškyla vartotojo sąmonėje jam pagalvojus 
apie tam tikrą prekių ar paslaugų kategoriją. Tai vie-
nas iš pagrindinių prekės ženklo vertės matų.

Prekės ženklo įvaizdį sudaro unikalių asociaci-
jų, kurias tam tikru metu suvokia vartotojas, rinkinys. 
Tai yra momentinis vartotojo įspūdis, kuris ateityje 
gali pavirsti prekės ženklo esme ir transformuotis į 
prekės ženklo individualumą. Pats prekės ženklo 
įvaizdis negali egzistuoti savaime, jis yra kryptingai 
formuojamas ir stiprinamas atsižvelgiant į vartotojų 
poreikių kaitą. Šiandien kultūros organizacijoms yra 
vienintelis būdas išlikti – savo stipriu prekės ženklu 
kurti santykius su vartotojais. Kūrėjai dabar kaip nie-

kada anksčiau turi prekių ženklus apipinti emocijo-
mis, sukurti glaudų santykį su vartotoju, užkariauti ne 
jo protą, o širdį7 .

Muziejų prekių ženklai

Prekės ženklo kūrimas, kaip rinkodaros įran-
kis, skirtas muziejams, pirmą kartą buvo panaudo-
tas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Didžiojoje 
Britanijoje8. Patys garsiausi muziejų prekių ženklai 
šiandien yra Metropoliteno muziejus (Metropolitan 
Museum), Gugenheimo muziejus (Guggenheim Mu-
seum), MoMa (Modern Art Museum). Visiems šiems 
3 muziejams bendra yra tai, kad jie sąvoką „prekės 
ženklas“ supranta kaip įsipareigojimą visuomenei. 
Taikydami ženklodaros priemones, muziejai susiejo 
savo prekės ženklą su siekiu, kuris turi būti žinomas 
ir kuriuo turi pasitikėti visuomenė. Programa, komu-
nikacija, elgsena ir prisistatymas išsamiai atskleidžia 
muziejų siekius.

Visi garsieji pasaulio muziejai, turintys stiprius 
prekių ženklus, nieko nepalieka savieigai ir atsitik-
tinumui. Jie strategiškai valdo savo prekės ženklą 
ir prie jo derina visus vidaus procesus, nes žino, Jei 
savo prekės ženklo negalite susikurti patys, už jus tai 
padarys jūsų auditorija 9 .

Trumpai apžvelgsime 3 garsių muziejų prekių 
ženklų kūrimo, palaikymo ir plėtros strategijas.

Vienam iš garsiausių Europos muziejų – Vikto-
rijos ir Alberto muziejui (V&A Museum) Londone – 
prekės ženklas yra svarbiau ir daugiau nei muziejaus 
logotipas .

1980 m. Viktorijos ir Alberto muziejus buvo ži-
nomas kaip puiki kavinė su šalia esančiu muziejumi . 
Nepaisant tokio įvaizdžio, jis sulaukdavo daug lanky-
tojų. Tačiau jau 1990 m. muziejus susidūrė su didelė-
mis problemomis, nes ženkliai nuvertėjo visuomenės 
akyse. Pagrindinės to priežastys buvo nusidėvėjusi 
infrastruktūra, pasenusios ekspozicijos, vidaus konf-
liktai ir vyriausybės įvestas mokamas muziejaus lan-
kymas. Muziejaus įvaizdis buvo nevienareikšmis: 
viena visuomenės dalis muziejų suvokė kaip klasiki-
nį meno muziejų, o kita – kaip meno verslo muziejų. 
Muziejaus ryšių su visuomene departamento direk-
torius Damien Whitmore įvardijo muziejų kaip ne-
sėkmingą, susiskaldžiusią, nelaimingą organizaciją, 
įstrigusią praeityje, todėl Viktorijos ir Alberto muzie-
juje įvyko pastebimų pokyčių.

Nauja Viktorijos ir Alberto muziejaus ekspozici-
ja apibrėžė 4 kertines prekės ženklo vertybes: dosnu-
mą, rišlumą, vaizduotės turėjimą ir tikslumą. Viktori-
jos ir Alberto muziejus siekia būti svarbiausia vieta, 
kurioje žmonės ieškotų prieinamos, autoritetingos, 
naujos informacijos ir meno sričių nuomonių dizaino. 
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Pagrindinis muziejaus tikslas – visą personalą įtraukti 
į prekės ženklo kūrimo procesą. Visa įstaiga – nuo va-
dovo iki kasininko – privalo dalyvauti šiame esminia-
me pokyčių procese ir su juo susitapatinti. Muziejaus 
strateginiame plane yra pabrėžiama muziejaus kultū-
ra, kuri apima bendrą vaizdą, siekimą veikti kaip ko-
manda, geriau planuojamą laiką, šie dalykai turi pa-
dėti pelnyti sėkmę.

Šiandieninis muziejaus prekės ženklas V&A yra 
naudojamas ne kaip muziejaus pavadinimas, o kaip 
žinia apie prekės ženklą. Viktorijos ir Alberto muzie-
jaus logotipas V&A simbolizuoja turinį – šiuolaikiš-
ką, griežtą, jaudinantį, seksualų ir žaismingą, kuris 
yra perduodamas visuomenei kaip pati svarbiausia 
žinia. Tik paskui yra pristatoma muziejaus ekspozici-
ja, renginiai, edukacinės programos.

Viktorijos ir Alberto muziejaus prekės ženklo 
vertė yra naujos krypties elgesys su auditorija. Ku-
riamas prekės ženklas nubrėžia naujus siekius muzie-
jaus viduje – visam personalui, o išorėje – auditorijai 
ir rėmėjams. Viktorijos ir Alberto muziejaus prekės 
ženklas išeina už logotipo ribų, nes perteikia muzie-
jaus vertybes ir emocijas.

Kitas, šiandien ne mažiau garsus, muziejus – 
Bruklino muziejus (Brooklin Museum) – Jungtinėse 
Amerikos Valstijose nuo 1897 m. buvo vienas iš di-
džiausių muziejų pasaulyje, tačiau jo kolekcija nieka-
da negalėjo konkuruoti su Metropoliteno muziejumi. 
Smunkant šalies ekonomikai, Bruklino muziejus pra-
rado daug lankytojų ir reikšmę visuomenėje. Turistai 
dažniau lankydavo pasaulinio garso muziejus Niujor-
ke, bet vietos muziejai jų visiškai nedomino. Pripaži-
nęs, kad situacija yra nepavydėtina, muziejus ėmėsi 
kurti savo prekės ženklą.

Buvo susikoncentruota į pagrindinį konkuren-
tą – Metropoliteno muziejų, mėginta atrasti, ką Bru-
klino muziejus gali pateikti visuomenei ir ko negali 
Metropoliteno muziejus.

Svarbiausiais muziejaus privalumais buvo įvar-
dyti: kolekcija, personalas, geografinė padėtis. Prekės 
ženklo kūrimas truko 2 metus. Po 2 metų Bruklino 
muziejus pristatė visuomenei naują savo prekės žen-
klą – kuo labiau orientuotą į lankytoją ir palaikantį 
gyvą ryšį su Bruklino miestu. Pagrindines pastangas 
muziejus nukreipė į tai, kaip pritraukti multinacio-
nalinio miesto gyventojus, ir pozicionavo save kaip 
muziejų, esantį kaimynystėje. Muziejaus direktorius 
įvardijo svarbiausią muziejaus misiją – suvienyti 
įvairialypių miesto rajonų bendruomenes.

Pats svarbiausias sėkmės veiksnys buvo muzie-
juje sustiprinti prekės ženklo kūrimo procesą – visi 
darbuotojai aktyviai dalyvavo kuriant muziejaus pre-
kės ženklą ir naują muziejaus veiklos kryptį prilygino 
asmeniniam uždaviniui. Buvo daug ir intensyviai dir-

bama su personalu, organizuojami praktiniai semina-
rai siekiant išugdyti prekės ženklo informatorius, kurie 
savarankiškai galėtų inicijuoti muziejaus pokyčius.

Bruklino muziejaus misija šiandien – būti tiltu 
tarp turtingo pasaulio kultūrų meno paveldo, atsispin-
dinčio jo kolekcijose, ir unikalios kiekvieno lankyto-
jo patirties. Nusprendęs teikti pirmenybę lankytojų 
patirčiai, kuo puikiau pristatyti kiekvieną kolekcijų ir 
programų elementą, muziejus, remdamasis tiek nau-
jomis, tiek tradicinėmis komunikacijos, interpretaci-
jos ir prezentacijos priemonėmis, propaguodamas vi-
zualiuosius menus, siekia įvairialypei publikai tapti 
dinamišku, naujovišku ir svetingu mokymo centru.

TATE galerijos (TATE Gallery) Londone prekės 
ženklo kūrimas tarptautinėje muziejų praktikoje ver-
tinamas kaip pavyzdinis.

1990 m. TATE galeriją sudarė 3 muziejai: pa-
grindinis muziejus Londone ir filialai Liverpulyje bei 
Šv. Avise. 2000 m. prie jų dar prisidėjo nauja moder-
naus ir šiuolaikinio meno galerija, įkurta buvusioje 
šiluminėje Londono Benksaido jėgainėje. Pagrindi-
nis klausimas, į kurį ieškojo atsakymo TATE galerija, 
buvo objekto klausimas. Prekės ženklo kūrimo pro-
cesas prasidėjo nuo moto: TATE yra vienas, tačiau 
TATE yra daug, nes pagrindinis uždavinys buvo rasti 
4 skirtingus muziejus jungiančius elementus. TATE 
tapo bendru prekės ženklu 4 ekspozicijų vietoms: 
Britanijos TATE (Tate Britain), Moderniajai TATE 
(Tate Modern), Liverpulio TATE (Tate Liverpool) ir 
Šv. Aviso TATE (Tate St. Ives), ir virtuliai TATE in-
ternete. Naujas TATE galerijos šūkis – Pažvelkite dar 
kartą, susimąstykite dar kartą (Look once more, think 
once more).

Grafinis TATE galerijos prekės ženklas – susi-
liejančiais krašteliais raidės – simbolizuoja naujos 
TATE galerijos lankstumą ir dinamiką. Žodinis pre-
kės ženklas TATE neturi jokios tvirtos pozicijos ir 
gali būti vartojamas tiek teigiamai, tiek neigiamai. 
Jo paletę apima 18 spalvų ir muziejaus struktūriniai 
padaliniai gali ją prisitaikyti atsižvelgdami į norimą 
perteikti emociją. Kaip teigia H. Marsh, TATE galeri-
ja yra aukščiausios rinkodaros mąstysenos simbolis, 
pritaikytas muziejų ir galerijų pasauliui 10 .

Iš pateiktų pavydžių ryškėja keletas bendrų mu-
ziejų prekių ženklų kūrimo tendencijų. Vienas iš ker-
tinių muziejų prekių ženklų kūrimo aspektų – atsako-
mybės ir įsipareigojimo visuomenei suvokimas.

Muziejai susiejo savo prekių ženklus su siekiu, 
kuris yra žinomas visuomenei ir kuriuo ji pasitiki. 
Tokiu būdu kuriamas prekės ženklas yra valdomas 
strategiškai, prie jo derinami visi muziejaus vidaus 
procesai. Visiems skyriuje aptartiems muziejų prekių 
ženklų kūrimo atvejams yra būdinga ir tai, kad šių 
muziejų orientacija į visuomenės poreikius reiškia ne 
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egzistavimą sau ir dėl savęs, o muziejaus strateginis 
planas yra svarbiausias muziejaus dokumentas.

Taip pat daug dėmesio yra skiriama įtraukti mu-
ziejaus personalą į prekės ženklo kūrimą ir palaikymo 
procesą. Šių muziejų prekių ženklų kūrimo pagrindas 
yra dialogas su visuomene, išmanyti jos poreikius, 
užtikrinti teigiamas emocijas bei suteikti gerosios pa-
tirties .

Muziejų prekių ženklai Lietuvoje

Kalbėti apie ženklodaros taikymą Lietuvos mu-
ziejų veikloje yra ganėtinai sudėtinga, nes ši sritis 
yra menkai tyrinėta, o informacija yra pateikiama 
apibendrinta ir orientuota į komercinių įmonių vei-
klą, neišskiriant kultūros organizacijų. Nėra nei vie-
nos mokslinės publikacijos, kurioje būtų nagrinėjami 
konkretūs ženklodaros strategijų taikymo modeliai 
Lietuvos muziejuose .

Šiandien ženklodara muziejų administratoriams 
gali būti puiki gairė sėkmingai plėtoti muziejaus vei-
klą, užtikrinti sklandų muziejaus funkcionavimą. Mu-
ziejaus įgyvendinama ženklodaros strategija padeda 
visuomenei suvokti, kodėl jai reikalingas šis muzie-
jus, kokią naudą jis duoda bendruomenei, kaip jis gali 
padėti bendruomenei socialiai plėtotis11. Ženklodara 
yra naudinga ir patiems muziejaus darbuotojams, nes 
konkrečiai apibrėžia muziejaus misiją, edukacinę vei-
klą, leidybą bei suteikia personalui stabilumo, tikru-
mo ir veiklos kryptingumo pojūtį atliekant kasdienius 
darbus .

Muziejai susiduria su daugybe iššūkių, kurie yra 
susiję su sparčiai kintančia muziejų misija ir identite-
tu, tikslinės auditorijos pokyčiais bei muziejų finan-
savimo užtikrinimu. Kasdien vis stiprėjanti konku-
rencija verčia muziejus peržiūrėti veiklos strategijas 
bei stiprinti pozicijas.

Šiuolaikinėje rinkoje nėra vienintelio ir efek-
tyvaus muziejų prekės ženklo sėkmingos strategijos 
modelio, todėl vienam muziejui aklai taikyti ar kopi-
juoti kito muziejaus ženklodaros strategijos nereko-
menduojama, nes tai visiškai negarantuoja sėkmės. 
Kiekvienam muziejui itin svarbu gerai išanalizuoti 
savo veiklą, aiškiai suvokti stiprybes ir, remiantis jo-
mis bei vyraujančiomis tendencijomis visuomenėje, 
susikoncentruoti į abipusio ryšio su vartotoju užmez-
gimą.

Muziejų, kaip kultūros organizacijų, išlikimas 
rinkoje yra pagrįstas skirtingo nei konkurentų įvaiz-
džio kūrimu vartotojo sąmonėje.

Muziejus turi virsti potyriu, veikiančiu daugiau 
jutimų nei iki šiol. Visos 5 žmogaus juslės – klausa, 
rega, uoslė, skonis ir lytėjimas – gali padėti didinti 
muziejaus prekės ženklo atpažįstamumą, išryškinti 

emocinį jo patrauklumą, pabrėžti tam tikras prekės 
ženklo ypatybes. Kaip rašo M. Lindstrom12, svarbiau-
sias emocinės ženklodaros strategijos tikslas turi būti 
emocinis įsipareigojimas vartotojui, o siekiamybė – 
muziejaus prekės ženklo atpažinimas be logotipo ir 
pavadinimo .

Muziejų prekių ženklų strateginio kūrimo gairės, 
arba Lietuvos jūrų muziejaus atvejis

Remiantis teiginiu, kad muziejaus prekės ženklas 
yra ne vien muziejaus logotipas ar reklamos kampani-
ja, o tai, kaip visuomenė priima ir suvokia muziejų, 
šios kultūros organizacijos, neatsižvelgiant į jų dydį ir 
veiklos pobūdį, visos turi savo prekės ženklą, net jei ir 
pačios to nesuvokia ar tikslingai jų nekuria.

Muziejaus suvokimas atsiranda kaip bet kokios 
vartotojo sąveikos su muziejumi rezultatas, ar tai būtų 
apsilankymas jame, ar tiesiog iš draugų išgirsta nuo-
monė apie muziejų. Stiprūs prekių ženklai muziejams 
padeda išlaikyti esamus ir pritraukti naujus lankyto-
jus, palengvina partnerystę ir rėmėjų paiešką, perso-
nalo vadybą.

Pagrindiniai elementai, kuriais yra kuriamas 
muziejaus perkės ženklas, yra muziejaus rinkiniai, 
ekspozicijos, iškabos, pranešimai spaudai, persona-
las, renginiai, plakatai, skrajutės, lankstinukai, mu-
ziejaus suvenyrų parduotuvė, kavinė ar restoranas, 
specialios programos, reklama, pastatai ir jų infras-
truktūra, edukacinės programos, interneto svetainė, 
rėmėjai, biuro raštinės priemonės, personalo apranga, 
logotipas .

Reikia prisiminti, kad muziejui, norinčiam su-
kurti, palaikyti ir stiprinti savo prekės ženklą, gali pri-
reikti mėnesių ir kad tai yra nuolatinis procesas, kuris 
turi vykti nuosekliai.

Pagrindiniai principai, kuriais turi vadovautis 
muziejus, kurdamas ir stiprindamas savo prekės žen-
klą, yra šie:

– suartėti su savo lankytojais ir bendrauti asme-
niškai;

– atkreipti dėmesį į svarbiausius lankytojų po-
reikius;

– kurti naujoves;
– mitologizuoti naujoves, atkreipdamas dėmesį į 

kintančias socialines vertybes;
– kurti apčiuopiamus patirties skirtumus;
– skatinti autentiškumą;
– siekti bendro sutarimo su savo dalininkais ir 

rėmėjais;
– priimti norinčiuosius prisidėti;
– kurti lankytojų, turinčių tokių pačių pomėgių, 

bendrijas;
– naudoti kūrybišką strategiją;
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– neprarasti vizijos ir likti ištikimas savo verty-
bėms.

Suartėti su savo lankytojais ir bendrauti 
asmeniškai

Šiandien muziejams vienintelė galimybė iš-
likti rinkoje – stipriais prekių ženklais kurti nuošir-
džius santykius su vartotojais. Kiekvienas muziejus 
turi stengtis kiek įmanoma mažinti atstumą tarp sa-
vęs kaip institucijos ir savo lankytojų, siekti iš tyla ir 
rimties apgaubta „katedra“ tapti dinamiška ir inter-
aktyvia bendravimo ir susitikimo vieta. Muziejams, 
vengiantiems savitikslio egzistavimo ir veiklos, būti-
na gerai pažinoti savo lankytojus.

Muziejai nuolatos sau turi užduoti klausimą, 
kaip lankytojai jaučiasi apsilankę muziejuje, ir ieško-
ti atsakymo į šį klausimą betarpiškai bendraudami su 
jais. Norėdami sukurti stiprų muziejaus prekės žen-
klą, muziejaus darbuotojai neturi ilgai aiškintis, ko-
kios tendencijos vyrauja, o daugiau laiko skirti savo 
lankytojams, kaip žmonėms, pažinti. Šiandien yra 
įmanoma paaiškinti, kodėl kinta vartotojų elgesys ir 
požiūris, tačiau visiškai neįmanoma jo numatyti. Mu-
ziejams, siekiantiems sužinoti vyraujančias tendenci-
jas, nereikia užsakinėti arba savarankiškai atlikinėti 
brangių socialinių tyrimų, užtenka nuolat skaityti lai-
kraščius, peržvelgti naujienas interneto žinių porta-
luose .

Asmeniškiausia priemone yra laikomas interne-
tas – dėl to, kad galima aktyviai įsitraukti, dalyvauti, 
greitai gauti grįžtamąjį ryšį, bendrauti be tarpininkų 
ar tiesiog jaukiai plepėti. Didžiausią potencialą turi 
internetiniai dienoraščiai (angl . blogg, web log), 
kuriuose informacija yra nuolat atnaujinama. Inter-
netiniame dienoraštyje galima skelbti tekstą, nuoro-
das į kitus interneto puslapius, įkelti vaizdo ir garso 
duomenis. Geras internetinis muziejaus dienoraštis 
gali padėti sėkmingai plėtoti muziejaus veiklą bei už-
megzti daugybę ryšių su esamais ir būsimais muzie-
jaus lankytojais.

Kitas puikus ir mažai sąnaudų reikalaujantis bū-
das užmegzti santykius su tiksline auditorija – mu-
ziejaus erdvės perkėlimas į bendruomenines interne-
to svetaines, tokias kaip www.facebook.com, www.
myspace.com, www.flickr.com, www.twitter.com, 
kuriose aktyviai bendrauja panašius pomėgius turin-
tys žmonės, formuojasi socialinės grupės, dalijamasi 
įspūdžiais ir nuomonėmis.

Lietuvos jūrų muziejus šiuo metu naudojasi 
keliomis socialinės medijos teikiamomis galimybė-
mis – tai internetinis dienoraštis (https://jurumuzie-
jus.blogas.lt) ir profilis populiariausiame socialinia-
me tinkle „Facebook“13 .

Kol kas internetinis dienoraštis nepildomas tokiu 
tempu kaip didžiųjų Europos muziejų, kuriuose rašo 
parodų kuratoriai ar kiti muziejaus darbuotojai, tačiau, 
apsilankius Lietuvos jūrų muziejaus internetiniame 
dienoraštyje, galima susipažinti su įvairiausia muzie-
jaus veikla, užkulisiais, karščiausiomis naujienomis.

Nors reikia prisiminti, kad jei muziejus neturi 
galimybių bent kelis kartus per savaitę parašyti naujų 
žinučių, palaikyti diskusijų su lankytojais, atnaujinti 
vaizdo ir garso informacijos, internetinis dienoraštis 
neturi būti kuriamas. Apleistas dienoraštis panašus į 
namus vaiduoklius ir labai kenkia muziejaus įvaiz-
džiui, griauna jo taip ilgai kurtą prekės ženklą14 .

Šiandien žmonės patys nori aktyviai dalyvauti, 
o ne klausytis jiems brukamos informacijos. Todėl in-
ternetiniai dienoraščiai, prenumeruojamoji transliaci-
ja, elektroninės knygos, naujienų pranešimai ir kitos 
internetinio turinio formos leidžia kultūros organiza-
cijoms tiesiogiai bendrauti su savo klientais jiems pri-
imtina forma.

Atkreipti dėmesį į svarbiausius lankytojų 
poreikius

Kiekvienas muziejus, prieš pradėdamas įgy-
vendinti konkrečias ženklodaros priemones, turi būti 
įsitikinęs, kad jam yra suprantamas jo lankytojų el-
gesys, kad jis suvokia, kaip jie gyvena, kokie yra jų 
lūkesčiai ir poreikiai. Nežinojimas kainuoja brangiau 
nei patys brangiausi mokami tyrimai.

Nuoširdus domėjimasis lankytojais pasireiškia 
mokėjimu pateikti jiems klausimus, kurie parodo, 
kad jie jums yra iš tiesų įdomūs ir jūs atidžiai klauso-
tės jų atsakymų. Siekdamas išsiaiškinti svarbiausius 
savo esamų ir potencialių lankytojų poreikius, muzie-
jus turi išmokti jų klausytis. Už domėjimąsi jais, jų 
poreikiais ir lūkesčiais, lankytojai atsilygina nuolati-
niais apsilankymais muziejuje.

Niekada negalima pamiršti savo lankytojų, vieną 
kartą jau apsilankiusių muziejuje. Suteikęs paslaugą, 
muziejus turi siekti patikrinti, ar lankytojo vizitas mu-
ziejuje pateisino jo lūkesčius, ar jis patenkino savo po-
reikius, ar išėjo kupinas teigiamų emocijų. Nuolatiniai 
priminimai lankytojams, kad jie muziejui yra svarbūs 
ir reikalingi, kad jų nuomonė muziejui yra svarbi, ku-
ria abipusį tvirtą ryšį, kuris ateityje gali peraugti į ilga-
laikius santykius tarp muziejaus ir lankytojo.

Lietuvos jūrų muziejus kasmet atlieka lankyto-
jų tyrimus tam, kad geriau juos pažintų ir galėtų tin-
kamai patenkinti jų poreikius. Tačiau mūsų tyrimai 
apsiriboja geografine aprėptimi, informacijos šaltinių 
išsiaiškinimu, paslaugų tikslingumu ir pagrindiniais 
poreikiais, kuriuos lankytojai norėtų patenkinti.

http://www.facebook.com
http://www.myspace.com
http://www.myspace.com
http://www.flickr.com
http://www.twitter.com
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Kurti naujoves

Puikios ženklodaros idėjos niekaip negali pa-
keisti puikios muziejaus lankytojų patirties. Muziejus 
savo lankytojams nuolat turi pasiūlyti ką nors nau-
jo, priešingu atveju gali smarkiai atsilikti nuo nuolat 
kintančio visuomenės gyvenimo būdo. Svarbiausias 
muziejaus siūlomų naujovių tikslas – pagerinti savo 
lankytojų gyvenimo kokybę suteikiant jiems išskirti-
nių emocijų. Muziejaus kuriamos naujovės nebūtinai 
turi būti susijusios su brangiomis naujausiomis tech-
nologijomis .

Didžiausi lankytojų lūkesčiai yra susiję su nau-
jomis ir inovatyviomis muziejų ekspozicijomis, ku-
riose jie gali būti ne tik pasyvūs stebėtojai, bet ir ak-
tyvūs dalyviai. Tam nėra būtinos didelės investicijos. 
Kartais, pasitelkiant į pagalbą kūrybišką mąstymą, 
užtenka tik lipnių lapelių ir rašiklio.

Muziejuose švenčiami gimtadieniai, jubiliejai, 
įmonių renginiai, organizuojami koncertai ir vaidina-
mi teatro spektakliai intriguoja lankytojus, ir jie mu-
ziejų atranda iš naujo. Jei muziejus stengiasi nuo pat 
pradžių palaikyti nuoširdų ryšį su savo lankytojais, 
nepalikti jų likimo valiai, ilgainiui užsimezgęs ryšys 
gali palaipsniui peraugti į lankytojų lojalumą muzie-
jui. Muziejui lojalūs lankytojai yra geriausi muzie-
jaus ambasadoriai ir nemokamos reklamos agentūros.

Lietuvos jūrų muziejus šiuo metu įgyvendina 
keletą rekonstrukcijos projektų: delfinariumo rekons-
trukcija siekiama atnaujinti esamą delfinariumo pas-
tatą, sukurti geresnes gyvenimo sąlygas gyvūnams, 
darbo sąlygas muziejaus darbuotojams ir naujus ne-
išdildomus įspūdžius lankytojams; artimiausiu metu 
numatoma akvariumo rekonstrukcija, per kurią bus 
rekonstruota Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo eks-
pozicija. Taip pat kiekvienais metais muziejus paren-
gia ir eksponuoja keletą naujų teminių parodų ne tik 
muziejuje, bet ir Klaipėdos mieste, yra išplėtojęs ke-
liaujančių parodų sistemą.

2011 m. išskirtini ir tuo, kad pirmą kartą Lietuvos 
jūrų muziejuje eksponuojama tarptautinė keliaujanti 
paroda „1 jūra – 4 istorijos“, kurią kūrė 4 Baltijos šalių 
(Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos) jūrų mu-
ziejai. Taip pat muziejus gavo dalinį projekto „Mano 
jūra – tolima ir artima“, mažinančio socialinę atskirtį, 
finansavimą. Įgyvendindamas projektą, muziejus pats 
svečiuosis tuose Lietuvos regionuose, kurių bendruo-
menės turi mažiau galimybių apsilankyti muziejuje.

Mitologizuoti naujoves atkreipiant dėmesį į 
kintančias socialines vertybes

Vienas dalykas yra pateikti tikslinei auditorijai 
faktus ir visai kas kita – papasakoti istoriją, kuri ją 

sudomintų. Žmonės gali nesidomėti muziejaus pa-
teiktais faktais, tačiau žavėtis jo pasakojamomis isto-
rijomis. Ilgiausiai žmonių atmintyje išlieka istorijos, 
kurių siužetas sukelia emocijas. Muziejus turi nuo-
latos pasakoti istorijas ir vengti vien tik sausų faktų 
vardijimo. Šios istorijos nebūtinai turi būti susijusios 
su muziejaus veikla, jos gali apimti platesnį socialinį 
kontekstą.

Lietuvos jūrų muziejus šiuo metu aktyviai kuria 
naują ekspoziciją apie Baltijos jūrą. Kartu su Klai-
pėdos universiteto Baltijos jūros aplinkos tyrimų ins-
titutu ir VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ muziejaus 
darbuotojai stengiasi surasti tas temas ir tokį Baltijos 
jūros ekologijos pristatymo būdą, kuris būtų patrau-
klus lankytojams.

Tai pat muziejaus darbuotojai dalyvauja projek-
te „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir ge-
bėjimų ugdymas“ ir tikisi gauti naudingos patirties 
per muziejų interpretatorių mokymus.

Kurti apčiuopiamus patirties skirtumus

Muziejus niekada neturi žadėti to, ko nėra pajė-
gus išpildyti. Todėl kiek įmanoma objektyviau reikia 
įvertinti savo galimybes formuluojant pažadą varto-
tojui ir vengti rinkodaros klišių, kurios pasako viską, 
o kartu ir nieko .

Muziejaus siūlomos paslaugos gali būti tokios 
pačios kaip ir kitų, tačiau jame apsilankęs lankyto-
jas turi patirti išskirtines emocijas, kurios turi būti iš-
reikštos apčiuopiamais patirties elementais.

Pagrindinis Lietuvos jūrų muziejaus pasiūlymas 
savo tikslinei auditorijai: Ateikite pas mus ir mes 
kartu su jumis pasinersime į paslaptingą vandenų 
pasaulį, pažinsime jį, išmoksime juo džiaugtis ir jį 
saugoti. Mūsų pasiūlymas yra unikalus tuo, kad tokio 
pasiūlymo negali pateikti tiek tiesiogiai, tiek netiesio-
giai Lietuvos jūrų muziejaus konkurentai. Taip pat jis 
yra gana įspūdingas, kad pritrauktų naujų lankytojų 
ir dar kartą pakviestų apsilankyti jau buvusius mu-
ziejuje .

Skatinti autentiškumą

Muziejams nebūtinai reikia investuoti didžiulius 
pinigus norint sukurti autentiką. Reikia tiesiog gerai 
permąstyti kažkada vyravusias tendencijas ir tinkamai 
pritaikyti jas šiandieną. Tokiu principu vadovaujantis 
galima kurti patrauklias ekspozicijas, nebūtinai susi-
jusias su gilia istorija ar tolimais kraštais, bet ieškoti 
įkvėpimo patirtyje, kurią turi esami ar potencialūs mu-
ziejaus lankytojai. Viskas turi atrodyti įtikinama, tikra 
ir nuoširdu, net jeigu ir sukurta dirbtinai .

Bet kurioje veikloje muziejus turi siekti auten-
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tiškumo. Tiek bendraudamas su lankytojais, tiek kur-
damas naujas ekspozicijas, tiek užsiimdamas eduka-
cine veikla, muziejus negali meluoti jiems, kurti per 
prievartą dirbtinį įspūdį.

Siekti bendro sutarimo su savo dalininkais ir 
rėmėjais

Žmonės mieliau bendradarbiauja su draugais 
nei su nepažįstamaisiais. Muziejus, užsiimdamas vi-
suomenine veikla, nebebūna visuomenei svetimas ir 
nepažinus, tačiau jei jis nori dalyvauti visuomeninėje 
veikloje, nepakanka tapti kokios nors visuomeninės 
organizacijos nariu ir iš šalies stebėti jos veiklą. Vi-
suomeninė veikla yra darbas visuomenės labui, kurį 
muziejus pagrindžia deklaruojamais siekiais. Kai 
bendruomenė pamatys, kad muziejus sąžiningai tęsi 
savo duotus pažadus, susidomės juo ir sieks jame ap-
silankyti.

Glaudus bendradarbiavimas su rėmėjais stiprina 
abipusį ryšį, skatina pratęsti tolimesnį bendradarbia-
vimą, kuris yra naudingas abiem bendradarbiaujan-
čioms pusėms. Visada reikia prisiminti, kad komer-
cinės organizacijos, remiančios muziejus, taip pat 
turi savo siekių, kurie yra susiję su socialinio statuso 
įtvirtinimu, bendruomenei draugiškos organizacijos 
įvaizdžio formavimu. Muziejus turi visomis jam pri-
imtinomis priemonėmis siekti pateisinti savo rėmėjų 
lūkesčius, aišku, jei jie nesikerta su muziejaus misija 
ir veiklos strategija .

Priimti norinčiuosius prisidėti

Ši priemonė gali būti įgyvendinama daugiau 
dėmesio skiriant savanorių veiklai. Šiandien muzie-
juose plėtoti savanorių veiklą yra sudėtinga, nes Lie-
tuvoje nėra savanorystės tradicijos, trūksta žinių ir 
kompetencijos, kaip į muziejų pritraukti savanorius.

Nė vienas Lietuvos muziejus nėra tinkamai iš-
plėtojęs savanorių veiklos15, nors savanorystė muzie-
juose turi didžiulį potencialą, būtent savanoriai yra 
geriausi muziejų pagalbininkai.

Lietuvos jūrų muziejus 2010 m. parengė ir pa-
tvirtino Savanorių programą, kurią numatoma pradėti 
įgyvendinti 2011 m. Iki jos muziejus neturėjo aiškių 
gairių, kaip turėtų dirbti su savanoriais, kaip juos su-
burti ir palaikyti su jais dialogą, kaip juos skatinti. 
Rengiant šią programą, aktyviai dalyvavo visi muzie-
jaus padaliniai, jie įvardijo sritis ir veiklas, kurioms 
reikėtų savanorių pagalbos. Kasmet muziejus sulau-
kia asmenų, norinčių prisidėti prie muziejaus veiklos 
ir tapti savanoriais. Kaip ir galima tikėtis, populia-
riausia sritis – gyvūnų priežiūra. Lietuvos jūrų mu-
ziejaus Savanorių programa nuo šiol reglamentuoja 

visus šiuos darbo su savanoriais aspektus .

Kurti lankytojų, turinčių tokių pačių pomėgių, 
bendrijas

Muziejus, didindamas savo lankytojų būrį, gali 
kurti specialių pomėgių turinčių žmonių bendrijas. 
Lietuvos jūrų muziejus yra puiki vieta organizuoti to-
kių bendrijų susitikimus, nes jame yra sukaupta tur-
tinga mokslinė bazė, dirba profesionalūs specialistai.

Pastaruoju metu muziejuose veikiančių muzie-
jų bičiulių klubų galimybės nėra iki galo išnaudo-
jamos16. Buvimas muziejaus bičiulių klubo nariais 
žmonėms suteikia svarbumo ir reikšmingumo jaus-
mą. Tuo pačiu nariai jaučiasi įsipareigoję aktyviai 
dalyvauti muziejaus gyvenime, dalytis savo patirtimi, 
atstovauti muziejui visuomenėje.

Šiuo metu Lietuvos jūrų muziejuje veikia kele-
tas klubų, vienijančių lankytojus, turinčius vieningus 
pomėgius: Jaunųjų jūrininkų klubas ir kt.

Naudoti kūrybišką strategiją

Pasisamdyti gerą reklamos ar viešųjų ryšių agen-
tūrą ir būti geru prekės ženklu nėra tas pats. Reklama 
ir kiti pranešimai šiandien kelia vis didesnį triukšmą 
rinkoje ir vartotojai yra išmokę jų negirdėti, todėl mu-
ziejams, didinantiems reklamos mastą, leidžiantiems 
daugiau lankstinukų, skrajučių ar investuojantiems 
lėšas į informacinius pranešimus per televiziją, reikia 
būti labai atsargiems, kad visa ši informacija nepa-
skęstų bendrame triukšme. Muziejai turi ieškoti naujų 
ir originalių būdų patraukti lankytojų dėmesį, būti jų 
pamatyti ar išgirsti.

Daugelis muziejų, turėdami ribotą biudžetą, jau 
ir dabar yra priversti itin kūrybiškai žiūrėti į infor-
macijos apie save skleidimą. Specializuoti renginiai, 
orientuoti į nedideles tikslines auditorijas, originalūs, 
unikalią istoriją perteikiantys pranešimai, naujien-
laiškiai, išskirtiniai suvenyrai, nemokamos konsul-
tacijos, seminarai, viešosios paskaitos, elektroninės 
knygos, partnerystės programos su rėmėjais ir dali-
ninkais, įsitraukimas į socialines akcijas ir veiklą, na-
rystė klubuose ir asociacijose, konkursai – visos šios 
naujos veiklos formos patraukia lankytojų dėmesį, 
intriguoja apsilankyti muziejuje, keičia visuomenės 
požiūrį į jį.

Neprarasti vizijos ir likti ištikimam savo 
vertybėms

Muziejaus vizija yra jo ateities siekis, jo kelias į 
tikslą. Tai vienas iš svarbiausių muziejaus veiklą stra-
tegiškai reglamentuojančių aspektų. Muziejus turi 
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nuolatos savęs klausti, ar jis tikrai yra kelyje į savo 
viziją, ar tikrai, siekdamas greitos naudos, nepasuko 
lengvesniu keliu, laikinai užmiršdamas tai, ką garsiai 
deklaravo savo lankytojams.

Lietuvos jūrų muziejaus vizija – tapti moder-
niu, dinamišku, dirbančiu pagal pažangiausius 
metodus jūrų muziejumi – pažinimo centru.

Kasmet muziejus peržiūri savo strateginės vei-
klos planą, patikslina informaciją arba papildo jau 
egzistuojantį planą naujomis siekiamybėmis ir vei-
klos kryptimis. Keičiantis ekonominei, socialinei ir 
kultūrinei aplinkoms, privalu nuolat stebėti strategi-
nį veiklos planą, jei siekiama tikslingai ir kryptingai 
įgyvendinti savo misiją. Muziejaus misija yra sufor-
muluota kaip kreipimasis į visuomenę: norima įtrauk-
ti esamus ir būsimus muziejaus lankytojus į muzie-
jaus kūrimą, jo veiklą ir deklaruoti, kad visuomenės 
vaidmuo, jos nuomonė muziejaus egzistavimui ir bu-
vimui sociume yra labai svarbi.

Ištikimybė deklaruojamoms vertybėms garan-
tuoja muziejui lankytojų lojalumą. Muziejus nuolatos 
turi savęs klausti, ar jo darbuotojai laikosi visuotinai 
priimtų vertybių, ar tos vertybės yra žinomos jo lan-
kytojams, ar muziejaus veikla įrodo, kad viešai dekla-
ruojamų muziejaus vertybių yra paisoma.

Vaizdinis Lietuvos jūrų muziejaus prekės ženklo 
išskirtinumas

Vaizdinį muziejaus prekės ženklo išskirtinu-
mą gali sukurti bet kurių iš šių elementų – vardo, 
raidžių, skaičių, simbolių, parašo, kreivės, šūkio, 
spalvos, ypatingo šrifto – derinys, tačiau vardas 

yra svarbiausias muziejaus prekės ženklo elemen-
tas, kalboje jis irgi yra svarbiausia nuoroda. Var-
das taip pat yra iš tų elementų, kuris niekada ne-
turi keistis, nors visi kiti elementai laikui bėgant 
kistų. Todėl didžiulį dėmesį reikia kreipti į tikslų 
muziejaus vardo (šiuo atveju pavadinimo) rašymą 
ir vartojimą.

Daugeliui žiniasklaidos priemonių atstovų Lie-
tuvos jūrų muziejus geriausiu atveju tampa Klaipė-
dos jūrų muziejumi, o kartais „pavirsta“ ir Klaipėdos 
akvariumu ir delfinariumu. Toks pavadinimo iškrai-
pymas yra dažnas ir tarp kolegų muziejininkų, kurie 
Lietuvos jūrų muziejų tiesiog įvardija kaip Klaipėdos 
delfinariumą.

Lietuvos jūrų muziejus susiduria ir su identite-
to klausimu, nes daugiau yra tapatinamas su zoologi-
jos sodu nei su muziejumi. Muziejuje vyksta amžini 
ginčai dėl to, kas svarbiau mums patiems – muziejus 
su laivybos istorijos ir jūrų gamtos ekspozicija, paro-
dos, mokslinė veikla, rinkiniai, biblioteka ar patrau-
kli gyvoji ekspozicija: akvariumas, jūrų paukščiai ir 
žinduoliai, delfinariumas, kuri iš šių sričių yra prio-
ritetinė, reikalaujanti didesnio mūsų dėmesio, tačiau, 
siekdamas sukurti savo prekės ženklą ir stiprinti iden-
titetą, Lietuvos jūrų muziejus pozicionuoja save kaip 
modernų, dinamišką daugiafunkcinį jūros muziejų – 
pažinimo centrą.

Lietuvos jūrų muziejaus prekės ženklo išskirti-
numas priklauso ne vien nuo vardo pastovumo, bet 
ir nuo visų elementų harmoningo derinimo bei nuo-
seklaus jų išlaikymo. Įgyvendinant šį tikslą, yra pasi-
telkiamos ne tik išorinės komunikacijos, bet ir vidaus 
komunikacijos priemonės.
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MUSEUM BRAND OR LABEL? CASE STUDY OF ThE LIThUANIAN SEA MUSEUM

Vaiva Lankelienė
Lithuanian Sea Museum

Museums, as many other market players, are 
involved into the competition for the potential con-
sumer’s attention. Today, to be heard in the over-com-
municated market is not enough to publish striking 
advertisement. Wishing to sell its services museum 
must develop its marketing strategy very well and to 
be perfectly acquainted with the market.

Concept “brand” is more often associated with 
commercial sector and to the cultural organizations 
sounds too “dirty”. But today, many brands integrate 
themselves into sports, health care, charity and cul-
ture spheres becoming more and more significant and 
concurrent elements of our daily life.

Many museums administrators today do not 
imagine how they could use elements of the branding 
strategy to increase the development of their organi-

zation and to promote its enterprise museums becom-
ing equal players of the cultural market.

This publication overlooks theoretical concep-
tions of branding strategies and reviews the possibili-
ties to use them for the development of the enterprise 
of the museums. Also, the present situation of Lithu-
anian museums’ marketing and branding activities 
was analysed. The experience of the museums hav-
ing strong and valuable brands in other countries is 
studied in comparison with the situation in Lithuania.

The preliminary guidelines of the museum 
branding strategy were prepared having in considera-
tion practical aspects of the most valuable museums 
in Europe branding strategies. Using the proposed 
structure of branding strategy, the situation of the 
Lithuanian Sea Museum was analyzed.
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TRyS MUZIEJAUS MATOMUMO PASLAPTyS: VEIK, 
KURK, DALINKIS

Nika Puteikienė
Lietuvos jūrų muziejus

Režisierius Gytis Padegimas yra pasakęs, kad tik 
žmonių bendrumas, solidarumas yra pagrindas kurti 
kultūrą ir ją išlaikyti. Atskiras kūrėjas gali užsiimti 
menine raiška, bet jeigu nėra sklaidos per visuomenę, 
kūryba lieka hermetiška ir netampa bendros kultūros 
apytakos dalimi.

Viešieji ryšiai Lietuvoje yra gana nauja veiklos 
sritis, atsiradusi tik atkūrus nepriklausomybę. Pirmo-
sios jų užuomazgos formavosi užsienio kapitalo įmo-
nėse arba atstovybėse, kurioms struktūros standartas 
buvo ,,nuleidžiamas iš viršaus“ – iš Vakarų, kuriuose 
įmonės įvaizdžio kūrimas ir palaikymas yra sudėtinė 
veiklos dalis, daranti svarią įtaką norint ką nors par-
duoti .

Kas gi yra viešieji ryšiai muziejuje, kuriame pa-
grindinis veiklos rodiklis yra ne finansai, o lankyto-
jų skaičius? Renginiai, pranešimai spaudai, spaudos 
konferencijos, vidaus komunikacija ar kažkas kita? 
Atsakymas paprastas ir kartu sudėtingas: visa tai yra 
viešieji ryšiai. Bet yra ir subtilesnių šių ryšių apraiškos 
formų, beveik nematomų arba galbūt sunkiai įsprau-
džiamų į tam tikrus jau sustabarėjusius stereotipus.

Ar parodos pavadinimas – viešieji ryšiai?

Ar parodos pavadinimas yra viešieji ryšiai? Jūs 
man atsakysite, kad nieko panašaus – pavadinimas 
yra sudėtinė klasikinės muziejininkystės dalis. Juk 
parodos visada turėjo pavadinimus, kai dar jokių ry-
šių nebuvo.

Meskime akį į lietuviškų parodų, kurias ren-
gė muziejai per pastarąjį dešimtmetį, pavadinimus: 
„Krikščionybė Lietuvos mene“, „Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė ir Rusija XII–XVIII a.“, „XVI–XIX a. 
portretai“, „Suvalkijos etnokultūrinis palikimas“, 
„1863 m. sukilimas – 145“, „1928-ieji – naujas eta-
pas Lietuvos kryždirbystėje“ ir t. t.

Šią pavadinimų virtinę galima būtų tęsti ir tęsti. 
Tikrai nenoriu pasakyti nieko blogo apie šias paro-
das. Manau, kad jos buvo turiningos ir prasmingos. 
Tačiau, mano manymu, joms trūko vieno dalyko, vie-
nos smulkmenos . . . – pavadinimo . Vietoj pavadinimo 
buvo apsiribota suformuluota tema, t. y. buvo atida-
ryta saldainių parduotuvė, nepasirūpinus jos iškaba. 

O juk muziejus ar paroda saldainių nesiūlo, o rengia 
intelektinius produktus. Norint jais sudominti, reikia 
intriguoti, gražiai supakuoti, skambiai pavadinti, iš-
rinkus įdomiausius momentus, kitaip tariant – razi-
nas, sukurti istoriją – pranešimą spaudai.

Pažiūrėkime, kaip puikiai viešuosius ryšius su-
pranta verslininkai, siūlantys savo paslaugas muzie-
jams. Štai muziejinės įrangos gamintojai vilioja mus 
susipažinti su ekspozicija „Menas saugoti meną“.

Paprasta, išradinga ir patrauklu . Patrauklu 
mums, tikslinei grupei. Kelia pasitikėjimą, bendrys-
tės jausmą.

Dažnai parodos pavadinimas klaidingai formu-
luojamas labai oficiozinis ir šaltas norint įtikti vals-
tybiniam projekto finansuotojui arba parodyti temos 
rimtumą ir solidumą.

Tačiau tokie pavadinimai yra arogantiški ir at-
stumiantys. Taip, jie rodo, kad institucija uoliai sau-
go paveldo ar meno reliktus, bet kartu demonstruoja 
ir institucijos santykį su visuomene. Tas santykis iš 
šalies atrodo taip: mums visiškai nesvarbu, ar kas su-
sidomės paroda. Muziejus užmiršta apie savo pareigą 
būti ne tik kultūros saugotoju, bet ir laidininku. Ins-
titucija, kuri ne tik kaupia, saugo ir puoselėja, bet ir 
propaguoja tam tikrą kultūrą. Arogantiškas pavadini-
mas aiškiai parodo mūsų nuostatą, kad paroda skirta 
tam tikro išsilavinimo, smarkiai „edukuotiems“ žmo-
nėms. Iš esmės – elitui. Kultūrinio elito sluoksnelis 
Lietuvoje yra toks plonytis, kad kurdami parodas tik 
jam muziejai niekaip negalėtų pateisinti savo misijos 
ir egzistencijos. Mūsų misija – tą sluoksnelį formuoti, 
pritraukti vis daugiau į savo sales lankytojų. Juk kaip 
teigia naujosios muzeologijos – kultūrinio judėjimo ir 
mąstymo atstovai, muziejai turi sau kelti didelį tiks-
lą – tobulinti visuomenę remdamiesi paveldu.

Norėčiau pateikti ir puikių, kūrybiškų, įkve-
piančių parodų pavadinimų pavyzdžių. Argi neža-
dina vaizduotės ir emocijų „Vytauto Kasiulio rojaus 
sodai“, taip, atrodo, ir kviečiantys į juos užsukti. Ar 
neintriguoja ir netraukia pažinti nežinomo reiškinio 
„Gyvenimas virš vandens: 10 metų Luokesų ežero ar-
cheologiniams tyrimams“? Beje, šis pavadinimas yra 
neblogas pavyzdys, kad gali užtekti vietos ir temai, ir 
apibendrinančiai metaforai.
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Parodos pavadinime atsispindi ne tik tema, bet 
gali glūdėti ir užslėptas veiksmas. Pavyzdys galėtų 
būti Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus pro-
jektas „Menas + Menas bendrauti“. Šiuo atveju buvo 
pasiūlyta nauja parodos įgyvendinimo koncepcija: 
neapsiribota tradiciniu eksponatų pateikimu – įprastu 
stebėjimo metodu, bet į meninį vyksmą buvo įtrauk-
ti ir parodos lankytojai. Tokioje parodoje-akcijoje 
2003 m. dalyvavo ir Jūrų muziejus su plaukiojančiu 
eksponatu – kurėnu. Tarptautinis projektas „Kurė-
no sugrįžimas“ tais metais buvo vykdomas Kaune. 
Kurėnas Nemunu iš Kauno plaukė iki Kuršių marių. 
Kolegos iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejaus teigė, kad šiandieninėje meninėje kultūrinėje 
situacijoje tradicija kelia tik laikiną susidomėjimą, to-
dėl būtinas konceptualus požiūris į ją. Kartu su moks-
leiviais, remdamiesi Jurgio Mačiūno idėjomis, jie su-
kūrė ir išplukdė meninį objektą – žuvį, akcentuodami 
ne tik metaforišką ryšį su senosios kultūros paveldu 
(kurėno paskirtimi, to meto žvejų buitimi), bet ir su 
istorija, gamta bei žmonėmis.

Parodos pavadinimas atspindi koncepciją

Mestelkime žvilgsnį į Vakarų muziejininkus, pa-
žiūrėkime, kaip formuluoja parodų pavadinimus jie.

Parodą ,,– : Fatališkas potraukis“ 2003 m. pa-
sauliui pasiūlė CASTEX – Europos gamtos istorijos 
muziejų tinklas. Tai tarptautinė kilnojamoji paroda 
apie gyvūnijos karalystės meilės kalbą. Gyvūnai, 
norėdami suvilioti priešingą lytį, išradingai naudoja 
įvairias taktikas: skleidžia dvokiančius glitėsius, šoka 
purvinus šokius ar gieda seksualias serenadas . Paroda 
yra orientuota ne į poravimosi momentą, bet skirta 
pristatyti gundymo meną. Lankytojai gali iš arti įsi-
žiūrėti į 100 gyvūnų rūšių meilę, pradedant išdidžiais 
povais ir baigiant pretenzingais stručiais.

Štai kokių aštrių, nepatogių ir netgi nepadorių 
temų nebijo mūsų kolegos iš Vakarų. Tai rodo, kad 
viešieji ryšiai dažnai yra ne tik parodos pavadinimo, 
bet ir temos pasirinkimas . Ko gero, Lietuvoje labai 
sunkiai judama nuo klasikinio, griežto, skirto tik di-
džiai išsilavinusiems žmonėms muziejaus prie demo-
kratiško, atviro ir suprantamo net ir neparašiusiems 
daktaro disertacijos. Muziejaus, kurio salių prižiūrė-
tojos arba net Lankytojų aptarnavimo skyriaus dar-
buotojos teigia, kad norint suprasti, apie ką pasako-
ja ekspozicija, būtina užsisakyti ekskursijos vadovą. 
Kodėl mes kuriame nebylias ekspozicijas, juk esame 
XXI a., kai technikos pažanga tokia, kad gali prakal-
binti net mumijas? Negi mūsų muziejai yra tokie tur-
tingi, kad leidžia sau prabangą salėse turėti dvigubas 
nebylias ekspozicijas. Vienas – paslėptas už vitrinų, 
kitas – armiją pono Byno tipo rūsčių prižiūrėtojų, ku-

rie kaip automatai kartoja vienintelę frazę – ekspo-
natus rankomis liesti draudžiama. Juk jie, kaip ponas 
Bynas, tik sėdi ir žiūri į eksponatus.

Dažnai atsvarą tokiai oficialiajai muziejinin-
kystei gali rasti nedideliame, pusiau oficialiame pro-
vincijos ar kaimo muziejėlyje, kurį prižiūri tikras tų 
eksponatų rinkėjas ir saugotojas, puikiai pažįstantis 
kiekvieną daikčiuką, žinantis jo ir žmogaus, pas kurį 
tas eksponatas buvo, istoriją. Tokiu keliu, matyt, turė-
tų judėti ir didieji muziejai: jeigu nesugebame prakal-
binti eksponatų, tai prakalbinkime juos prižiūrinčius 
žmones.

Neplanuotos parodos. Vargas ar nauji atradimai?

Net parodų planavimas gali turėti tam tikrų vie-
šųjų ryšių aspektų. Sudarydami parodų planą viene-
riems, trejiems ar penkeriems metams, palikime jame 
vietos ir nenumatytoms parodoms. Toms, kurių atsi-
radimą lems tam tikros aplinkybės.

Tokia neplanuota paroda apie žūtbūtinius jūros 
ir žmogaus santykius „SOS. Nelaimė jūroje“ buvo pa-
rengta Jūrų muziejuje 2011 m. žiemą. 2010 m. rudenį 
atviroje jūroje užsiliepsnojo ir sudegė keltas „Lisco 
Gloria“. Jūrų muziejus nusprendė parengti parodą, 
kol dar karšti šios nelaimės pėdsakai. Rengiama pa-
roda buvo puiki proga panaudoti ne pagrindiniame 
fonde esančius eksponatus. Tokia paroda yra ir pri-
minimas muziejininkams, kad istorija yra kiekviena 
prabėgusi minutė ir kad šiandieninių faktų fiksavimas 
ir dokumentavimas leidžia sukurti prielaidas mažiau 
iškraipyti juos ateityje.

Žinau, kad muziejams dar dažnai nedrąsu būti 
socialiai aktyviems, kad dažnai mums kyla klausimų: 
ar tai mes turėtume daryti, kaip tai atrodys kitiems ir 
pan. Bet nugalėję šiuos muziejinio elgesio stereotipus 
mes artėtume prie socialiai aktyvaus muziejų santy-
kio su savo bendruomenėmis, kai muziejus stengiasi 
kalbėti apie tai, kas aktualu aplink jį gyvenantiems ir 
dažniausiai jį išlaikantiems žmonėms. Paroda „SOS. 
Nelaimė jūroje“ yra tokios veiklos pavyzdys. Ar ji 
pasiteisino? Tikrai taip. Sulaukėme tiek jūrinės ben-
druomenės dėmesio per atidarymą, tiek žiniasklaidos 
susidomėjimo, tiek aktyvaus lankymo.

Ši paroda laužo ir kitus klasikinės muziejinin-
kystės stereotipus – joje beveik viską galima liesti. 
Galima net įsitaisyti gelbėjimo valtyje ar paragauti 
itin kaloringo maisto iš išsigelbėjimo rinkinio. Įspū-
dį stiprina dideliame ekrane rodomi „Lisco Gloria“ 
gaisro vaizdai jūroje ir garsinis fonas: audros šniokš-
timas, žuvėdrų klyksmai, pagalbos signalo šaukiniai. 
Taigi, ši paroda vertinga ne neįkainojamais ar itin re-
tais eksponatais, o socialine prasme – leidžia tiesio-
giai susipažinti su tais daiktais, kurie naudojami įvy-
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kus nelaimei, atlieka praktinę ir edukacinę funkciją. 
Ir kartu rodo muziejaus bendruomeniškumą – jo reak-
ciją į tai, kas svarbu jūrinei bendruomenei.

Viešųjų ryšių specialistas muziejuje yra, turi būti 
ta jungiamoji medžiaga, tas cementas, kuris gali ben-
druomenės, visuomenės ir muziejaus interesus sulie-
ti, sujungti į vieną, keisti dažnai arogantišką mokslo 
darbuotojų požiūrį į mokslo, istorijos populiarinimą. 
Sudarydami parodos darbo grupę, neapsiribokite vien 
siauros srities specialistais, pasikvieskite ir žmonių iš 
šalies, kurie padės interpretuoti mokslo faktus, kurie 
padės rasti sąsajų tarp mokslo ir bendruomenei aktu-
alių problemų. Grįšiu vėl prie pavadinimo: nebijokite 
intriguojančių pavadinimų, jie atkreipia žiniasklaidos 
ir būsimų lankytojų dėmesį. Įsivaizduokite, kad jūsų 
paroda – tai romanas, kurio pavadinimas slepia mįslę, 
paslaptį ar paprasčiausiai yra komiškas arba daugia-
prasmis. Bandykite pavadinimus su savo šeimos na-
riais. Juk, ačiū Dievui, jie ne visada – muziejininkai 
ir į pavadinimą reaguos taip kaip eilinis žmogus iš 
gatvės.

Be abejo, pavadinimas – tik etiketė. Už jo sle-
piasi koncepcija, pavadinimas iš jos ir turi išplaukti, 
koncepcija, it gerai nugludinto deimanto briauna, turi 
spindėte spindėti ir traukti.

Kraujas, seksas, pinigai ir… muziejus

Ilgai diskutavome su kolegomis dėl kito mūsų 
parodos pavadinimo – „Elegantiškas žudikas“. Tas 
žudikas – tai jūrų moliuskas kūgenis. Bet kuris lai-
kraštininkas pasakys paprastą formulę, kad žmogų 
visada domina trys dalykai: kraujas, seksas ir pinigai. 
Jeigu anksčiau minėta belgų paroda ,,– : Fatališkas 
potraukis“ apeliuoja į sekso temą, tai mes ryžomės 
intriguoti lankytoją mirties tema – pristatyti biologi-
nį objektą, eksponatą aštriausio santykio su žmogu-
mi kampu. Taip buvo parengtas provokuojantis pa-
sakojimas apie jūrų moliuską kūgenį, akcentuojant 
ne tik labai gražią jo kriauklę, bet ir... geluonį. Paro-
doje pateikiama rūšinė kūgenių įvairovė, paplitimas, 
aiškinama, kaip veikia ir medicinoje yra pritaikomi 
jo išskiriami nuodai. Stendinis pasakojimas kuria-
mas sekant ta pačia mirties tema: „Kaip jis žudo?“, 
„Ką jis žudo?“, „ Kur jis žudo?“, „Per kiek laiko jis 
nužudo?“, „Kaip jis gydo?“. Ir baigiame aukštesne 
nata – „Žudantis grožis“, pasakojančia apie iš kūge-
nio kriauklės gaminamus papuošalus.

Paroda „Elegantiškas žudikas“ informuoja lan-
kytoją ir kartu ugdo gamtosauginį požiūrį. Kūgenis 
žmogui yra visiškai nepavojingas iki to momento, pa-

Lietuvos jūrų muziejaus parodoje „SOS. Nelaimė jūroje“ liesti galima viską. Fot. Alfonsas Mažūnas
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kol Homo sapiens nepasilenkia pajūryje prie įstabaus 
grožio kriauklės ir net nepagalvojęs, kad įmantrių for-
mų kiautas gali būti kažkieno namai, paima jį. Tada 
jau kūgenis gindamasis, o ne todėl, kad norėtų praryti 
tūkstančius kartų už jį didesnį žmogų, smeigia geluo-
nį ir sušvirkščia itin stiprių nuodų, paralyžiuojančių 
per keletą minučių. Kūgenis kartais vadinamas „ciga-
retine kriaukle“, nes nuo nuodų patekimo momento 
iki mirties žmogus spėja tik ... surūkyti cigaretę.

Norėdami parodyti moliusko sandarą, ir ypač 
dūrio mechanizmą, nuolatinio mūsų muziejaus pagal-
bininko skulptoriaus Danieliaus Sodeikos paprašėme 
pagaminti keletą šimtų kartų padidintą kūgenio mo-
delį su veikiančiu geluonies mechanizmu, kurį gali 
išbandyti kiekvienas lankytojas.

Kilnojamosios parodos – paprastas būdas 
parodyti save

Kitas svarbus momentas plėtojant muziejaus 
viešuosius ryšius, susijusius tiesiogiai su eksponatais 
ir rinkiniais, – kilnojamosios parodos . Jos, be abejo-
nės, gali padėti skleisti informaciją apie muziejų tiek 
šalies viduje, tiek tarptautiniu mastu. Tai puikus, pa-

lyginti nebrangus ir tikrai efektyvus būdas stiprinti 
muziejaus vardo žinomumą, pristatyti savo kolekci-
jas ar formuoti visuomenės nuomonę apie tam tikrą 
temą. Jūrų muziejus turi keletą parodų, kurios atlieka 
šią misiją, puikiai atspindėdamos įvairiapusį muzie-
jaus rinkinį.

Paroda „Kopgalio paukščiai“ – tai 30 įspūdingų 
fotografijų, kuriose užfiksuotas didingas ir jaudinan-
tis reiškinys – paukščių migracija pajūryje. Trisdešimt 
sustabdytų akimirkų, kai Kopgalis tampa keliu šim-
tams tūkstančių paukščių, rudenį skubančių iš Šiau-
rės į Pietus, o pavasarį vėl grįžtančių tuo pačiu keliu. 
Trisdešimt Kopgalio atvaizdų, kai jis atgyja nuo įvai-
rių rūšių tilvikų, ančių, kirų, žuvėdrų ir pajūrio gamta 
suskamba įvairiabalsiu kikilių, devynbalsių, pečialin-
dų, tošinukių, strazdų ir kitų giesmininkų choru. Juos 
užfiksavo Akvariumo skyriaus vedėjas Saulius Kara-
lius. Visos fotografijos yra eksponuojamos atskirame 
mobiliame stende. Paroda buvo eksponuota ir Klaipė-
dos autobusų stotyje.

Kita gyviesiems mūsų eksponatams delfinams 
skirta paroda „Vandens ženklai“ – 15 delfinų nupieš-
tų paveikslų. Ji, sėkmingai traukdama žiniasklaidos 
dėmesį, keliauja ne tik po Lietuvą (buvo ir Vilniaus 

Kilnojamoji paroda ,,1 jūra – 4 istorijos“ – puikus būdas kurti muziejaus įvaizdį tarptautinėje plotmėje. 
Fot. Alfonsas Mažūnas
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rotušėje), bet jau eksponuota ir Pasaulinio vandeny-
no muziejuje Kaliningrade, Gamtos muziejuje Ry-
goje, dabar ją galima pamatyti Rėzeknės muziejuje, 
keliems mėnesiams į priekį yra užsisakę jau keli La-
tvijos muziejai. Latvija – viena iš tikslinių muziejaus 
lankytojų rinkų, tad ši paroda – tai puikus ir beveik 
nieko nekainuojantis būdas priminti apie muziejų ir 
paskatinti jame apsilankyti tam, kad gyvai galima 
būtų pamatyti, kaip delfinai piešia. Ir net – įsigyti pie-
šinį. Po Latviją ši paroda keliauja jau mums nedaly-
vaujant – ją parsiveža patys vietos muziejai.

Dabar mūsų muziejuje yra eksponuojama pre-
cedento Lietuvoje neturinti kilnojamoji paroda ,,1 
jūra – 4 istorijos“. Ši paroda vainikuoja trejus metus 
vykdomą tarptautinį projektą „SeaSide“ (jis iš dalies 
yra finansuojamas Pietų Baltijos tarpsieninio ben-
dradarbiavimo programos). Jūrų muziejus dalyvauja 
jame kartu su trimis muziejais iš Lenkijos, Vokietijos 
ir Švedijos.

Projektinės lėšos dažnai leidžia muziejams įgy-
vendinti ambicingus planus. Pirmą kartą Lietuvos is-
torijoje parodą rengė net keturių valstybių muziejai. 
Nors kiekvienos šalies muziejus rinkosi tai, kas jam 
aktualu, buvo nuspręsta, kad jungiamoji grandis yra 
Baltijos jūra. Kilnojamoji paroda jau buvo eksponuo-
jama Rostoko jūrų muziejuje, Lenkijos jūrų muzieju-
je Gdanske ir Karlskrunos jūrų muziejuje.

Parodos už muziejaus sienų

Viešųjų ryšių funkciją puikiai atlieka ne tik 
kilnojamosios, bet ir ne muziejuje rengiamos staci-
onariosios parodos. 2010 m. per Jūros šventę pirmą 
kartą drįsome įkurdinti kruiziniame laivų termina-
le įspūdingą parodą „Jūros pašaukti“. Ši paroda po 
atviru dangumi priminė Lietuvos valstybės tapsmą 
jūrine šalimi ir pasakojo apie pirmuosius jūrininkus, 
nusprendusius savarankiškai žengti jūrų vilkų keliais. 
Įdėtas triūsas pasiteisino su kaupu: paroda buvo ak-
centuota per Jūros šventės atidarymą, ją pamatė tūks-
tančiai klaipėdiečių ir svečių. 2011 m. toje pačioje 
vietoje vėl rengiama paroda iš muziejaus rinkinių, 
skirta Lietuvos nacionalinio laivyno pradžiai.

Tokios parodos yra patriotinės, stiprinančios 
Lietuvos kaip jūrinės valstybės įvaizdį ir sampratą. 
Po pernai metų Jūrų muziejus tapo oficialiu Jūros 
šventės partneriu. Esu tikra, kad prie pripažinimo 
prisidėjo ir paroda „Jūros pašaukti“. Muziejaus ren-
giniai sudaro šios šventės šerdį, epicentrą, be kurio 
šventė liktų tik fejerverkai, populiarioji muzika ir 
marios alaus. Aktyvi muziejaus pozicija miesto gy-
venime rodo jo artumą bendruomenei, jos problemų 
ir lūkesčių supratimą, leidžia kurti pozityvų įvaizdį 
ne tik potencialių lankytojų akyse, o kas ne mažiau 
svarbu – ir lėmėjų bei rėmėjų akyse. Tikimės, kad 

Kruiziniame terminale eksponuotą parodą „Jūros pašaukti“ aplankė šimtai Jūros šventės svečių. 
Fot. Alfonsas Mažūnas
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vieni, skirstydami projektines lėšas, įvertina muzie-
jaus gebėjimą neužsidaryti tarp keturių sienų, būti 
socialiai aktyvų ir naudingą bendruomenei. Antrieji, 
remdami muziejų, gauna progą kurti pozityvų savo 
įmonės įvaizdį.

Norint, kad muziejus būtų matomas, lankomas 
ir vertinamas, reikia tik paprastų dalykų – daug ir kū-
rybiškai dirbti. Ir kas svarbiausia, nepamiršti tuo, kas 
sukurta, dalytis su greta esančiais.

ThREE SECRETS OF ThE VISIBILITY OF A MUSEUM: ACT, CREATE, ShARE

Nika Puteikienė
Lithuanian Sea Museum

What are public relations in a museum? Are 
they events, press releases, press conferences, inter-
nal communication, or something else? The answer is 
both simple and complicated: all these things are pub-
lic relations. However, there are more subtle forms of 
the manifestation of these relations, – the forms, that 
are almost invisible and maybe hardly fit into certain 
ossified stereotypes.

Public relations start both with the selection of 
an exhibition title and the selection of the subject 
matter. In Lithuania, shift from the classical and stern 
museum intended for highly educated persons to a 
democratic and open museum understandable even 
to persons, who have not written a doctoral thesis, 
is very slow. A shift from the museum, where hall 
minders or even visitor service department personnel 
insists visitors to hire a guide, otherwise they won’t 
understand what the exposition is about. In the 21st 
century, technological achievement can make even 
mummies speak. However, our museums are so rich 
that they can afford the luxury of maintaining double 
numb expositions. One of them is hidden behind the 
showcases, and the other in the form of an army of 
Mr. Bean-type stern minders, who can be compared 
to automats pronouncing a single phrase, “Do not 
touch the exhibits”.

Even the exhibition planning contains certain 

aspects of public relations. When drawing up an ex-
hibition plan for one, three or five years, one should 
reserve some space of unplanned exhibitions. These 
are exhibitions necessitated by concrete circumstanc-
es of high importance to the community.

The public relations professional in a museum 
is the binding material that is capable of joining the 
interest of the community, the society and that mu-
seum into a single whole. One needs to change the – 
more often than not – arrogant attitude by the men of 
science towards the propagation of science and his-
tory. When forming the working team for an exhibi-
tion, the team should not be limited to experts; one 
should invite professionals in other fields, who will 
help to interpret scientific facts and to find links be-
tween problems relevant to both the science and the 
community.

Another important point for the development of 
museum’s public relations, that are directly related 
to exhibits and collections are travelling exhibitions. 
Without any doubt, they can help to spread informa-
tion on the museum both at home and on the interna-
tional level. It is an excellent, comparatively not cost-
ly and undoubtedly efficient way of strengthening the 
visibility of the museum, presenting its collections or 
shaping the public opinion regarding a certain subject 
matter .
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LIMIS TEIKIAMOS KOMINIKAVIMO SU VISUOMENE 
gALIMybĖS. LIETUVOS MUZIEJŲ PASIRENgIMAS 
įDIEgTI LIMIS

Danutė Mukienė
Lietuvos dailės muziejaus filialas
Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras

Muziejus pagal prigimtį – konservatyvi įstaiga, 
tad nieko nuostabaus, kad muziejuose, pradėjus įgy-
vendinti eksponatų skaitmeninimo programas, dažnai 
net ir iš gana pažangiai mąstančio muziejaus darbuo-
tojo gali išgirsti: Prieš vėją nepapūsi. Skaitmeninsime 
ir mes, bet juk vis vien ką nors ir neskaitmenintą pasi-
liksime... Tas „kas nors“, jo supratimu, – visa tai, kas 
itin aktualu, kas reprezentuoja muziejų, ką kaip in-
trigą, didžiulę naujieną galima pateikti organizuojant 
muziejaus parodas, ekspozicijas. Tačiau kalbėdami 
apie eksponatų skaitmeninimą, kurio vienas iš tikslų 
yra informacijos apie eksponatus sklaida, pirmiausia 
kalbame apie šios veiklos prioritetus, kurie apibrėžti 
jau 2005 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės priimtame nutarime Nr. 933 „Dėl Lietuvos 
kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvir-
tinimo“. Jame nurodyta, kad skaitmeninant bendrieji 
kultūros paveldo atrankos kriterijai yra šie: objekto 
unikalumas, turinys, vertė, fizinė būklė ir amžius.

Ką ir kodėl saugome rašomojo stalo stalčiuose, 
archyvuose?

Muziejuose šiandien reikia skaitmeninti pir-
miausia tai, ką turime teisę skaitmeninti (tai aktua-
liausia autorių teisių aspektu) ir ką privalome skai-
tmeninti .

Skaitmena turėtų būti paversta ir visuomenei 
tapti prieinama ta informacija, kuri muziejuose su-
kaupiama ir kaip muziejininkų intelektualinio darbo 
produktas. Tačiau...

Muziejininkai taip jau įpratę dirbti ir gyventi, 
kad dažnai tai, ką tyrinėdami išsiaiškina, jei to nega-
li paskelbti knygose, kituose leidiniuose, kiša giliai į 
stalčių ir laukia, kada nusišypsos laimė tą informaciją 
paskelbti. Ten jų atradimai kartais nugula metams, net 
ir dešimtmečiams. Dažnai atsitinka, kad per tą laiką 
tą patį išsiaiškina ir pirmiau už juos paskelbia kole-
gos, o turėta informacija, netekusi vertės, lieka gulėti 
archyve.

Su tokiais faktais man pačiai teko susidurti ty-
rinėjant rašytinį dviejų garsių žemaičių muziejininkų 

Vito Valatkos ir Juozo Mickevičiaus palikimą, su-
kauptą įvairiuose Lietuvos muziejuose ir mokslo įs-
taigose, bei rengiant spaudai jų knygas.

Analizuodama J. Mickevičiaus darbus, pastebė-
jau, kad duomenis, kuriuos šis autorius buvo užrašęs 
ir saugojo viešai nepaskelbtose studijose, ne vieną 
kartą monografijose yra panaudoję kiti autoriai, net 
nepateikdami nuorodų į pirminį šaltinį. Ir atsitiko 
taip, kad šiandien visuomenė mano, jog tos informa-
cijos autorius yra ne J. Mickevičius, o monografijas 
išleidę autoriai. Kai kurie iš J. Mickevičiaus darbų, 
ypač apie liaudies mediciną, iš archyvuose užsigulė-
jusių bylų yra pasklidę po pasaulį lyg kokia tautosaka.

Taigi, jei žinai, jog greitai neišleisi knygos, kad 
to vertingo teksto nepavyks išspausdinti ir laikraštyje, 
žurnale, kodėl jo šiandien nepaskelbti internete, kad 
ir savo muziejaus interneto svetainėje ar muzieju-
je saugomų vertybių elektroninio katalogo viešojoje 
prieigoje internete, ir kodėl taip neįteisinti savo au-
torystės?

Kraičio skrynia

Žmonių sąmonėje, bent jau lietuvių, tradiciškai 
muziejus įsivaizduojamas lyg kokia kraičio skrynia – 
didelė, tvirta, graži ir pilna pačių įdomiausių vertybių. 
Muziejininkai jas kaupia, saugo, tyrinėja, ir jei gali, 
pristato visuomenei rengiamose parodose, leidžiamuo-
se kataloguose, monografijose, kituose leidiniuose, 
tarp kurių paskutinį dešimtmetį iš pradžių nedrąsiai, o 
dabar vis stipriau tvirtas pozicijas užima skaitmeniniai 
ir elektroniniai leidiniai. Taigi, tradicinė muziejaus mi-
sijos ir darbo samprata palaipsniui keičiasi.

Žmogus, ateinantis į muziejų, dažniausiai apie 
tuos, kurie čia dirba, rengia parodas, ekspozicijas, 
tvarko muziejaus rinkinius, beveik nieko nežino. Jis 
dažniausiai muziejuje apsilanko ne tam, kad susitiktų 
su čia dirbančiais žmonėmis, o kad pamatytų, suži-
notų tai, kas svarbu, kas gali jam suteikti gerų emo-
cijų, ir tam, kad čia jis turiningai praleistų laiką. Mu-
ziejininkas šiuo atveju yra tik specialųjį pasirengimą 
ir žinių bagažą turintis žmogus, kuris šioje sistemoje 
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tampa priemone, turinčia garantuoti, kad lankytojų 
poreikiai, lūkesčiai būtų patenkinti.

Ką parodysime iš savo muziejaus saugyklų?

Susikoncentruosime ties tuo, kad muziejuje lan-
kytojas ieško informacijos. Muziejininko pareiga – 
kiek leidžia galimybės, ją suteikti. Tačiau mūsų gali-
mybės ekspozicijų ir parodų salėse vis dar yra ir, ko 
gero, ilgą laiką bus labai ribotos, nepaisant to, kad jau 
dažname muziejuje atsiranda ir informacinių termi-
nalų, ir audiogidų, ką jau bekalbėti apie parodų, eks-
pozicijų anotacijas, lankstukus, kitus informacinius 
leidinius .

Šiandien muziejai eksponuoja tik apie 5–10 % 
sukauptų vertybių. Ne visada rodomi eksponatai pa-
tenkina lankytojų poreikius: lankytojas ieško konkre-
čios informacijos, o muziejaus ekspozicijoje jam pa-
teikiama tik tai, kas labiausiai atitinka to muziejaus 
sukaupto rinkinio specifiką, kas aktualu, pristatant 
vieną ar kitą parodą.

Muziejus – ne tik eksponatų kaupimo, tyrimo, bet 
ir paslaugas teikianti įstaiga

Paskutiniais metais labai sparčiai keičiasi vi-
suomenės požiūris į informaciją ir į būdus ją gauti. 
Keičiasi muziejaus lankytojas, jo interesai. Keičiasi 
ir reikalavimai muziejams, kuriuos kelia jų steigėjai, 
veiklą kontroliuojančios institucijos. Lietuvai įstojus 
į Europos Sąjungą, į muziejus vis labiau pradedama 
žiūrėti kaip į paslaugas teikiančias įstaigas. Pagal su-
teikiamų paslaugų kiekį, jų kokybę vertinama ir mu-

ziejų veikla.
Šių dienų žmogus nori žinoti viską, kas muzie-

juose yra sukaupta ir saugoma. Jis tokią teisę turi. Jo 
prigimtinę teisę gauti informaciją remia ir valstybė, 
tarptautinės organizacijos, ypač Europos Komisija, 
pastaraisiais metais itin daug dėmesio skirianti kul-
tūros paveldo objektų skaitmeninimui ir informacijos 
apie šiuos objektus sklaidai pasaulyje.

Ar muziejus įdomus ir reikalingas visuomenei?

Informacijos gavimo kelius žmogus renkasi 
pats. Muziejus, kad ir kokios būtų konservatyvios 
prigimties, jei jis nori gyvuoti, tuos procesus turi su-
vokti, vertinti ir sugebėti taip planuoti ir organizuoti 
veiklą, kad šiuolaikiniam žmogui būtų įdomus ir rei-
kalingas .

Muziejaus galimybės rinktis konkrečias infor-
macijos pateikimo technologijas, priemones, komu-
nikavimo su visuomene būdus yra ribotos. Būdamas 
ne tik įstaiga, kaupianti, tyrinėjanti kultūros vertybes, 
bet ir teikianti paslaugas visuomenei, turi paklusti šių 
dienų įstatymams, konvencijoms, rekomendacijoms, 
susijusioms su muziejų ir visų kitų atminties institu-
cijų veikla, taip pat ir rinkos dėsniams, ypač informa-
cijos sklaidos, komunikavimo su visuomene.

Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema

Lietuvos muziejų informacinės sistemos (to-
liau – LIMIS) kūrimo idėja kilo prieš 20 metų. Iš pra-
džių, kol šalyje nebuvo išplėtotas interneto ryšys, tai 
buvo suprantama tik kaip automatizuotoji rinkinių 

Interneto 
svetainė 
,,Muziejinių 
vertybių 
skaitmeninimas“
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apskaitos sistema, o vėliau jam plečiantis atsirado ir 
Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos 
kūrimo vizija. Ją paversti realia Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu 
Nr. 1215 (Valstybės žinios, 2009, nr. 66-2624) yra 
pavesta Lietuvos dailės muziejui. Tuo čia rūpinasi 
2009 m. viduryje įkurtas Lietuvos muziejų informa-
cijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (toliau – LM 
ISC LIMIS).

2010 m. buvo parengti LIMIS sistemos nuosta-
tai, specifikacija. Šie dokumentai yra suderinti su In-
formacinės visuomenės plėtros komitetu ir ten įregis-
truoti. Su LIMIS nuostatais visi, kas domisi šia nuo 
2010 m. lapkričio mėn. kuriama informacine sistema, 
gali susipažinti LM ISC LIMIS administruojamoje 
informacinėje svetainėje „Muziejinių vertybių skai-
tmeninimas“ (www.emuziejai.lt).

Ar užtenka žinių apie LIMIS?

Šiuo metu baigiamas LIMIS kūrimo analizės 
etapas. Sistemos kūrėjai aplankė daugelį muziejų 
ir susipažino su jų rinkiniais ir apskaitos procesais, 
veiklos specifika. LM ISC LIMIS 2009–2011 m. su-
rengė apie 30 seminarų, kuriuose muziejininkams 
pateikė svarbiausią informaciją apie kuriamą LIMIS 
sistemą. Nemažai tokios informacijos paskelbta ir 
jau minėtoje interneto svetainėje „Muziejinių verty-
bių skaitmeninimas“. Vis dėlto kiekvieną kartą, su-
sitikę su muziejininkais, įsitikiname, kad apie kuria-
mą sistemą, jos funkcionalumą muziejų darbuotojai 
žino pernelyg mažai. Dauguma gali pasakyti tik tai, 
kad šia sistema bus galima naudotis vykdant auto-
matizuotąją rinkinių apskaitą. Taigi, vertėtų trumpai 
prisiminti, paaiškinti, kas sudarys LIMIS sistemą ir 
kaip ji veiks .

LIMIS posistemiai: LIMIS-C, LIMIS-M 
(LIMIS-M + LIMIS-M alternatyvus), LIMIS-K

LIMIS – tai Lietuvos integrali muziejų informa-
cinė sistema, kuri susies visas Lietuvos muziejų duo-
menų bazes. Tą sistemą sudarys:

1. LIMIS-C posistemis. Tai LIMIS centrinis 
posistemis, kuriame bus kaupiama, archyvuojama ir 
saugoma informacija apie muziejuose sukauptas ver-
tybes. Taip bus suformuota bendra muziejų duomenų 
bazė (elektroninis visų muziejų katalogas, kurį suda-
rys atskirų muziejų elektroninių katalogų duomenys, 
pateikti iš muziejuose įdiegto LIMIS-M posistemio 
ar muziejų naudojamo LIMIS-M alternatyvaus posis-
temio).

2. LIMIS-M posistemis 2012 m. antrojoje pu-
sėje bus įdiegtas nacionaliniuose ir respublikiniuose 

Lietuvos muziejuose. Šie muziejai galės iš projektų 
lėšų nupirktuose serveriuose-kompiuteriuose, ku-
riuose bus įdiegta LIMIS programinė įranga, kaupti 
ir saugoti svarbiausią informaciją apie eksponatus, 
bibliotekose ir archyvuose saugomas vertybes. Nu-
statytu laiku bendrai muziejinei duomenų bazei skir-
ta informacija automatizuotai bus persiunčiama į LI-
MIS-C posistemio duomenų bazę.

Muziejai, kuriems 2012 m. LIMIS-M posiste-
mis nebus įdiegtas, pradėjus veikti LIMIS sistemai, 
sudarys sutartis su LIMIS sistemos valdytoju ir tvar-
kytoju (jis pagal jau minėtą Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr. 1215 
yra Lietuvos dailės muziejus). Gavę prisijungimo 
prie sistemos ir kitus duomenims tvarkyti reikalingus 
kodus, slaptažodžius, jie internetu galės pradėti teik-
ti informaciją bendrai muziejų duomenų bazei ir taip 
formuoti savo muziejaus elektroninį katalogą LIMIS-
M alternatyviame posistemyje. Šiuo atveju muziejus 
privalės turėti tinkamą interneto ryšį, savo kompiu-
terį, monitorių (ar keletą jų), eksponatų duomenis, 
kuriuos jis norės pateikti sistemos duomenų bazei, ir 
žmonių, kurie yra kompetentingi tuos duomenis pa-
rengti ir pateikti .

3. LIMIS-K posistemis – tai viešasis elektro-
ninis katalogas, kuris naudos ir viešins LIMIS-C po-
sistemyje saugomų informacijos sklaidai skirtų mu-
ziejuose sukauptų ir aprašytų vertybių duomenis. 
Sklaidai informacija galės būti pateikiama su ekspo-
nato iliustracija, vaizdo, garso įrašu ar be jų.

LIMIS schema

http://www.emuziejai.lt
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Diferencijuotas informacijos pateikimas 
vartotojams

Informacija atskiroms vartotojų grupėms bus di-
ferencijuota. Išskiriamos 2 vartotojų grupės:

1. Neregistruoti interneto vartotojai (jiems bus 
teikiama I lygio informacija).

2. Registruoti interneto vartotojai (jiems dife-
rencijuota tvarka bus teikiama II lygio informacija). 
Šią grupę sudarys:

2.1. Mokslininkai, studentai, moksleiviai ir kiti 
asmenys, kuriems reikalinga išsami informacija apie 
eksponatus .

2.2. Valstybinės institucijos.
2.3. Muziejininkai.
Nors antrajai grupei priskiriami informacijos 

vartotojai (II lygio) turės skirtingas teises, bet visi 
LIMIS portalo sistemoje užsiregistravę ir prie jos 
prisijungę su jiems suteiktu slaptažodžiu galės gauti 
išsamius, tačiau ne visus duomenis, kurie bus saugo-
mi sistemoje. Valstybinių institucijų pareigūnai, vyk-
dydami pavestas užduotis, dar galės prisijungti prie 
bendros muziejų bazės tiesiogiai internetu ir pamatyti 
visą sukauptą informaciją.

Jei įprastu būdu prie LIMIS portalo ar konkre-
čių muziejų elektroninių katalogų viešųjų prieigų 
(svetainių) prisijungę interneto vartotojai galės per-
žiūrėti pateikiamą tik sklaidai skirtą informaciją, ieš-
koti eksponatų aprašų, peržiūrėti juos bei tų aprašų 
iliustracijas, vaizdo, garso įrašus, tai registruoti var-
totojai galės apie eksponatus gauti išsamesnę (II lygio 
informaciją), pvz., ir mokslinių tyrimų, ir restauravi-
mo, medžiagą. Tiek muziejuose įdiegtame LIMIS-M 
posistemyje, tiek bendroje muziejų duomenų bazėje 
galės būti saugoma pati išsamiausia eksponatų tyri-
nėjimų medžiaga. Jei muziejus neturės teisės jos vie-
šinti ar to nenorės daryti, jis viename iš informacinių 
eksponato aprašo laukų nenurodys, kad to lauko in-
formacija gali būti viešinama. Tada šios informacijos 
interneto vartotojai nematys.

Registruotiems sistemos duomenų vartotojams 
yra priskirtos šios valstybės institucijos (iš viso 12): 
Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė, Lietuvos Respublikos kultūros ministe-
rija, Kultūros paveldo departamentas, Lietuvos Res-
publikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas, 
Statistikos departamentas, Lietuvos archyvų depar-
tamentas, Valstybinė mokesčių inspekcija, Muitinės 
departamentas, Valstybės turto fondas.

Kaip minėjau, jų įgalioti asmenys – tarnybines 
pareigas atliekantys šių įstaigų pareigūnai – turės tei-
sę pamatyti visą informaciją apie eksponatus, bet ne-
galės jos nei koreguoti, nei panaikinti.

Informaciją apie eksponatus teikia ir koreguoja 
tik muziejus

Pateikti duomenis sistemai, juos koreguoti turės 
teisę tik to muziejaus, kuriame eksponatai saugomi, 
registruoti, prisijungimo prie sistemos kodus pagal 
nustatytą tvarką gavę muziejų darbuotojai. LIMIS-C 
posistemio administratorius bendroje muziejų duo-
menų bazėje matys visus muziejų pateiktus duome-
nis, galės juos testuoti, tačiau pastebėjęs klaidų jų ko-
reguoti neturės teisės. Tokiais atvejais jo pareiga bus 
apie klaidas informuoti muziejų, kuris tuos duomenis 
pateikė.

LIMIS-C administratorius turės teisę koreguoti 
klasifikatorius ir tezaurus. Tai jis darys LIMIS siste-
mos klasifikatorių ir tezaurų plėtros komisijai pave-
dus .

Kokia informacija bus prieinama muziejų 
darbuotojams?

Antrai informacijos vartotojų grupei priklausys 
ir muziejų darbuotojai. Tie muziejininkai, kurie į sis-
temą įvedinės jiems priskirto rinkinio eksponatų duo-
menis, galės matyti visus tam rinkiniui priklausančių 
eksponatų duomenis. Kitų muziejų darbuotojų teisės 
gauti informaciją apie kitų muziejų eksponatus bus 
prilygintos paprasto interneto vartotojo teisėms. Jei 
jis taps registruotu informacijos vartotoju, galės gauti 
informaciją, skirtą I lygio registruotiems vartotojams.

Informacijos eksportas iš LIMIS sistemos

Analizuojant, kokias komunikavimo galimybes 
muziejams suteiks LIMIS sistema, reikia aptarti ir ki-
tas visų trijų LIMIS posistemių funkcijas, kurios yra 
susijusios su informacijos teikimu interneto vartoto-
jams ir muziejų partneriams.

Prireikus muziejus duomenis, sukauptus LIMIS-
M posistemyje, savarankiškai galės eksportuoti į kitus 
portalus ir kitų informacinių sistemų duomenų bazes. 
Tai bus atliekama sistemoje realizavus Dublin Core, 
ESE, CDWA Lite metaduomenų kodavimo standartus. 
Tai jau šiandien labai aktualu tiems muziejams, ku-
rie dalyvauja ar ateityje planuoja tiesiogiai dalyvau-
ti kituose nacionaliniuose ar tarptautiniuose kultūros 
paveldo objektų skaitmeninimo ir informacijos apie 
juos sklaidos projektuose ir taip į muziejų pritraukti 
papildomų lėšų, kurios iš tokių projektų dažniausiai 
skiriamos eksponatų skaitmeninimo veikloms ir joms 
vykdyti reikalingai kompiuterinei bei programinei 
įrangai įsigyti.

Muziejai, teikiantys duomenis bendrai muzieji-
nei duomenų bazei tiesiogiai (prisijungę internetu prie 
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sistemos), taip pat galės savarankiškai dalyvauti skai-
tmeninimo ir informacijos apie muziejuje sukauptas 
vertybes sklaidos projektuose. Šiuo atveju duomenys 
bus eksportuojami iš LIMIS-C posistemyje sukaupto 
elektroninio muziejaus katalogo. LIMIS-C posiste-
mio administratorius, gavęs iš muziejaus eksponatų, 
kurių duomenis numatyta eksportuoti į kitas duome-
nų bazes, sąrašus, parengs sistemą, kad ji tuos duo-
menis pateiktų reikiamai duomenų bazei.

Eksponatų, kurių duomenys yra eksportuoti į ki-
tas duomenų bazes, portalus, sąrašai turės būti siun-
čiami LIMIS-C administratoriui ir čia kaupiami. Tai 
būtina dėl to, kad įgyvendinant tokius projektus kaip 
„Europeana“, kuris turi daug projektų „palydovų“, ir 
visų jų tikslas – kuo daugiau pritraukti informacijos 
teikėjų, duomenys nebūtų dubliuojami.

LIMIS portalas ir muziejų elektroninių katalogų 
viešosios prieigos (svetainės) internete

Įdiegus LIMIS sistemą, komunikuoti su žmo-
nėmis, kurie domisi muziejuose sukauptomis ver-
tybėmis, Lietuvos muziejai galės ne tik teikdami 
duomenis kitiems portalams, duomenų bazėms, o 
pirmiausia administruodami, plėtodami LIMIS siste-
mos portalą ir muziejų elektroninių katalogų viešą-
sias prieigas internete (įgyvendinant LIMIS projektą, 
jų bus sukurta 19).

Jau šiuo metu rengiama LIMIS bendros muziejų 
duomenų bazės viešosios prieigos internete (portalo), 
atskirų muziejų elektroninių katalogų viešųjų prieigų 
internete (svetainių) koncepcija, derinamas jų funkci-
onalumas, aptariami dizaino klausimai .

Įdiegus LIMIS muziejuose, LIMIS bendros mu-
ziejų duomenų bazės viešąją prieigą internete (por-
talą) administruos LIMIS sistemos administratorius. 
Siekiama, kad portalas būtų patrauklus, draugiškas 
vartotojams, kad čia lengva būtų rasti reikalingą in-
formaciją, rodyti virtualiąsias parodas, skelbti nau-
jienas apie muziejų rinkinius, įdomiausius ekspona-
tus ir kita .

Muziejams sukurtas elektroninių katalogų vie-
šąsias prieigas internete (svetaines) administruoti 
turės tų muziejų darbuotojai (tikėtina, kad dažniau-
siai tai bus muziejuose įdiegtų LIMIS-M posistemių 
administratoriai).

Taigi, su naujomis technologijomis į muziejus 
ateina ir nauji reikalavimai čia dirbantiems žmonėms. 
Respublikiniuose, nacionaliniuose muziejuose, ten, 
kur to dar nėra, turės atsirasti žmonių, kurie sugeba 
parengti ne tik informaciją, bet ir ją pateikti interneto 
leidiniuose. Numatyta, kad šios svetainės veiks turi-
nio valdymo sistemos pagrindu. Įdiegus sistemą mu-
ziejuje, darbuotojai bus apmokyti administruoti mu-

ziejaus elektroninio katalogo viešąją prieigą.
Tokias elektroninio katalogo viešąsias prieigas 

internete galės turėti ir tie muziejai, kurie duomenis 
LIMIS-C posistemiui teiks naudodamiesi LIMIS-M 
alternatyviu posistemiu, t. y. tiesiogiai internetu pri-
sijungę prie LIMIS sistemos. Reikia muziejui tokios 
interneto svetainės ar ne, jis turės nuspręsti pats. Jei 
nutars, kad reikia, kreipsis į LIMIS-C administrato-
rių ir jis pagal LIMIS kūrėjų pateiktą interneto sve-
tainės šabloną suformuos to muziejaus elektroninio 
katalogo prieigą internete, apmokys ja naudotis ir ją 
administruoti to muziejaus paskirtą darbuotoją, kuris 
toliau rūpinsis svetainės administravimu, atnaujinimu 
ir plėtra.

Tiesioginis kontaktas su interesantais

Šiandien kalbame apie LIMIS kaip įrankį, kuris 
muziejams leis ne tik automatizuoti jų rinkiniuose, bi-
bliotekose, archyvuose sukauptų vertybių apskaitą ir 
pagrindinių duomenų apie juos (tekstų, vaizdų, vaiz-
do ir garso įrašų, kitų skaitmeninių dokumentų) kau-
pimą, archyvavimą, bet ir padės komunikuoti su tais 
interesantais, kurie vienokiais ar kitokiais būdais ieš-
ko informacijos apie tas vertybes. Įdiegus LIMIS sis-
temą muziejuose, ši informacija interesantams galės 
būti teikiama ir tiesiogiai, t. y. interesantui apsilan-
kius muziejuje. Jei duomenys apie juos dominančius 
eksponatus bus sistemoje, muziejaus darbuotojas, ap-
tarnaudamas interesantą, išvengs tiesioginio kontakto 
su eksponatu, t. y. galės pateikti informaciją, saugo-
mą muziejaus elektroniniame kataloge.

Duomenų eksportavimas iš neperspektyvių 
informacinių sistemų į LIMIS

Eksponatų skaitmeninimas daugelyje Lietuvos 
muziejų, ypač tuose, kurie jau yra įsitraukę į nacio-
nalinius, tarptautinius skaitmeninimo projektus, gana 
išplėtotas. Stebint procesus, kurie vyksta muziejuo-
se, akivaizdu, kad, rengiantis įdiegti LIMIS sistemą, 
būtina ne tik inventorizuoti pačius eksponatus, bet 
ir sukauptus duomenis apie juos . Praktika rodo, kad 
daugelio didesnių muziejų atskiri skyriai, padaliniai 
yra sukūrę jiems priskirtų eksponatų apskaitos infor-
macines sistemas ar jų skaitmeninių vaizdų, vaizdo, 
garso įrašų duomenų bazes. Dažnai vienas muziejaus 
skyrius nežino ar yra tik girdėjęs, kas padaryta kitame 
skyriuje.

LIMIS kūrėjams yra iškeltas uždavinys – atlikus 
analizę, ten, kur to reikia, kur to pageidauja muziejai, 
kur tai yra įmanoma, eksportuoti duomenis, saugo-
mus tose iki šiol muziejuose kauptose neperspekty-
viose duomenų bazėse į LIMIS. Tai atlikus, ir patys 
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POSSIBILITIES OF INTERACTION wITh SOCIETY ThAT LIMIS OPENS UP. 
LIThUANIAN MUSEUMS’ PREPARATION FOR LIMIS INSTALLATION

Danutė Mukienė
Lithuanian Museums’ Centre for Information,
Digitisation and LIMIS at the Lithuanian Art Museum

The article reports on the most important reso-
lutions passed by the Government of the Republic of 
Lithuania regarding the digitisation of cultural assets 
held at the Lithuanian memory institutions. The Lith-
uanian Art Museum is responsible for pursuing many 
of these resolutions including the development of 
the Lithuanian Integral Museum Information System 
(LIMIS) and its implementation in Lithuanian nation-
al and state museums by the end of 2012. LIMIS will 
be designed for automated stocktaking of museums’ 
collections as well as the gathering, preservation, ar-
chiving and spread of the information about muse-
ums’ valuables.

Established in 2009, the Lithuanian Museums’ 
Centre for Information, Digitisation and LIMIS is 
directly responsible for the development of the sys-
tem. The article explores those particular functions of 
LIMIS that serve for the gathering, preservation and 
spread of the information stored in LIMIS databases. 
It also focuses on the procedures of data export from 
LIMIS to other systems and portals and vice versa. It 
gives a brief account of LIMIS sub-systems (LIMIS-C, 
LIMIS-M, LIMIS-K as well as alternatives for LIMIS-
M), the public access to museums’ common database 
(portal) as well as their electronic catalogues (websites) 
and the administration of these internet publications.

muziejų darbuotojai galės savo ir kituose Lietuvos 
muziejuose gauti išsamią informaciją apie sukaup-
tas vertybes. Dar daugiau tokios informacijos LIMIS 
duomenų bazėje turėtų atsirasti muziejams pradėjus 
naudotis LIMIS sistema.

Taigi, muziejus, kurį daugelis simboliškai įsi-
vaizduoja kaip kraičio skrynią, gali tapti sudėtingo, 

šiandien įprastu tampančio skaitmeninio pasaulio da-
limi ir operatyviai teikti sukauptą informaciją apie 
valstybės jam patikėtas saugoti vertybes tiems, kam 
jos reikia – visuomenei, kuri naujų informacinių tech-
nologijų plėtros eroje vis mažiau yra ribojama institu-
cijų ir valstybių sienų.
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LIMIS KLASIFIKATORIŲ IR TEZAURŲ PASKIRTIS

Dalia Sirgedaitė
Lietuvos dailės muziejaus filialas
Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras

Ilgą laiką klasifikatorius ir tezaurus naudojo in-
formacinių sistemų kūrėjai, informacinių technologi-
jų specialistai, vėliau bibliotekininkai. Šie įrankiai, 
skirti ieškoti ir tvarkyti informaciją, ypač svarbūs 
kuriant kompiuterines informacines sistemas. Pra-
dėjus rengti Lietuvos integralią muziejų informacinę 
sistemą (toliau – LIMIS), muziejininkams terminai 
„klasifikatorius“, „tezauras“ taip pat tapo aktualūs, 
nes Lietuvos muziejus jungsiančioje duomenų bazė-
je bus kaupiami klasifikatoriai, tezaurai, raktažodžių 
ir personalijų žodynai, kiti su muziejine veikla susiję 
duomenys.

Terminų apibrėžimai

Klasifikatorius – informacinės sistemos duo-
menims grupuoti skirtas susistemintas sąrašas, į kurį 
įeina informacinei sistemai priklausančių objektų 
pavadinimai, surikiuoti tam tikra tvarka, dažniausiai 
hierarchine.

Tezauras – bendrasis arba kurios nors srities 
(pvz., dailės, karybos, etnografijos ir kt.) kontroliuo-
jamasis žodynas, nurodantis prasminius terminų ry-
šius. Galima teigti, kad muziejinis tezauras – tai tam 
tikra tvarka suklasifikuota rinkinių visuma, apimanti 
muziejų objektus su jų dokumentais.

Literatūroje taip pat randama ir kitų terminų, ku-
riais gali būti vadinami klasifikatoriai ar tezaurai. Tai 
„kontroliuojamieji žodynai“, „sisteminiai žodynai“ 
ar „klasifikavimo sistemos“. Pagrindinė šių įrankių 
funkcija yra klasifikuoti duomenis, skirtus tam tikrai 
informacinei sistemai.

LIMIS klasifikatorių ir tezaurų būtinumas

Naujų klasifikavimo sistemų kūrimas – tai daug 
žmogiškųjų, laiko, finansinių išteklių ir mokslinių ži-
nių reikalaujantis darbas.

2009 m., prieš pradedant kurti LIMIS, Lietuvos 
dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informaci-
jos, skaitmeninimo ir LIMIS centro (toliau – LM ISC 
LIMIS) darbuotojų atlikta analizė rodo, kad Lietuvo-
je kultūros paveldo objektams klasifikuoti ir klasifi-
kavimo sistemoms kurti buvo skirta nepakankamai 

dėmesio. Tik keliuose muziejuose buvo įdiegtos in-
formacinės sistemos ir rūpintasi automatizuota rin-
kinių apskaita. Užsienio šalyse muziejinių objektų 
skaitmeninimo veikla pradėta gerokai anksčiau: ku-
riamos rinkinių sistemos, naudojami parengti dailės, 
architektūros ir kitą materialųjį paveldą apimantys 
tezaurai. Tačiau pasinaudoti tarptautine patirtimi, iš-
versti jau egzistuojančius tezaurus ir juos pritaikyti 
kuriamai naujai LIMIS duomenų bazei galima tik iš 
dalies dėl tam tikro lietuvių kalbos ir jos taisyklių uni-
kalumo, Lietuvos istorijos ir kultūros savitumų, kiek 
kitokių muziejininkystės tradicijų.

Dokumentai, reglamentuojantys tezaurų rengimą

Tezaurų rengimą reglamentuoja Tarptautinės 
standartizacijos organizacijos 1985 ir 1986 m. išleisti 
standartai „ISO 5964:1985. Dokumentavimas. Dau-
giakalbių sisteminių žodynų rengimo ir tvarkymo 
gairės“ ir „ISO 2788:1986. Dokumentavimas. Viena-
kalbių sisteminių žodynų rengimo ir tvarkymo gai-
rės“. 2010 m. šiuos du standartus patvirtino ir Lietu-
vos standartizacijos departamentas.

Šiais dokumentais vadovaujasi LIMIS klasifi-
katorių ir tezaurų rengėjai. Jie aktualūs tiek klasifi-
kavimo sistemų turinį pildantiems darbuotojams, tiek 
informacinių technologijų analitikams, architektams 
ir programuotojams .

2010 m. sausio 10 d. Lietuvos Respublikos kul-
tūros ministras išleido įsakymą „Dėl skaitmeninio tu-
rinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir nor-
minių dokumentų sąrašų patvirtinimo“, kuriame yra 
pridėtas skaitmeninio turinio reikšmės kūrimo, sau-
gojimo ir prieigos standartų bei norminių dokumen-
tų sąrašas. Įsakyme nurodytais standartais bei nor-
miniais dokumentais privalo naudotis visų atminties 
institucijų informacinių sistemų kūrėjai.

Naudinga geroji Lietuvos ir tarptautinė patirtis

LIMIS klasifikatoriai ir tezaurai sudaromi re-
miantis Lietuvos ir užsienio šalių atminties institucijų 
sukaupta patirtimi bei esamomis klasifikavimo siste-
momis. Ilgametę tezaurų kūrimo patirtį turi JAV vei-
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kiantis Gečio tyrimų institutas (The Getty Research In-
stitute). Interneto svetainėje www.getty.edu pristatomi 
šio instituto parengti labai išsamaus turinio kontro-
liuojamieji žodynai „Meno ir architektūros tezauras“, 
„Jungtinis menininkų vardų sąrašas“ ir „Geografinių 
pavadinimų tezauras“. Planuojama, kad 2012 m. pra-
džioje pasaulio visuomenei bus pristatytas naujas ins-
tituto darbas – „Kultūros objektų tezauras“. Jis, kaip 
ankstesni tezaurai, leis gauti kuo daugiau žinių apie 
dailę, architektūrą, materialinę kultūrą.

Rengiant Eksponatų tipų klasifikatorių ir Me-
džiagų klasifikatorių, labai naudingi Londone vei-
kiančio Britų muziejaus (The British Museum) pa-
rengti tezaurai, kurie taip pat paskelbti internete .

Minėtini kiti pravartūs šaltiniai virtualioje er-
dvėje: meno ir ikonografijos klasifikavimo sistema 
„Iconclass“, Lietuvos Respublikos terminų bankas, 
lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“, 
Lietuvos dailės muziejaus rinkinių informacinė siste-
ma (RIS) ir kt.

Reikalinga medžiaga, skirta LIMIS klasifikavi-
mo sistemų turiniui, renkama iš įvairių sričių žodynų, 
žinynų, enciklopedijų, muziejuose sukauptos tyrinė-
jimų medžiagos. Nuolat konsultuojamasi ir bendra-
darbiaujama su Lietuvos ir užsienio muziejininkais.

Visos paminėtų šaltinių ir kitos nuorodos skel-
biamos interneto svetainėje „Muziejinių vertybių 
skaitmeninimas“ (www.emuziejai.lt).

Tezauro struktūra

Tezaurų rengimą reglamentuojančiuose standar-
tuose pateikti pagrindiniai tezaurų rengimo principai, 
pristatytas tezauro struktūros modelis. Pagrindiniai 
elementai, sudarantys tezaurą, yra šie:

 ● Terminų (žodžių arba žodžių junginių) sąra-
šas. Terminai gali būti pagrindiniai ir šalutiniai. Pa-
grindinis terminas yra svarbiausias žodyno viene-
tas – tai konkrečiai sąvokai žymėti atrinktas žodis ar 
žodžių junginys, pvz., „moneta“. Kalboje gali būti 
keli sinonimai tai pačiai sąvokai įvardyti, bet pagrin-
dinis terminas – tik vienas . Kiti termino variantai turi 
būti įtraukti į šalutinių terminų sąrašą. Pvz., „mone-
tos“ sinonimas yra „pinigas“, kuris priskiriamas ša-
lutiniam terminui. Termino priskyrimą pagrindiniam 
ar šalutiniam lemia kalbos taisyklės ir jo vartojimo 
dažnumas.

 ● Terminų apibrėžimai. Prie pagrindinio termi-
no pateikiamas apibrėžimas. Jis turi būti tikslus, trum-
pas ir aiškus, pvz., „moneta yra metalinis pinigas“. 
Kartais vietoj termino apibrėžimo parašoma pastaba, 
kuri įspėja, kad tikslingiau vartoti kitą terminą.

 ● Terminų ryšiai, arba sąsajos. Nurodyti tezau-
rą sudarančių terminų ryšius yra privaloma tezauro 

funkcija. Išskiriami 3 tipų ryšiai, kurie sieja terminus:
1. Patys paprasčiausi yra sinonimijos, arba kal-

binio ekvivalentiškumo, ryšiai, nes jie susieja pagrin-
dinius ir šalutinius terminus. Sinonimiški žodžiai in-
terneto vartotojams praplečia paieškos galimybes.

2. Hierarchiniai ryšiai rodo aukštesnės pakopos 
termino, žyminčio visumą, ir žemesnės pakopos ter-
mino, žyminčio visumos dalį, ryšius. Pvz., „moteriš-
kų drabužių grupė“ yra „drabužių grupės“ dalis, o 
„drabužių grupė“ yra „aprangos“ dalis.

3. Sudėtingiausi yra asociatyviniai ryšiai, kada 
du terminus, nesusietus sinonimijos ir hierarchiniais 
ryšiais, vartotojai mintyse susieja vieną su kitu.

Tezaurų rengimą reglamentuojančiuose standar-
tuose nurodyta, kad tezaurą kurianti institucija ar dar-
bo grupė sprendžia, kurio tipo sąsajas reikėtų nurody-
ti, o kurio – ne .

 ● Terminų atitikmenys užsienio kalbomis. Te-
zaurą sudarantys pagrindiniai terminai ir kai kurie ša-
lutiniai terminai gali turėti atitikmenis keliomis užsie-
nio kalbomis. Daugiakalbio tezauro privalumas yra 
tas, kad vartotojai gali informacijos ieškoti keliomis 
kalbomis. Sistemai LIMIS rengiamuose žodynuose 
numatyta, kad visi pagrindiniai terminai turės atiti-
kmenis anglų kalba, o kai kurie – lotynų, rusų, pran-
cūzų, vokiečių kalbomis.

LIMIS klasifikatorių ir tezaurų rengimas, 
terminų aprašymo forma

Išanalizavus Lietuvos muziejų rinkinių sudėtį 
ir muziejininkų poreikius, sistemai LIMIS reikalin-
gi klasifikatoriai ir tezaurai pradėti rengti 2009 m. 
antrojoje pusėje. Jie kuriami LM ISC LIMIS nuolat 
bendradarbiaujant su muziejininkais, restauratoriais, 
tyrinėtojais, mokslininkais. Klasifikatorių turinys, 
apimtis ir struktūra skirtingi. Vieni, tokie kaip Foto-
grafijos klasifikatorius ar Muziejų klasifikatorius, yra 
paprastesnės struktūros, apimantys palyginti nedidelį 
duomenų kiekį. Tačiau, pvz., Vietovardžių klasifika-
torius yra labai plataus turinio, apimantis valstybių, 
miestų, miestelių, kaimų pavadinimus, vandenvar-
džius, miškų, piliakalnių, kapinynų ir kitų objektų 
pavadinimus. Tai sudėtingos struktūros, turintis tam 
tikrų geografinių problemų klasifikatorius. Sudėtin-
giausios iš jų – administracinės priklausomybės ir 
administracinių padalijimų kaita per daugelį metų, iš-
nykę bei pasikartojantys vietovardžiai.

LM ISC LIMIS patvirtino klasifikatoriaus ter-
minų aprašymo formą, kuri apima svarbiausias te-
zauro struktūros dalis. Visi klasifikatoriai rengiami 
pagal nustatytas taisykles. Tai hierarchiniu principu 
abėcėlės tvarka surikiuoti pagrindiniai terminai, pa-
grindinių terminų šaltiniai, pagrindinių terminų api-



31

brėžimai, pagrindinių terminų apibrėžimų šaltiniai, 
šalutiniai terminai, šalutinių terminų šaltiniai, atiti-
kmenys užsienio kalbomis, atitikmenų užsienio kal-
bomis šaltiniai .

Tokiu principu parengti ir su muziejininkais su-
derinti dokumentai perduodami LIMIS sistemos in-
formacinių technologijų specialistams, kurių tikslas – 
esamus duomenis išanalizuoti, tiksliai ir tvarkingai 
perkelti į kuriamą LIMIS duomenų bazę bei pritaikyti 
patogiai ir efektyviai dirbti. Tai sunkus ir nematomas 
kasdienis mūsų visų bendras darbas.

Muziejinio tezauro kūrimo rezultatas – vienoje 
vietoje veiksianti didžiulė Lietuvos muziejuose su-
kaupto kultūros paveldo žinių bazė, kuri bus pristato-
ma internete Lietuvos ir pasaulio visuomenei .

Klasifikavimo sistemų kūrimas yra ilgalaikis ir 
tęstinis procesas. Siekiama, kad LIMIS klasifikavimo 
sistemos turėtų mokslinę ir kultūrinę reikšmę, todėl 

remiantis moksliniu objektyvumu bei kruopštumu jos 
bus plečiamos, papildomos, atnaujinamos, keičiamos 
jų struktūros.

LIMIS klasifikatorių, tezaurų nauda

 ● Vienodų terminų vartojimas informacinėje 
sistemoje. Tai užtikrinama klasifikuojant duomenis, 
klasifikatoriais ir tezaurais.

 ● Lengva ir kokybiška sistemoje esančių duo-
menų paieška.

 ● Lengva duomenis pateikti informacinei sis-
temai .

 ● Vienoje vietoje bus sukauptos žinios apie 
Lietuvos muziejuose saugomą kultūros paveldą. Tai 
didelė nauda muziejininkams, mokslininkams, tyri-
nėtojams, studentams ir likusiai visuomenės daliai.
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ThE PURPOSE OF CLASSIFIERS AND ThESAURI

Dalia Sirgedaitė
Lithuanian Museums’ Centre for Information,
Digitisation and LIMIS at the Lithuanian Art Museum

Soon after the initiation of the Lithuanian Inte-
gral Museum Information System (LIMIS), the pre-
viously neglected terms of a “classifier” and “thesau-
rus” became particularly relevant. Integrating many 
Lithuanian museums, LIMIS will store classifiers, 
thesauri, keyword dictionary and the Name Authority 
File as well as additional museum-related data.

The analysis carried out by the specialists at the 
Lithuanian Museums’ Centre for Information, Digiti-
sation and LIMIS in 2009 indicated, that the classi-
fication of cultural heritage objects and the develop-
ment of classification systems had received too little 
attention so far.

It is impossible to draw entirely on international 
experience or translate the already existing thesauri 
and adapt them to the future LIMIS system due to the 
uniqueness of the Lithuanian language, the particu-

larities of Lithuanian history and culture, and some-
what different traditions in museum field.

LIMIS classifiers and thesauri are being com-
piled following the standards passed by the Inter-
national Organization for Standardization and the 
Lithuanian Standardization Department as well as 
laws and orders passed by the Lithuanian Minister 
of Culture. Furthermore, our specialists consult the 
experience gained at foreign memory institutions 
along with the already existing classification sys-
tems .

The result will be a huge database storing infor-
mation about the cultural heritage held at the Lithu-
anian museums. With the help of LIMIS this infor-
mation will be available on the Internet to anybody 
whether in Lithuania or any other country in the 
world.
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ŠIUOLAIKINĖ MUZIEJINĖ KOMUNIKACIJA INTERNETE

Livija Paklonskaitė
bažnytinio paveldo muziejus

Vykstant globalizacijos procesams, sparčiai ple-
čiasi komunikacijos galimybės bei didėja pačios vi-
suomenės poreikis gauti informaciją. Kultūros srityje, 
kaip ir kitose srityse, pradėtos plačiai taikyti informa-
cinės technologijos. Kultūros institucijos vis aktyviau 
bendrauja su tikslinėmis auditorijomis, atsiranda nau-
jų ir tobulėja senos komunikacijos priemonės, būdai, 
informacijos nešikliai. Skaitmeninės technologijos 
atvėrė naujas galimybes kultūros institucijoms – pa-
deda vykdyti tradicines funkcijas – saugoti ir prista-
tyti saugomas vertybes, taip pat leidžia pasiūlyti nau-
jų paslaugų kultūros vartotojams.1

Šiuo metu internetas yra labiausiai paplitusi skai-
tmeninės informacijos valdymo ir pristatymo priemo-
nė. Kultūros įstaigos reprezentuoja savo veiklą inter-
neto svetainėse, bendrauja su auditorija socialiniuose 
tinklalapiuose, pristato vaizdo ir garso įrašus, kuria 
skaitmenines galerijas, edukacinius žaidimus, rašo 
internetinius dienoraščius, laukia lankytojų nuomo-
nių svetainių svečių knygose. Interneto erdvė atveria 
naujas galimybes muziejams, bibliotekoms, archy-
vams ir jų lankytojams. Taikant inovacijas, kyla naujų 
klausimų, iššūkių ir problemų, bet technologijos nuo-
lat tobulėja, atsiranda naujų jų pritaikymo būdų, taigi, 
muziejai taip pat turi nuolat tobulėti.

Pastaraisiais metais Lietuvos muziejai aktyviai 
pradėjo taikyti naująsias technologijas. Straipsnyje 
apžvelgiamos Lietuvos nacionalinių ir respublikinių 
muziejų interneto svetainės, analizuojamas jų vai-
dmuo ir teikiamos galimybės muziejų komunikaci-
jai .

Interneto svarba ir galimybės

Internetas sparčiai plinta visame pasaulyje, todėl 
interneto erdvė tampa vienu iš pagrindinių komuni-
kacijos būdų. Interneto tinklas neatpažįstamai keičia 
visuomenės elgseną, komunikacijos ir mokymo(si) 
būdus, verslo procesus ir žmonių gyvenseną.

Lietuvos Respublikos statistikos departamento 
atlikto tyrimo ,,Informacinės technologijos Lietuvo-
je“ duomenimis, 2010 m. namuose internetu naudo-
josi 55 % Lietuvos piliečių. Tai daugiausiai 16–34 
metų amžiaus asmenys. Net 99 % šių vartotojų suda-
ro moksleiviai ir studentai, o vyresni asmenys (nuo 

65 iki 74 metų amžiaus), kurie kada nors yra naudo-
jęsi kompiuteriu, – tik 12 %. Muziejininkams, ku-
riantiems interneto svetaines, turi būti aktualu, kas 
yra jų lankytojai, kokios informacijos jie ieško, kokie 
jų tikslai. Kaip teigia Lyndsay Sharp straipsnyje apie 
komunikaciją internete, auditorijos apsibrėžimas, su-
pratimas ir jos poreikių pastebėjimas yra kiekvienos 
viešųjų ryšių kampanijos kertinis akmuo2. Orientuo-
jantis į tam tikrą auditoriją, reikia žinoti įvairių būdų, 
kaip ją pasiekti. Pvz., norint išpopuliarinti tam tikrą 
muziejaus produktą, skirtą jaunimui, internetas galėtų 
būti pagrindinis būdas šią auditoriją pasiekti.

Lietuvos muziejų interneto svetainės

Interneto svetainė – labiausiai paplitusi infor-
macijos sklaidos priemonė. Svetaines turi dauguma 
Lietuvos muziejų. Tai nėra naujas reiškinys, tačiau 
daugeliui muziejininkų vis dar aktualu, kaip sukurti 
lankomą, patrauklią, informatyvią svetainę. Keičiasi 
interneto svetainių tikslai ir kūrėjų požiūris į jas. Pa-
grindinė svetainės funkcija – suteikti informaciją var-
totojui, bet svetainė yra ir komunikacijos priemonė, ir 
ši funkcija vis labiau ryškėja, ypač kai svetainės turi-
nys interaktyvus. Joje muziejai gali ne tik informuoti 
apie savo veiklą, bet ir vykdyti kitas funkcijas – ska-
tinti turiningai praleisti laisvalaikį, įgyvendinti įstai-
gos edukacinius tikslus.

Siekiant atskleisti Lietuvos muziejų situaciją in-
terneto erdvėje, straipsnyje apžvelgiamos 4 naciona-
linių3 ir 17 respublikinių4 muziejų interneto svetainės. 
Svetainės analizuojamos keliais aspektais: užsienio 
kalbų vartojimo, tekstinės ir vaizdinės informacijos 
pateikimo, svetainės funkcionalumo ir patogumo ir 
kitais aspektais .

Užsienio kalbų vartojimas

Internetu galima lengvai ir su minimaliomis iš-
laidomis pasiekti tarptautinę auditoriją. Iš Lietuvos 
muziejų svetainių matyti, kad turistai yra viena iš mu-
ziejų tikslinių grupių. Daugumoje peržiūrėtų interne-
to svetainių informacija pateikiama lietuvių ir anglų 
kalbomis. Dažniausiai kitų kalbų pasirinkimą gali 
lemti geografinė padėtis, tam tikra specifinė veikla, 
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vykdomi bendradarbiavimo projektai. Informacija apie užsienio kalbų vartojimą pateikiama 1 lentelėje.

1 lentelė. Užsienio kalbų vartojimas muziejų interneto svetainėse
Informacija pateikiama tik 

lietuvių kalba
Informacija pateikiama lietuvių 

ir anglų kalbomis
Informacija pateikiama trimis ir 

daugiau kalbų
Svetainių skaičius 3 13 5

Dažniausiai kitomis kalbomis yra išversta ne 
visa informacija, o tik maža jos dalis. Kai kuriose 
svetainėse leidžiama pasirinkti užsienio kalbą, ta-

čiau ją pasirinkus informacija vis tiek pateikiama 
lietuvių kalba. Tai skatina vartotojus nepasitikėti 
svetaine .

2 lentelė. Informacijos kiekis užsienio kalba
Pasirinkus 

užsienio kalbą, 
informacija 

nepateikiama

Pateikta mažiau 
nei pusė 

informacijos 
užsenio kalba

Pateikta pusė 
ir daugiau 

informacijos 
užsienio kalba

Pateikta didžioji 
dalis informacijos 

užsienio kalba 
(apie 90 %)

Pateikta visa 
informacija 

užsienio kalba

Svetainių skaičius 2 7 6 3 –

Tekstinės ir vaizdinės informacijos pateikimas

Internetui tampant pagrindiniu informacijos šal-
tiniu ir bendravimo erdve, svarbu aptarti informacijos 
pateikimo specifiką svetainėse. Tekstas yra pagrindinė 
pranešimo dalis, nors pastaruoju metu vis labiau links-
tama informaciją perduoti vaizdais. Rašant tekstą, turi 
būti atsižvelgiama į jo pateikimo būdą. Tekstas interne-
to svetainėje negali atrodyti taip pat kaip, pvz., knygoje.

Tekstas internete yra ne nuosekliai skaitomas, o 
paviršutiniškai peržiūrimas. Svetainių lankytojai per-
žiūri tekstą ir išsirenka raktinius žodžius, sakinius, 
kurie jiems aktualūs, praleisdami ne tokias rūpimas 
turinio dalis. Taigi, tekstas turi būti parašytas pagal 
,,apverstos piramidės“ principą: jis turi prasidėti nuo 
trumpų išvadų, kad vartotojas iš karto suprastų turinio 
esmę, o po išvadų palaipsniui galima pateikti detales-
nį tekstą. Dedant tekstą į internetą, reikia vadovautis 
glaustumo principu: tekstas turėtų būti 3 kartus trum-
pesnis nei spausdintame leidinyje. Taip pat svarbu ir 
teksto išdėstymas, šriftas, raidžių dydis, lygiavimas, 
kurie gali turėti įtakos lankytojo susidomėjimui. Re-
komenduojama naudoti Arial, Verdana šriftus, išly-
ginti tekstą kairėje pusėje, ilgą tekstą išskaidyti, dėti 
kuo daugiau nuorodų.

Sociologai pastebi visuomenės perėjimą nuo 
verbalinės komunikacijos prie vizualinės. Į tai reikė-
tų atkreipti dėmesį kuriant svetainę. Don E. Schultz, 
Stanley I. Tannenbaum, Robert F. Lauterborn5 išskiria 
vizualinės ir tekstinės informacijos kartas. Anksčiau 
pagrindinis informacijos šaltinis buvo tekstas, o šiuo-
laikinės kartos edukacija paremta ženklais, simboliais, 
paveikslais, garsais, vaizdais, filmuota medžiaga.

Ryškėja Lietuvos muziejų svetainių siekis vis 
daugiau informacijos perteikti vaizdais. Yra svetai-
nių, kurių pradiniame puslapyje dedamas tik pagrindi-
nis meniu ir vaizdinė informacija arba tekstas sudaro 

mažą dalį, tačiau didžiojoje dalyje Lietuvos muziejų 
svetainių dominuoja tekstinė informacija. Kai kuriose 
svetainėse pateikiami ilgi tekstai, primenantys knygų 
puslapiuose sugulusius tekstus .

Tirtų svetainių informatyvumas skiriasi. Vie-
nur pateikiama tik glaudžiai su muziejų ekspozicijo-
mis susijusi informacija, kitur – platesnis kontekstas, 
daug papildomos informacijos, nuorodų į kitus infor-
macijos šaltinius.

Svetainės funkcionalumas ir patogumas

Vertinant svetainės efektyvumą, svarbu atkreipti 
dėmesį į jos funkcionalumą, informacijos pateikimą, 
išdėstymą, raktinius žodžius. Siekiant didelio svetainės 
lankomumo, yra svarbūs ir jos techniniai parametrai.

Pagrindinis kiekvienos interneto svetainės ele-
mentas yra jos pradinis puslapis. Jis turi būti ir atrak-
tyvus, ir kartu paprastas, aiškus. Pradinis svetainės 
puslapis turėtų būti ypač mažos apimties, kad greitai 
ir kokybiškai atsidarytų. Manoma, kad puslapio pakro-
vimo laikas turėtų būti trumpesnis nei viena sekundė, 
visi svetainės duomenys galėtų užimti ne daugiau kaip 
50 KB. Visų puslapių dydžiai turėtų būti nuoseklūs, di-
zaino elementai vienodi, taip pat reikėtų labai suma-
žinti grafikos raišką. Dauguma apžvelgiamų svetainių 
yra nuolat atnaujinamos, turi aiškią struktūrą, vientisą 
dizainą, tačiau kai kurių svetainių grafiniai elementai 
atsidaro lėtai, 2 svetainėse esama ir didesnių trikdžių.

Daugelis interneto vartotojų aktyviai naudojasi 
paieškos sistemomis. Kiekvienos svetainės administ-
ratorius siekia, kad surinkus tam tikrus raktinius žo-
džius svetainė atsidurtų kuo geresnėje pozicijoje, nes 
tai didina lankytojų skaičių. Taip pat paieškos siste-
mose svetainę daro matomą jos unikalus turinys, tin-
kamai parinkti raktažodžiai, tai, kad ji nuolat atnau-
jinama, vidaus ir išorės nuorodos, lankomumas ir kt.
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Kiti svetainių elementai

Įstaigos klasikinės komunikacijos metodus keičia 
į integruotą komunikaciją – akcentuojamas individua-
lus ryšys su klientu, stengiamasi ne tik suteikti infor-
maciją, bet ir nuolat palaikyti ryšį su tiksline auditorija. 
Pagal naują komunikacijos sampratą siekiama pakar-
totinių vartotojų apsilankymų svetainėje, jų lojalumo ir 
asmeninio ryšio užmezgimo. Įgyvendinant šiuos tiks-

lus, svetainėse yra diegiamos nuomonių rubrikos, fo-
rumai, galima užsisakyti naujienlaiškius. Įvairios mul-
timedijos priemonės, pvz.: vaizdo įrašai, animacija, 
interaktyvūs žaidimai, panoraminiai ir trimačiai vaiz-
dai, vaizdų, filmuojamų realiu laiku, rodymas, ženkliai 
didina vartotojų aktyvumą ir susidomėjimą.

Apžvelgiamose Lietuvos muziejų svetainėse 
taip pat pradėtas kurti interaktyvus, skatinantis pakar-
totinius apsilankymus turinys.

3 lentelė. Muziejų interneto svetainių papildomi turinio elementai

Vaizdo, 
garso įrašai

Specialus 
turinys 

vaikams, 
žaidimai

Naujienlaiškis Renginių 
kalendorius

Internetiniai 
dienoraščiai, anketos 

lankytojams,
nuomonių skiltys

Virtualiosios 
parodos

Svetainių skaičius 7 4 3 6 9 12

Internetas – tai pats patogiausias būdas rasti do-
minančią ir aktualią informaciją, užsisakyti norimas 
paslaugas ar tiesiog praleisti laisvalaikį, todėl inves-
ticija į muziejų reprezentuojančią interneto svetainę 
dabar tampa būtinybe. Kokybiška interneto svetainė 

sukuria teigiamą įspūdį apie muziejų, tampa efekty-
viu ir pigiu reklamos būdu. Svetainės negalima atsieti 
nuo kitų muziejaus komunikacijos elementų. Deri-
nant įvairias komunikacijos priemones, galima sukur-
ti vieningą muziejaus įvaizdį.
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MODERN wEB-BASED MUSEUM COMMUNICATION

Livija Paklonskaitė
Church Heritage Museum

Innovations in web-based technology have trans-
formed the way we behave, communicate, or work in 
many areas. More and more people are getting the 
information via the Web. During the last years, the 
digital technologies have been actively applied to the 
culture sector as well. This paper analyses the use of 
the Internet by the museum sector of Lithuania. The 
rise of more accessible and easy-to-use technologies 

is forcing museums to find innovative solutions in 
communicating with their audience and presenting 
their services. Museums successfully use an Internet 
for communication with visitors, have their websites, 
virtual expositions, use social networks, computer 
terminals in expositions, etc. An Internet is an inter-
active system that requires active participation of the 
audience.
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LIETUVOS LIAUDIES bUITIES MUZIEJUS: MOKyMASIS 
KAIP KOMUNIKACIJA

Gita Šapranauskaitė
Lietuvos liaudies buities muziejus

Įvadas

Terminus ,,darni plėtra“, ,,darni raida“ ar ,,dar-
nus vystimasis“1 dažniau esame įpratę girdėti kalbant 
ekonomikos, gamybos, aplinkosaugos klausimais, ta-
čiau pastarąjį dešimtmetį šios sąvokos ribos gerokai 
prasiplėtė ir pradėjo apimti naujas gyvenimo sritis, 
tarp jų ir kultūros sritį. „Darnaus vystimosi“ sąvoka 
vis dažniau vartojama formuluojant kultūros institu-
cijų veiklos gaires. Ja išreikiamos naujos šių institu-
cijų veiklos tendencijos, numatomos naujos veiklos 
strategijos, kurių esmė – sukauptą paveldą padaryti 
maksimaliai prieinamą įvairiems visuomenės sluoks-
niams. Keliamas tikslas – padėti geriau suvokti aplin-
ką, kurioje gyvenama, spręsti tam tikras bendruome-
nės, visuomenės problemas ir skatinti žmogų lavinti 
ir stiprinti bazines kompetencijas / įgūdžius. Taigi, 
kultūros segmentai, tarp jų ir muziejai, kurie kartais, 
atrodo, egzistuoja „patys sau“, gauna tarsi naujų įpa-
reigojimų ir tampa darnaus visuomenės vystimosi 
strategijos dalimi .

Ryškius pastarųjų dešimtmečių pokyčius Euro-
pos muziejuose atspindi ir tai, kad, rengiant muzie-
jaus misiją, rekomenduojama atsisakyti žodžių jun-
ginio ,,kaupti ir saugoti“ ne todėl, kad šios funkcijos 
muziejai netenka, o todėl, kad tai suvokiama kaip 
duotybė. Vis labiau atsižvelgiama į tai, ar muziejus 
pasirinktais būdais turimus išteklius naudoja komuni-
kacijai su visuomene, įvairiomis jos grupėmis ir ko-
kius visuomenės interesus šia veikla tenkina.

Straipsnyje aptarsime mokymą / mokymąsi, 
kaip vieną iš muziejinės komunikacijos būdų, pasi-
remdami Lietuvos liaudies buities muziejaus vykdy-
to projekto „Medinio paveldo restauratorių ir tradici-
nių amatų praktinio mokymo plėtra Lietuvos liaudies 
buities muziejuje, atstatant Aristavėlės dvaro sodybos 
rūmus“ patirtimi. Ją analizuosime ir vertinsime rem-
damiesi GLO (bendrųjų mokymosi rezultatų) meto-
du, kurį plačiai taiko Didžiosios Britanijos muziejai. 
Aptarsime šios veiklos galimybes, lygindami su pa-
našia kitų šalių muziejų patirtimi, kai viena iš pagrin-
dinių mokymo turinio sudedamųjų dalių yra muzie-
jaus ekspozicija ar atskiri eksponatai. „Mokymasis 
kultūrinėje erdvėje“ – pastaruoju metu gana dažnai 

vartojamas terminas, reiškiantis kultūros ir švietimo 
sinergiją ir atspindintis esminius vykstančius poky-
čius ir iššūkius, keliamus XXI a. muziejinei veiklai. 
Vertinant muziejinės veiklos rezultatus, ypatingas 
dėmesys kreipiamas į tai, kaip yra tenkinami visuo-
menės interesai. Dr. David Fleming, Liverpulio na-
cionalinio muziejaus direktorius, pabrėžia, kad mu-
ziejus nebegali likti užsisklendęs, tenkinti tik labai 
nežymios visuomenės dalies, t. y. elito, kuriam daž-
niausiai priskiriamos moterys, turinčios didesnes nei 
vidutinės pajamas, universitetinį išsilavinimą, porei-
kius. Šiuolaikinis muziejus, jo manymu, privalo rasti 
būdą pritraukti kuo įvairesnius socialinius sluoksnius. 
Tą procesą dr. D. Fleming2 vadina visuotine integraci-
ja, o mokymąsi muziejuje – svarbiausiu integracijos 
įrankiu.

Tradicinės medžio architektūros paveldas kaip 
mokymosi objektas

Lietuvos liaudies buities muziejus 2006 m. pa-
teikė paraišką bendrai Lietuvos Respublikos, Europos 
ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mecha-
nizmų paramai gauti. Gavus paramą, 2008–2011 m. 
buvo įgyvendinamas projektas ,,Medinio paveldo 
restauratorių ir tradicinių amatų praktinio mokymo 
plėtra Lietuvos liaudies buities muziejuje, atstatant 
Aristavėlės dvaro sodybos rūmus“ (LT0020). 

Idėja Aristavėlės dvaro rūmų atstatymo procesą 
taikyti pratybų tikslams paremta ankstesne patirtimi 
ir praktika, kurią pirmiausia ir norėtųsi trumpai ap-
žvelgti. Mokymų organizavimas, kaip viena iš pro-
jekto veiklų, neatsirado spontaniškai. Rengiant pro-
jektą, buvo įvertinta jau turima muziejuje organizuoto 
neformaliojo mokymo ir įgyvendintų panašių projek-
tų patirtis, atsižvelgta į bendras Europos muziejų po 
atviru dangumi edukacinės veiklos tendencijas ir mu-
ziejaus strategines veiklos kryptis.

Nuo 1998 m. VšĮ Rumšiškių muziejaus dvaro 
akademijos veiklos koncepcija yra paremta Skandi-
navijos šalių aukštesniųjų liaudies mokyklų modeliu 
ir idėja – mokomasi ar lavinamasi pasitelkus praktinę 
veiklą, intelektą ir išmintį, dažniausiai tai įvardijama 
pažinti protu, rankomis ir širdimi3. VšĮ Rumšiškių mu-

http://projektai.llbm.lt
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ziejaus dvaro akademija, vesdama įvairius neforma-
liuosius mokymus, kurie tiesiogiai arba iš dalies susiję 
su tradicinės kultūros paveldu, patvirtino, kad moky-
masis kultūrinėje erdvėje turi išskirtinių privalumų. 
Neformali aplinka, mažai ką bendra turinti su įpras-
ta mokymosi vieta, daugelį kur kas geriau nuteikia 
ir motyvuoja mokytis, sukuria draugišką ir betarpiš-
ką nuotaiką. Šioje aplinkoje darosi lengva ir paprasta 
keistis asmenine patirtimi, bendrauti ir bendradarbiau-
ti. Tradicinės kultūros paveldo ženklai – eksponatai, 
rodomi muziejaus ekspozicijoje ir saugomi fonduo-
se, yra toji medžiaga, kurią mokymo procese galima 
įvairiai pritaikyti tyrinėjimams, pavyzdžių ir analogų 
paieškai, refleksijai ir pan. Taigi, kultūrinė erdvė tei-
giamai nuteikia ir motyvuoja mokymąsi, o galimybė 
daugelį dalykų išbandyti praktiškai ir įgauti tam tikrų 
įgūdžių tik didina mokymosi efektyvumą.

Rengiant projektą, atsižvelgta į tai, kad Lietuvos 
liaudies buities muziejaus ekspozicijoje ir fonduose 
sukaupta medžiaga ir turima techninė bazė (dirbtu-
vės, instrumentai ir pan.) yra puiki vieta studijuoti 
Lietuvos tradicinės medžio statybos ir su ja susijusių 
amatų paveldą. Taip pat svari priežastis, lėmusi, kad 
mokymo veikla buvo įtraukta į projektą, – tai muzie-
jaus specialistai, kurių pagrindinis tyrimų objektas 
yra tradicinė medžio architektūra, amatai, ir jie geba 
teorinę ir praktinę patirtį taikyti mokymo procese.

Svarbios metodinės patirties įgauta 2007–
2009 m. dalyvaujant ES CULTURE programos tarp-
tautiniame projekte „Tradicinių amatų įsisavinimas 
siekiant išsaugoti medinį Europos paveldą“. Jį įgy-
vendinant, išryškėjo poreikis įgyti naujų metodinių 
medžio architektūros paveldo renovacijos žinių, bū-
tinybė užtikrinti senųjų technikų ir amatininkystės 
tradicijos perimamumą, ugdyti atsakingą požiūrį į 
medinio paveldo restauravimo darbų kokybę, meis-
trų kompetenciją. Per projektą vykusiuose 7 dienų 
mokymuose Lietuvos liaudies buities muziejuje to-
kia veikla kaip meistrų darbas-konsultacijos restau-
ruojamuose arba statomuose muziejaus objektuose 
(pvz., muziejaus etnografiniame miestelyje tuo metu 
pradėtoje statyti bažnyčioje), Lietuvos restauratorių 
pažintis su kitose šalyse (Norvegijoje, Lenkijoje, Slo-
vakijoje) taikomais restauravimo metodais ir priemo-
nėmis atskleidė ne tik šios srities teorinių žinių porei-
kį, bet ir praktinės veiklos svarbą, kada darbuojamasi 
kartu su patyrusiais meistrais ir betarpiškai perduo-
dama tradicijos patirtis. Projekto mokymai, kaip ir 
anksčiau muziejuje vykę mokymai, skatino ieškoti 
galimybių plėsti šią aktualią veiklą, juolab kad pana-
ši kitų Europos muziejų po atviru dangumi veikla tik 
patvirtina jos svarbą ir reikšmę. Sten Rentzhog mo-
nografijoje „Muziejai po atviru dangumi: istorija ir 
ateities vizija“ teigia, kad tradicinių amatų mokymo 

centrai ar programos muziejuose po atviru dangumi 
yra būtinybė, netgi pabrėžia muziejų atsakomybę – 
jie turi saugoti tradicinius amatus ir verslus, jų peri-
mamumą. Tradiciniai amatai ir verslai sparčiai nyksta 
visoje Europoje, nepaisant net darbo rinkoje išaugu-
sio meistrų, išmanančių tradiciją, poreikio. Ypač au-
torius akcentuoja tai, kad tokie muziejai turi puikias 
sąlygas jungti teoriją su praktika ir organizuoti efek-
tyvius šios srities mokymus. Maihaugeno muziejus 
po atviru dangumi (Norvegija) daugiau nei prieš 20 
metų buvo vyriausybės įpareigotas parengti naciona-
linį amatų registrą. Atliktas darbas nulėmė, kad mu-
ziejuje buvo įkurtas Norvegijos amatų plėtros centras. 
Šis muziejus daug prisidėjo tobulindamas metodikos 
koncepciją, pavadintą įgūdžiai, atsiradę iš praktikos4 .

Panaši veikla plėtojama Weald&Downland mu-
ziejuje Vakarų Sasekse, Didžiojoje Britanijoje, kuria-
me nuo 2000 m. veikia puikią mokymo bazę turintis 
tradicinės statybos, amatų ir verslų centras. Šis cen-
tras yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su Leiste-
rio universitetu, pagal ją kai kurių specialybių studen-
tams dalis kurso dėstoma minėtame centre5 .

Taigi, rengiant projektą ,,Medinio paveldo res-
tauratorių ir tradicinių amatų praktinio mokymo plė-
tra Lietuvos liaudies buities muziejuje, atstatant Aris-

Lietuvos liaudies buities muziejuje atstatyti Aristavė-
lės dvaro rūmai. 2011 m. Fot. Gita Šapranauskaitė

Aristavėlės dvaro rūmai Kėdainių rajone 1956 m. Iš 
LLBM archyvo
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tavėlės dvaro sodybos rūmus“, įžvelgta, kad atstatomi 
ir restauruojami Aristavėlės dvaro sodybos rūmai 
puikiai tinka lygiagrečiai vesti mokymus, kurie padi-
dintų projekto efektyvumą ir bent iš dalies patenkintų 
sparčiai augantį įvairių visuomenės grupių susidomė-
jimą medinės architektūros trobesių renovacija, staty-
bos tradicija. Statybos darbų planai ir įgyvendinimo 
terminai pakoregavo pirminius sumanymus, tačiau 
svarbiausias ir esminis planas liko nepakitęs – eks-
ponatas (XVII–XVIII a. sandūroje statyti Aristavėlės 
dvaro rūmai) tapo pagrindiniu mokymosi objektu. 
Dvaro rūmų statybos laikotarpis, naudotos statybos 
technikos diktavo teorinių paskaitų temas ir pratybas. 

Mokymosi rezultatai GLO aspektu

2009–2010 m. surengti 12 dienų trukmės 5 se-
minarai, į kiekvieną iš jų atvyko po 22 dalyvius. Suda-
rant seminarų programas, laikytasi minėtos koncepci-
jos, kad pažinimas turi skleistis per rankas, protą ir 
širdį, todėl dalis kiekvieno seminaro laiko buvo skirta 
paskaitoms, dalis – pratyboms ir, žinoma, įvairioms 
pažintinėms kultūrinėms programoms bei veikloms.

Norėdami atskleisti mokymo / mokymosi mu-
ziejuje reikšmę įvairioms visuomenės grupėms, ap-
žvelgsime seminarų dalyvių įgytą patirtį. Šiame 
straipsnyje pateikti apibendrinimai padaryti remiantis 
anoniminėmis seminarų vertinimo anketomis, kurias 
dalyviai pildė kiekvieno seminaro pabaigoje.

Dalyvių mokymosi rezultatams įvertinti pasi-

telktas GLO (Generic Learning Outcomes) metodas. 
GLO – tai metodas kiekvieno asmens mokymosi pa-
tirčiai, įgytai muziejuje, bibliotekoje, archyve, įver-
tinti. Muziejų ir galerijų tyrimų centras prie Leisterio 
universiteto (Didžioji Britanija), 2001–2004 m. ben-
dradarbiaudamas su dešimtimis Didžiosios Britanijos 
muziejų, išanalizavo ir aprašė aptariamąjį metodą. 
Metodas paremtas konstruktyvizmo teorija, kuri mo-
kymą / mokymąsi vertina kaip holistinį, kompleksinį 
procesą. GLO metodas kultūros institucijai yra tinka-
mas įrankis analizuoti ir aprašyti, ko ir kaip joje mo-
kosi lankytojai, klientai, dalyviai.

Bendrieji mokymosi rezultatai6 apima:
– žinias ir supratimą;
– įgūdžius (intelektualinius, praktinius, profesi-

nius);
– veiklumą, elgseną, progresiją;
– pažiūras ir vertybes;
– pasitenkinimą, įkvėpimą ir kūrybiškumą.
Remdamiesi bendraisiais mokymosi rezultatais, 

apžvelgsime ir įvertinsime seminaro dalyvių, atstova-
vusių tokioms tikslinėms grupėms, kaip amatų mo-
kyklų moksleiviai, universitetų, kolegijų studentai, 
doktorantai, amatininkai, statybininkai, restaurato-
riai, kultūros paveldo apsaugos specialistai, privatūs 
asmenys, medinio paveldo savininkai, bedarbiai, pa-
tirtį. Iš karto reikia pasakyti, kad nei seminarų daly-
vių amžius (nuo 17 iki 65 metų), nei jų profesinė ir 
gyvenimiška patirtis vertinimo rezultatams didelės 
įtakos neturėjo.

Seminarų dalyviai Lietuvos liaudies buities muziejaus eksponatų saugykloje. 2010 m. 
Fot. Rimgaudas Žaltauskas
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Žinios ir supratimas

Vykusiuose seminaruose „Tradicinė medžio sta-
tyba“, „Medžio drožyba“, „Staliaus darbai“, „Stogo 
dengimas“, „Medinio paveldo restauravimas“ anali-
zuotas kuris nors vienas iš dvaro rūmų atstatymo dar-
bų istoriniu ir kultūriniu aspektais. Išklausytas išsamus 
kursas apie tradicinę medinę Lietuvos architektūrą, 
įvairiais aspektais analizuota baroko ir klasicizmo epo-
chų įtaka medinės architektūros statybai Lietuvoje, 
susipažinta su medinio paveldo restauravimo ir išsau-
gojimo tendencijomis, koncepcijomis Europos šalyse, 
ypač Skandinavijoje. Tai padėjo suvokti, kad kiekvie-
nas medinės architektūros objektas turi būti vertinamas 
kompleksiškai. Daugelį įgytos žinios paskatino „kito-
mis akimis“ pažvelgti į paveldo objektą. 

Įgūdžiai

Pratybos buvo skirtos įtvirtinti ir pritaikyti te-
orines žinias, išgirstas per kiekvieną seminarą. Jose 
susipažinta su sienų statybos technika (medienos pa-
rinkimu, sienojų apdirbimu, jungimu, kampų kirtimo 
būdais), architektūrinių detalių, puoštų drožyba, ga-
myba, langų restauravimo principais, įvairiomis sto-
gų dengimo technikomis, pastatų būklės įvertinimo ir 
konservavimo / restauravimo plano sudarymu. Praty-
bose įgytus arba patobulintus įgūdžius visi seminaro 
dalyviai įvertino kaip labiausiai jų asmeninius lūkes-
čius atitikusią mokymų dalį. Daugelis dalyvių nepai-

sė programoje numatyto laiko ir dirbtuvėse leido net 
laisvalaikį.

Veiklumas, elgsena, progresija

Kalbant šiuo aspektu, labai svarbu įvertinti da-
lyvių veiklos perspektyvas, jos pokyčius, inspiruotus 
šių mokymų. Kiek mokymai pakeitė dalyvių gyve-
nimą, išsamių žinių neturima (tam reikėtų surengti 
papildomą apklausą), tačiau esama pavyzdžių, kurie 
byloja, kad mokymai paveikė tiek profesinį, tiek as-
meninį žmogaus gyvenimą. Keletas dalyvių iš karto 
po mokymų pakeitė darbo vietas ir tolesnę profesinę 
veiklą susiejo su medinio paveldo renovacija bei me-
dinės statybos tradicijų gaivinimu ir palaikymu. Kiti 
įgytas žinias ir įgūdžius pritaikė jau turėtame versle 
arba naujoms iniciatyvoms. Vienas buvęs seminaro 
dalyvis pradėjo vesti kito seminaro pratybas, su kurių 
metodika ir turiniu pats susipažino per mokymus, ar 
ėmėsi iniciatyvos restauruoti kaimyno namo langus.

Seminaro dalyviai, neformaliai bendraudami, 
palaiko idėją ir iniciatyvą kurti meistrų gildiją ar ne-
formalų susivienijimą, planuoja ateities veiklą.

Pažiūros ir vertybės

Įvykę pažiūrų ir vertybių pokyčiai yra sunkiau-
siai pastebimi ir įvardijami. Kad patirtis keistų požiūrį 
ir vertybes, paprastai reikia laiko. Kartais suvokimas 
ateina greičiau: vienas dalyvis, vertindamas vieną iš 

Seminaro „Staliaus darbai“ dalyviai mokymuose. Centre – lektorius Henrik Larsson (Švedija). 2010 m. 
Fot. Rasa Bertašiūtė
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OPEN AIR MUSEUM OF LIThUANIA: LEARNING AS COMMUNICATION

Gita Šapranauskaitė
Open Air Museum of Lithuania

Recent significant changes in the European mu-
seums are reflected by the fact that in order to pre-
pare a museum mission is recommended to refuse 
the phrase “to collect and store”, the reason is not 
that museums lack this function (this is perceived as 
something given). It is increasingly taken into con-
sideration if a museum, by its chosen methods, uses 
its resources for the communication with the society 
and some different groups, and what public interests 
it meets by a particular/this activity.

The article deals with the issues of teaching/
learning, as one of the methods, forms and possibilities 
of museum communication, while considering one of 
the activities (i. e. a context of arranging the trainings, 
the experience obtained, learning results) of the pro-
ject implemented in the Open Air Museum “Revital-

izing and Teaching of Lithuanian Traditional Handi-
crafts and Restorers of Wooden Heritage in the Open 
Air Museum of Lithuania through the Restoration of 
Aristavėlė Manor House”. The results of the arranged 
trainings are discussed on the basis of the participants’ 
estimations, thus a diverse advantage of trainings and 
relevance of topics are revealed. The material given is 
analyzed and evaluated on the basis of GLO’s (Gen-
eral Learning Outcome) method, which is widely ap-
plied in the museums of Great Britain. Learning as the 
possibility of communication is compared with the 
experiences of other countries’ museums, taking into 
consideration that one of the main components of the 
learning content is a museum exposition or individual 
exhibits when a special attention is paid to a practical 
training (learning by doing).

seminarų, pasakė, kad tai buvo antras kartas jo gyve-
nime, kada iš esmės pasikeitė daugelis jo gyvenimo 
nuostatų. Dauguma išreiškė mintį, kad įgytos žinios, 
įgūdžiai pakeitė požiūrį į medžio architektūros pavel-
dą ir į kultūrinį paveldą apskritai.

Pasitenkinimas, įkvėpimas ir kūrybiškumas

Kone kiekvienas dalyvis pabrėžė, kad mokyma-
sis ir gyvenimas išskirtinėje aplinkoje – muziejuje – 
juos labai įkvėpė ir skatino geriau įsigilinti į tradiciją, 
ją kūrybiškai taikyti šiandienos gyvenime.

Neformali, draugiška aplinka, betarpiški san-
tykiai su lektoriais, pratybų vadovais, vakarojimai 
kartu muzikuojant, šokant, diskutuojant tik stiprino 
besimokančiųjų tarpasmeninius ryšius ir palaikė kū-
rybinę atmosferą, kuri daugeliui kėlė asmeninį pasi-
tenkinimą, didino savivertę. Jei mokomi suaugusieji, 

už mokymo procesą nėra atsakingas tik vienas asmuo. 
Mokymas / mokymasis tampa efektyvesnis, kuo kū-
rybiškiau pavyksta atskleisti ir pritaikyti kiekvieno 
mokymų dalyvio patirtį. Šiai patirčiai atsiskleisti kaip 
tik ir yra tinkamiausias neformalus bendravimas.

Išvados:

– darnaus vystymosi strateginiai uždaviniai arti-
mi šiuolaikinio muziejaus veiklai;

– kultūros ir švietimo sinergija išplečia muzie-
jaus galimybes komunikuoti;

– muziejaus fonduose sukaupta medžiaga ir eks-
ponatai – vertinga mokymo medžiaga / priemonė;

– mokymasis muziejuje gali būti aktuali, šian-
dienos visuomenės poreikius tenkinanti veikla;

– GLO padeda identifikuoti mokymosi muzieju-
je lūkesčius ir apibendrinti rezultatus.
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NAUJAS POžIūRIS į MEMORIALINIO MUZIEJAUS 
KOMUNIKACIJą. POETO JOVARO NAMO PAVyZDyS

Irena Nekrašienė
Šiaulių „Aušros“ muziejus

Įvadas

Lietuvos miestų ir miestelių urbanistiniame 
kraštovaizdyje dažnai matomos memorialinių mu-
ziejų iškabos ar reklamos, keliuose – nuorodos, kaip 
juos pasiekti. Memorialinis paveldas, memorialinis 
muziejus – tai prieš mus gyvenusių žmonių kartos – 
rašytojų, dailininkų, mokslininkų, visuomenės ar kul-
tūros veikėjų – įamžinimas, liudijantis praeities pa-
žinimo būtinybę, kad suprastume dabartį ir kurtume 
ateitį. Daugelis memorialinių muziejų yra svarbūs 
miestų ar miestelių kultūrinės atminties segmentai. 
Pvz.: A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko me-
morialinis muziejus yra neabejotinai svarbus Anykš-
čių kultūrinės atminties ženklas, Rašytojo Thomo 
Manno memorialinis muziejus neatsiejamas nuo Ni-
dos istorijos. Ko gero, niekas nesuabejos, kad poetės 
Salomėjos Nėries memorialinis muziejus Palemone 
yra svarbus Kauno kultūrinės atminties simbolis. To-
kių ryškių kultūrinę atmintį formuojančių memoriali-
nių muziejų nėra daug.

Maironio lietuvių literatūros muziejaus direk-
torės Aldonos Ruseckaitės žodžiais tariant, Lietuvo-
je yra gana daug neturtingų memorialinių muziejų, 
įsteigtų tarybinės gigantomanijos arba kultūros sau-
gojimo laikotarpiu, ir jei šiandien šie muziejai būtų 
steigiami, tai jų būtų atidaryta tik pusė1. Į vienokias ar 
kitokias diskusijas, valdžios sprendimus reorganizuoti 
ar optimizuoti mažus memorialinius muziejus visuo-
menė ir, beje, net patys muziejininkai reaguoja jau-
triai. 2010 m. rugsėjo mėn. įvyko diskusija dėl „ma-
žųjų“ muziejų ateities Lietuvoje. Diskusijoje daugiau 
kalbėta apie Vilniaus memorialinių muziejų (V. My-
kolaičio-Putino, Venclovų namų-muziejaus, V. Krė-
vės-Mickevičiaus, B. Grincevičiūtės ir kt.) problemas, 
bet jos aktualios ir visiems Lietuvos memorialiniams 
muziejams. Diskutuota Vilniaus miesto savivaldybės 
iškelta šių memorialinių muziejų optimizacijos idėja, 
galbūt sukurti vieną Vilniaus miesto muziejų ir jam 
perduoti visų memorialinių muziejų eksponatus2 .

Problemiška memorialinių muziejų padėtis, 
menkas jų finansavimas, moraliai pasenusios ir nuo-
bodžios ekspozicijos nulemia ir jų komunikaciją su 
visuomene, kuri gali būti tik abipusė – muziejaus pa-

roda, renginys, edukacinė programa, leidinys ir lan-
kytojas. Jei kurios nors vienos pusės nėra – nėra ir 
komunikacijos. Ir dažniausiai nėra lankytojo, kuriam 
paroda ar ekspozicija yra nepatraukli, dažnai techno-
logiškai ir moraliai pasenusi, nesudominanti ir ne-
paliečianti jausmų. Ir memorialinių, ir kitų muziejų 
sąveika su lankytoju yra viena iš svarbiausių muze-
ologijos problemų. Muziejus mažiau turi išmokyti, 
o daugiau sudominti ir sujaudinti, daugiau paliesti 
žmogaus dvasią, nei protą. Susidomėjęs žmogus šiais 
laikais turi visokių kitokių galimybių surinkti trūksta-
mą informaciją .3

Šio straipsnio tikslas – pristatyti parodinės ir 
neparodinės muziejinės komunikacijos galimybes 
memorialiniame muziejuje, kada eksponuojamas ne 
vien tik memorialinis rinkinys, bet ir kuriama kitos 
tematikos nuolatinė konceptuali paroda ir tokiu būdu 
išplečiama muziejinė komunikacija. Bus remiamasi 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinio – Poeto Jovaro 
namo – atnaujintų ekspozicijų pavyzdžiu.

Buvusios Poeto Jovaro namo ekspozicijos

1986 m. Šiauliuose duris atvėrė memorialinis 
Lietuvos TSR liaudies poeto, knygnešio Jono Krikš-
čiūno-Jovaro (1880–1967) muziejus. Muziejus buvo 
įkurtas poeto namuose, Vytauto g. 116. Viso namo 
ekspozicijos buvo skirtos pristatyti poeto Jovaro gy-
venimą ir kūrybą. Pirmas bandymas išplėsti komuni-
kaciją su lankytoju įgyvendintas 1995 m. – pirmame 
aukšte buvo atidaryta nauja ekspozicija „Literatūros 
kūrėjų pasaulis ir likimai“ (autorė doc. Dalia Striogai-
tė), pristatanti Šiaulių krašto rašytojų ir literatų gyve-
nimą, kūrybą bei jų sąsajas su Šiauliais. Poeto Jovaro 
memorialinė ekspozicija buvo sumažinta – liko viena 
nedidelė salė pirmame aukšte ir memorialiniai kam-
bariai antrame aukšte. Vėliau palikti tik poeto memo-
rialiniai kambariai, o buvusioje ekspozicijos salėje 
pradėtos organizuoti teminės literatūros ir kultūros 
istorijos parodos. Šiandien, vertindama šį bandymą, 
drįsčiau teigti, kad jis buvo sėkmingas ir lankytojui 
muziejus tapo neoficialiu literatūros muziejumi. Jame 
savo erdvę rado Šiaulių miesto ir regiono poetai, ra-
šytojai, čia vyko literatūros ir poezijos renginiai.
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Bemaž 15 metų gyvavusi ekspozicija paseno ir 
beveik prarado savo lankytoją. Vedamos literatūrinės 
teminės ekskursijos taip pat tapo nebepopuliarios. 
2010 m. balandžio mėn. muziejus buvo uždarytas an-
trajai ekspozicijų rekonstrukcijai.

Ekspozicijų pertvarkymo koncepcija

Ekspozicijų pertvarkymo koncepcijai parengti 
buvo sudaryta darbo grupė (vadovė Irena Nekrašie-
nė). Darbo grupė diskutavo keletą Poeto Jovaro namo 
ekspozicijų idėjų kultūros istorijos temomis: tarpuka-
rio pradinės mokyklos klasės, sovietmečio miestiečių 
buities interjerų, netgi saldainių ar šokolado istorijos 
(tarpukario metais šiame name veikė saldainių fabri-
kas „Aušra“).

Muziejinei komunikacijai buvo pasirinkta XX a. 
I p. knygyno tema. Pasirinkimą nulėmė kelios prie-
žastys: visų pirma knygyno tema bene geriausiai ko-
reliuoja su poeto, knygnešio, periodinės spaudos ben-
dradarbio Jovaro atminimu, antra – sukaupti spaudos 
istorijos lobynai (knygos, laikraščiai, žurnalai, plakatų 
rinkinys, kartografija) dabartinėse muziejaus ekspozi-
cijose eksponuojami labai fragmentiškai. Žinant, kad 
tarpukario knygynai Lietuvoje nebuvo vien tik knygų 
ar spaudos prekybos taškai, o ir savotiškos skaityklos, 
bibliotekėlės ir šiaip bendravimo vieta, ši tema pasi-
rodė labai tinkama komunikacijai spaudos istorijos 
rinkinių tema. Nuspręsta XX a. I p. spaudos istorijos 
paveldą – knygas, maldaknyges, žurnalus, laikraščius, 
planus, žemėlapius – eksponuoti stilizuotoje knygyno 
erdvėje, kuri atvertų ne tik senovinio knygyno vaizdą, 
bet ir iliustruotų XX a. I p. miestiečio gyvenimo būdą, 
jo interesus, kultūrinį akiratį ir lankytojui, prisilietu-
siam, pavarčiusiam, paskaičiusiam autentiškas muze-

alijas, pažadintų potyrius.
Lankytojų potyriams sustiprinti numatytos edu-

kacinės programos: „Knygos ženklai. Ekslibrisas“, 
„Kai tekstus rinko rankomis...“.

Antrame aukšte, kuriame buvo išlaikyta auten-
tiška poeto Jovaro gyvenamoji erdvė, numatyta at-
naujinti memorialinius kambarius ir komunikuoti su 
lankytoju pristatant juos kaip XX a. 6–7 deš. mies-
tiečio buities interjerus, o poeto Jovaro gyvenimą ir 
kūrybą pateikti iliustruotuose informaciniuose sten-
duose .

Tokia pasirinkta ekspozicijų pertvarkymo kon-
cepcija turėjo būti Poeto Jovaro namo modernėjimo 
prielaida, muziejinės ir edukacinės veiklos spektru 
išskirti šį muziejų iš kitų memorialinių muziejų, pra-
plėsti „Aušros“ muziejaus edukacinių programų te-
matiką.

Ekspozicija „XX a. I p. knygynas“

Muziejinė komunikacija vyksta įvairiais bū-
dais, bet visų pirma ji įvyksta pritaikius pagrindinį 
principą – pateikti ir interpretuoti autentiškus objek-
tus. Pagrindinė priemonė tam yra muziejinė paroda, 
kuri suteikia progą akis į akį susitikti su autentiškais 
objektais – muzealijomis, juos interpretuoti ir per re-
gėjimo procesą patirti stebėjimo išgyvenimo potyrių4 .

2010 m. gruodžio 3 d. miesto bendruomenę pa-
kvietėme į naujų ekspozicijų Poeto Jovaro name pri-
statymą. Kas gi buvo padaryta, ieškant naujos muzie-
jinės komunikacijos?

Pirmame namo aukšte lankytoją pasitinka meta-
tikrovė – pagal tarpukario ikonografiją interpretuota 
„Knygyno“ erdvė: sukurti baldai (prekystalis ir len-
tynos) prekėms, pakabinti laikotarpiui būdingi švies-

Ekspozicijos 
„Literatūros kūrėjų 
pasaulis ir likimai“ 
atidarymas. 1995 m. 
vasario 10 d. Centre – 
ekspozicijos autorė 
doc. Dalia Striogaitė. 
Fot. Povilas 
Juozapaitis
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tuvai, įrengta nedidelė skaityklėlė. Sukurti visi būtini 
atributai – dekoruoti langai, pakabinta iškaba „KNY-
GYNAS Šiauliuose Vytauto g. Nr. 116“ ir kt. Atsira-
do net ir nedidelė problema: praeivis, nelabai įsigi-
linęs į lauke kabančią „Aušros“ muziejaus iškabą ir 
informacinius plakatus, šią ekspoziciją sutapatina su 
tikru knygynu ir užėjęs kartais net sutrinka.

XX a. I p. knygyno erdvę kūrėme pagal išliku-
sią Šiaulių knygynų ikonografiją. Norėjome gyvos, 
interaktyvios ekspozicijos, kad lankytojas, pravėręs 
„Knygyno“ duris, pasijustų to meto knygyne. „Kny-
gyne“ jis pamatys ir žibalinę lempą, ir muilą, ir re-

liginės atributikos, ir statulėlių, ir rėmelių, ir puikių 
rašalinių komplektų, ir kitų autentiškų daiktų. Už pre-
kystalio lankytoją sutinka ne manekenas, o muziejaus 
prižiūrėtoja, atliekanti knygininkės vaidmenį. Ji pa-
siūlo pavartyti „parduodamas“ knygas, beje, jas čia 
pat įrengtoje skaityklėlėje galima ir paskaityti. Skai-
tyklėlėje padėta XX a. I p. laikraščių, žurnalų. Ekspo-
zicijoje eksponuojami pagalbinio fondo ir muziejaus 
bibliotekos spaudiniai, – rasta tokia išeitis iš nerašyto 
muziejų ekspozicijų reikalavimo – nieko neliesti ran-
komis . 

Potyrius sukurtame „Knygyne“ sustiprina ir tai, 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
padalinys – Poeto Jovaro 

namas. 2011 m. 
Fot. Silva Lengvinaitė 

Ekspozicijos „XX a. I p. 
knygynas“ fragmentas. 

2011 m. Fot. Jonas Tamulis
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kad galima nusipirkti romantiškų tarpukario atvirukų, 
Šiaulių miesto planų, senųjų Lietuvos žemėlapių, gar-
saus šiauliečio dailininko Gerardo Bagdonavičiaus 
piešinių ir XIX a. dailininko Napoleono Ordos lito-
grafijų kopijų.

Poeto Jovaro gyvenamoji aplinka (XX a. 6–7 deš. 
interjerai)

Antras aukštas buvo autentiška poeto Jovaro gy-
venamoji aplinka. Čia poetas gyveno nuo 1946 m. iki 
mirties 1967 m. Kaip ir buvo numatyta koncepcijoje, 
atnaujinti poeto memorialiniai kambariai: restauruoti 
ar konservuoti eksponatai, padarytas kosmetinis re-
montas. Interjerai papildyti ir naujais XX a. 6–7 deš. 
interjerus iliustruojančiais eksponatais. Šios ekspo-
zicijos teikiama informacija nėra vien memorialinio 
turinio. Su lankytoju ji komunikuoja kaip autentiška, 
tipiška XX a. 6–7 deš. miestiečių buities erdvė (darbo 
kambarys ir svetainė). Darbo kambaryje – rašoma-
sis stalas, knygų spinta, lova. Svetainėje – būdingas 
stalelis gėlei padėti, radijo imtuvas, ant staltiese už-
tiesto stalo tipiškas grafinas su padėklu, ant sofos – 
gitara. Dėmesį patraukia tuomet buitį puošę madingi 
rankdarbiai. Lankytojas čia gali išgyventi netolimos 
praeities emocinius potyrius, primenančius gal jo, gal 
tėvų ar senelių namus. 

Apie poeto Jovaro gyvenimą ir kūrybą pasakoja-
ma gausiai iliustruotuose informaciniuose stenduose, 
įrengtuose kitame kambaryje. Juose apžvelgiami du 
poeto gyvenimo etapai – iki 1940 m. ir po jų. Sim-
boliškai juos sujungia skulptoriaus Aloyzo Toleikio 
„Poezijos mūza“.

Edukacinės erdvės

Atnaujintoje Poeto Jovaro namo muziejinėje er-
dvėje daug dėmesio skirta ir neparodinei komunikaci-

Ekspozicijos fragmentas – skaityklėlė. 2011 m. 
Fot. Jonas Tamulis

Poeto Jovaro 
gyvenamoji erdvė – 
XX a. 6–7 deš. 
interjeras. 2011 m. 
Fot. Jonas Tamulis
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jai – edukacinėms programoms ir kultūros vakarams.
Pristatomų spaudos paveldo rinkinių muziejinei 

interpretacijai sukurtos dvi su knygos, spaudos ir raš-
to istorija susietos edukacinės programos: „Knygos 
ženklai. Ekslibrisas“, „Kai tekstus rinko rankomis...“. 
Jos vedamos skirtingose specialiai apipavidalintose 
erdvėse ir yra skirtos ne tik vaikams, bet ir suaugusie-
siems. Edukacinė programa „Kai tekstus rinko ranko-
mis...“ yra patraukli tuo, kad dalyviai prisiliečia prie 
unikalaus artefakto – XV a. išrastos Johano Guten-
bergo rankinės tekstų rinkimo mašinos su spaudmenų 
kasa ir rankiniu presu. Dalyviai trumpam įsijaučia į 
spaustuvininko vaidmenį, savo rankomis iš metali-
nių raidžių (literų) sudeda trumpą tekstuką, kurį ište-
pę spaustuviniais dažais su presu atsispausdina. Dar 
labiau edukacinės programos dalyviai nustemba, kai 
sužino, kad tokia rankinė tekstų rinkimo mašina visai 
neseniai (iki XX a. 6–7 deš.) buvo naudojama Lietu-
vos spaustuvėse, o ši, jų liečiama, gauta iš „Titnago“ 
spaustuvės Šiauliuose. Vis labiau populiarėja eduka-
cinė programa „Knygos ženklai. Ekslibrisas“. Joje 
dalyviai mokomi susikurti mažą meno kūrinėlį – eks-
librisą, kuriuo galima pažymėti knygos nuosavybę.

„Aušros“ muziejuje populiarinama ir dar viena 
visuomenei skirtos veiklos programa – istorijos ar 
kultūros vakarai. Poeto Jovaro name kultūros vakarų 
tematika susieta su spaudos ir kultūros istorija. Tai ra-
šytojo, poeto ar leidėjo jubiliejinė data, knygos išlei-
dimo faktas ir pan. Šie vakarai papildo bendravimą su 
visuomene ir muziejus randa naujų lankytojų, kurie 
tampa ir nuolatiniais muziejų lankytojais.

Po ekspozicijų pertvarkymo Poeto Jovaro name 
praėjo penki mėnesiai. Vidutiniškai per mėnesį čia 

apsilankė apie 100 lankytojų. Nedideliam muziejui, 
ir dar esančiam pakankamai nepatogioje miesto vie-
toje, tai yra džiuginantis rezultatas.

Išvados

Šiandienos muziejaus veikla yra prasminga tik 
tuo atveju, jei ji skirta įvairių formų komunikacijai 
su visuomene. Komunikacijos padarinys – lankyto-
jų skaičius, kuris yra bene svarbiausias sėkmingos 
muziejaus veiklos rodiklis . Daugelis Lietuvos me-
morialinių muziejų negali sėkmingai komunikuo-
ti su visuomene dėl labai paprastos priežasties – vi-
suomenei jie neįdomūs. Memorialiniams muziejams 
būtina modernėti, ieškoti įvairių muziejinės komuni-
kacijos formų. Straipsnyje analizuotos memorialinio 
Poeto Jovaro namo naujų muziejinės komunikacijos 
galimybių paieškos. Parengus koncepciją, buvo per-
tvarkytos ekspozicijos – memorialinei ekspozicijai 
palikta minimali erdvė, o memorialinių kambarių 
ekspozicija pradėjo komunikuoti su lankytoju kaip ti-
piška, autentiška XX a. 6–7 deš. miestiečio buities er-
dvė. Naujai ekspozicijai pasirinkta artimai su knygos 
istorija susijusi XX a. I p. knygyno tema ir sukurta 
interjero ekspozicija „XX a. I p. knygynas“. Atnauji-
nant ekspozicijas, daug dėmesio skirta ir neparodinei 
komunikacijai – patrauklioms edukacinėms progra-
moms ir kultūros vakarams. Edukacinės programos 
suaugusiesiems ir kultūros vakarai papildo komuni-
kavimą su visuomene ir muziejus randa naujų nuo-
latinių lankytojų. Svarbiausias džiugus Poeto Jovaro 
namo ekspozicijų pertvarkymo rezultatas – grįžęs 
lankytojas.
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A NEw VIEwPOINT ON MEMORIAL MUSEUM’S COMMUNICATION.  
POET JOVARAS’ hOUSE-MUSEUM’S CASE

Irena Nekrašienė
Šiauliai Aušros Museum

Modern museum’s activity is meaningful only in 
a case if it is dedicated to different ways of commu-
nication with society. The result of such communica-
tion is a number of visitors, which is supposed to be 
perhaps the main indicator, showing that the work of 
particular museum is successful. Many of Lithuanian 
memorial museums are unable to successfully com-
municate with society for one very simple reason – 
they aren’t interesting to the public.

It is urgent to modernize memorial museums, 
searching for variform museum communication. 
The paper analyses the hunting of new potential in 
museum communication’s sphere at memorial Poet 
Jovaras’ House-Museum. The result of this creative 
search was a reorganization of expositions: there 
was left just a minimal space for memorial exposi-

tion; the memorial rooms’ exposition communicates 
with visitor involving into typical, authentic every-
day surrounding of a town-dweller of the 20th cen-
tury, 6th–7th decades. Creating this new exposition, 
the theme dealing with book history was chosen, and 
an interior-exposition was created: “A Book-Store of 
the 1st Part of the 19th Century”.

While updating the expositions, the notice was 
also taken to non-exhibition communication – at-
tractive educational programs and cultural events. 
Educational programs for adults and cultural events 
intensify museum’s communication with society, in 
this way attracting new regular visitors. The keynote, 
gratifying result of exposition’s renewal at Poet Jo-
varas’ House is that visitors discovered this place 
newly.
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LIUbAVO DVARO MALūNO ATgIMIMAS: NAUJO 
MUZIEJAUS KūRIMO PATIRTIS

Gintaras Karosas
Europos parko muziejus

Viešosios įstaigos „Europos parkas“ muziejus 
iki šiol daugiausiai populiarino šiuolaikinę dailę – 
meniškai formuojamame kraštovaizdyje eksponavo 
modernaus ir šiuolaikinio meno rinkinį, supažindino 
visuomenę su išskirtiniais Lietuvos ir pasaulio šiuo-
laikinio meno kūrėjų darbais. Įstaiga muziejaus vei-
klos finansavimu privalo pasirūpinti pati. Užsidirbti 
ir išlaikyti darbuotojus, tvarkyti aplinką, restauruoti 
eksponatus ir finansuoti naujų kūrinių statymą – tai 
didelis iššūkis.

Tačiau visad norėjome nuveikti daugiau – nau-
dodamiesi per dvidešimtmetį įgyta patirtimi įgyven-

dinti didesnės apimties projektus, siekiame svaresnio 
indėlio į šalies kultūros plėtrą, stengiamės kuo labiau 
išnaudoti įstaigos sukauptą kūrybinį ir intelektualinį 
potencialą. Lietuvoje vykdomos programos dažniau 
skirtos biudžetinėms įstaigoms arba verslui, o mu-
ziejams, kurie yra nevyriausybinės nepelno įstaigos, 
dalyvauti Europos Sąjungos projektuose galimybių 
tikrai nedaug. Lietuvai pasirašius sutartį su Europos 
ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniais mecha-
nizmais, tokia galimybė atsirado.

Projektas „Liubavo dvaro vandens malūno res-
tauravimas ir pritaikymas kultūros ir viešosioms rei-

Restauruotas
 Liubavo  malūnas. 

Fot. Gintaras Karosas
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kmėms“, finansuotas Europos ekonominės erdvės ir 
Norvegijos finansinių mechanizmų, LR Vyriausybės 
ir VšĮ ,,Europos parkas“, išsiskyrė kompleksiškumu. 
Siekėme avarinės būklės kultūros paveldo objektą ne 
tik restauruoti, bet ir visiškai prikelti naujam gyve-
nimui – pritaikyti naujo muziejaus veiklai per gana 
trumpą – 1,5 metų – laikotarpį. Be pastato restauraci-
jos, buvo atliekami istoriniai, archeologiniai tyrinėji-
mai, gaminami ekspoziciniai baldai, kuriama muzie-
jinė ekspozicija, įrenginėjama kompiuterinė ir biuro 
įranga. Tuo pat metu reikėjo restauruoti išlikusią ir 
pagal analogus atkurti neišlikusią technologinę ma-
lūno įrangą, parengti leidinius bei išleisti knygą, api-
bendrinančią visus projekto tyrimus ir nuveiktus dar-
bus, ir surengti seminarą paveldo specialistams. Taip 
pat projekto metu buvo sukurta interneto svetainė 
(www.liubavas.lt) – ji leidžia apsilankyti virtualiame 
malūne-muziejuje ir susipažinti su technologiniais 
Liubavo malūno procesais. Jie pateikiami patrauklia 
forma, pasitelkus interaktyvius filmus.

Pristatydami seno ir nepaprastai įdomaus dva-
ro pusės tūkstantmečio istoriją, siekėme, kad žmonės 
atrastų dar vieną svarbią Lietuvos kultūros mozaikos 
dalelę. Istoriniai tyrimai, Lietuvos ir Lenkijos archy-
vuose aptikta medžiaga praskleidė paslapties šydą – 
atradome Liubavo savininkų vardus, kurie iki šiol ne-
buvo sieti su šiuo dvaru .

Netoli Vilniaus esantis Liubavo dvaras iki XVI 
a. vid. priklausė Lietuvos didiesiems kunigaikščiams. 
Lietuvos ir Lenkijos valdovas Žygimantas Augustas 
šią valdą paveldėjo iš savo tėvo Žygimanto Senojo. 
Jau 1546 m. Lietuvos valdovo Žygimanto Augusto 
dvaro iždo knygoje detaliai aprašyti tuo metu tvarkyti 
Liubavo tvenkiniai .

Liubavo dvarą per pusės tūkstantmečio istori-
ją valdė Lietuvos politinio, kultūros ir dvasininkijos 
elito atstovai . Liubavo savininkai buvo šalies didieji 
kunigaikščiai Mikalojus Radvila Rudasis, Golejevs-
kiai,  Krišpinai-Kiršenšteinai, Teresė Tyzenhauzaitė, 
Tiškevičių ir Slizienių šeimos. Pirmasis iš Slizienių 
Liubave gyveno talentingas XIX a. Lietuvos skulpto-
rius Rapolas Slizienis.

Iš svarbiausių atradimų paminėsime Liubavo 
tapybą – daugiausia Slizienių giminės, kuri Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje nuo Vytauto Didžiojo 
laikų užėmė aukštus valstybės, teismų, karinius pos-
tus. Ant vieno paveikslo porėmio rastas užrašas krei-
da, greičiausiai nurodąs ir paveikslo vietą, maždaug 
buvo toks: Slizienis tarp krosnies ir kredenso. Tapy-
ba, išsaugota Lietuvos dailės muziejuje, mūsų tyrimo 
metu buvo susieta su Liubavo dvaru .

Iš svarbesnių daiktinių atradimų minėtini Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės tribunolo maršal-
kos Stepono Slizienio 1705 m. herbinė portjera ir 

Liubavo malūno ekspozicija. Fot. Gintaras Karosas
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1857 m. originalus akvarelinis dvaro planas. Kitų 
muziejinių vertybių nerasta gausiai, bet vis dėlto pa-
vyko aptikti autentišką Liubavo dvaro stalą, veidrodį, 
keletą porceliano indų, koplyčios žvakidžių ir kt. Šie 
daiktai kartu su kitais eksponuojami Liubavo muzie-
juje – Liubavo dvaro malūne.

Vadovaudamiesi 1857 m. Liubavo dvaro planu, 
kurio eksplikacija neišliko, gretindami su kita istorine 
medžiaga, sudarėme tuometinės situacijos schemą ir 
dvaro sodybos maketą.

Dvaro sodyboje gausu pastatų (20 įvairių stati-
nių, dauguma jų yra išlikę). Liubavo dvaro sodybos 
statiniai darniai įkomponuoti į kraštovaizdį, jo nestel-
bia. Dar nepavyko atrasti garsiųjų Liubavo vartų vie-
tos. Šiuos vartus gan vaizdingai aprašė Konstantinas 
Tiškevičius knygoje „Neris ir jos krantai“ pasakoda-
mas apie savo giminaitį Vilniaus katedros kanaunin-
ką Mikalojų Tiškevičių, kuris gyvendamas Liubavo 
dvare laikė didžiulį orkestrą ir buvo pastatęs dviejų 
aukštų barokinius vartus. Iki šių dienų išlikę kai kurių 
ankstyvųjų dvaro sodybos pastatų („bravoro“, koply-
čios, administracinio pastato) pamatai, rūsiai ir kiti 
fragmentai.

Liubavo dvaro malūnas – skelto akmens mūro 
malūnas su puošniu raudonų plytų karnizu – pasižymi 
labai gera statybos kokybe. Jis užsienio meistrų pa-
statytas 1902 m. ankstesnio malūno, minimo 1727 m. 

dvaro inventoriuje, vietoje .
Nemanėme, kad restauruoti bus taip nelengva. 

Kaip žinoma, rangovai pripratę skubėti, nesigilin-
ti, tad kiekviename žingsnyje reikalingos ypatin-
gos pastangos, dėmesys net ir smulkioms detalėms, 
nes priešingu atveju galima lengvai prarasti pastato 
charakterį ir autentišką aurą. Restauruodami Liuba-
vo dvaro malūną, siekėme kuo mažiau pakeisti pa-
veldo objektą, jei įmanoma, naudoti statybos laiko-
tarpiui būdingas medžiagas. Kadangi objektas turėjo 
būti pritaikytas muziejinei veiklai, patogus ir saugus 
pagal šiuolaikinę sampratą, reikėjo daryti nedidelius 
pakeitimus. Pritaikymas yra skausmingiausias veiks-
mas, stengiantis išsaugoti paveldo objekto savybes, 
tačiau neišvengiamas, jei norima paversti jį pažinimo 
šaltiniu visuomenei. Siekėme, kad pritaikyti elemen-
tai darniai įsilietų į bendrą visumą.

Technologinės įrangos atkūrimas buvo vienas iš 
sudėtingiausių uždavinių, nes trūko specialistų, sto-
kota literatūros ir dėl to, kad kiekvienas malūnas – 
unikalus, vis kitoks. Liubavo dvaro malūno įranga 
restauruota, atkurta arba parinkti to meto jos analo-
gai, remiantis tyrimais ir amžininkų liudijimais, kon-
sultacijomis su malūnininkais ir malūnų specialistais 
(dėkingi dr. Eligijui Juvencijui Morkūnui). Teko ilgai 
nagrinėti įvairias likusias technologinės įrangos žy-
mes malūno sienose, perdengimuose, pažinti įrengi-

Liubavo malūno technologinė įranga. Fot. Gintaras Karosas
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mų specifiką. Pavyko restauruoti ir autentišką praė-
jusio amžiaus pradžios Frencio tipo vandens turbiną. 
Išlikusi akmeninės sienutės dalis ir atliekant arche-
ologinius tyrimus rasti lentpjūvės stoginės pamatai 
paskatino geriau pažinti lentpjūvės įrangą – pavyko 
atkurti stoginę su skiedrine, diskiniu pjūklu, vadin-
tu „kreizu zeimeriu“, suradome ir tuometinio gaterio 
analogą.

Muziejaus ekspozicijoje pristatoma romantiška 
dvaro istorija, dailė, architektūra, nepamiršti tarpuka-
rio dvaro gyventojai, malūnininkai, propaguojamas 
alternatyvių energijos šaltinių naudojimas, atsklei-
džiami technologiniai malūno procesai. Norėjosi iš-

samiai ir aiškiai paaiškinti daugybę malūnuose vyku-
sių procesų – nuo malimo, grūdų valymo, pikliavimo, 
sijojimo, kruopų gaminimo, miltų kėlimo elevatoriu-
mi, maišų kėlimo iki milo vėlimo, medžio pjovimo ir 
elektros gamybos.

2010 m. išleistame leidinyje (Karosas G., Liu-
bavas, Vilnius, 2010, 270 p.) pristatyti visi Liubavo 
dvaro tyrinėjimų rezultatai.

Esame dėkingi Lietuvos dailės muziejui, Lie-
tuvos nacionaliniam muziejui, įvairių sričių specia-
listams už geranorišką pagalbą įgyvendinant šį pro-
jektą.

Liubavo malūno technologinė įranga. Fot. Gintaras Karosas
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REVIVAL OF LIUBAVAS MANOR wATERMILL: EXPERIENCE OF ESTABLIShING OF 
A NEw MUSEUM

Gintaras Karosas
Open Air Museum of the Centre of Europe

Europos Parkas – one of the first cultural NGOs 
in Lithuania – since 1993 has been working in the 
field of contemporary art and has created a world 
known open-air art museum. This new generation 
museum takes care of financing of all the museum 
activities and that is a great challenge.

Implementation of the Restoration of Liubavas 
Manor Watermill and its Adaptation to Cultural and 
Public Needs project has become possible because 
of a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway 
through the EEA Financial Mechanism and co-fi-
nancing by the Republic of Lithuania. The aim of the 
project was to restore the mill with all its technologi-
cal equipment and to create a museum inside for the 
public.

Introducing to the public a little explored, old 
and incredibly interesting Liubavas Manor near Vil-
nius, we wish people to discover yet another impor-
tant piece of the Lithuanian cultural mosaic. The ma-
terial found in the Lithuanian and Polish archives has 
lifted the historic veil from the manor.

The reconstruction of the ponds at Liubavas 
Manor is mentioned back in 1546, in the treasury 
books of the Grand Duke of Lithuania and King of 
Poland Sigismund Augustus. In its five hundred years 
history Liubavas Manor saw the owners represent-
ing the Lithuanian political, clergy and cultural elite, 
including famous sculptor Rapolas Slizienis (Rafał 
Slizień).

Among important discoveries I’d like to mention 
a painting of Liubavas Manor, an armorial portiere of 
tribunal marshal of the Grand Duchy of Lithuania Ste-
ponas Slizienis (Stefan Slizień, 1705) and the original 
watercolour layout of the manor (1857). An authentic 
desk, a mirror, some porcelain wares, candlesticks of 
the chapel are displayed in Liubavas Museum.

The cleaved stone watermill built in 1902 with 
the ornate red-brick moulding represents technical 
heritage. The former miller’s room is turned into a 
visitor centre, and the production premises expose re-
constructed milling, sifting and other equipment. The 
exhibition introduces architecture, arts, the interwar 
period manor residents, millers, technological equip-
ment and processes.

When restoring Liubavas Manor watermill, we 
sought to retain its authentic details and to use build-
ing materials of that time, to preserve its initial at-
mosphere and consistently integrate new adjustment 
elements into its entirety. For this, we spent long 
hours examining various marks left by the technolog-
ical equipment on the mill’s walls and floors trying to 
understand its specifics.

In the course of the project, the seminar for her-
itage specialists was organised as well as several pub-
lications were prepared and issued, including a book 
(G. Karosas. Liubavas, Vilnius, 2010). The project 
also included the creation of the interactive website 
www.liubavas.lt.
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žALIūKIŲ MALūNININKO SODybA – NAUJA 
MUZIEJINĖS IR EDUKACINĖS VEIKLOS ERDVĖ

Edita Rudminaitė
Šiaulių „Aušros“ muziejus

Šiaulių „Aušros“ muziejus turi gilias muziejinės 
komunikacijos su visuomene tradicijas. Muziejuje ne 
tik rengiamos ekspozicijos, parodos, vedamos ekskur-
sijos, bet ir organizuojami įvairūs renginiai, kuriuose 
lankytojai supažindinami su muziejuje saugomomis 
istorinėmis, archeologinėmis, etnografinėmis verty-
bėmis, minimos įvairios sukaktys, pristatomi leidiniai 
ir kt. Pastaruoju metu vis matomesnė ir girdimesnė 
yra etnokultūrinė Šiaulių „Aušros“ muziejaus vei-
kla. Populiarėjant tradiciniams renginiams, Šiauliuo-
se pasigesta naujų tam tinkamų erdvių. Mieste nėra 
senosios tradicinės architektūros pastatų ir aplinkos, 
taip reikalingos žmogui pailsėti, etnokultūrai popu-
liarinti, tautos tradicijoms puoselėti. Etnokultūriniai 
renginiai, kalendorinės šventės, festivaliai organizuo-
jami arba uždarose erdvėse, arba pagrindinėje miesto 
pėsčiųjų gatvėje, kartais – Talkšos ar Rėkyvos ežerų 
pakrantėse.

Nuo 2000 iki 2007 m. ,,Aušros“ muziejus kas-

met rengdavo gyvosios istorijos šventes – Senųjų 
amatų dienas – prie Žaliūkių vėjo malūno. Šventės 
buvo vienas iš populiariausių ir gausiausiai lankomų 
miesto renginių.

2011 m. kovo mėn., užbaigus 2,5 metų vykdytą 
Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos vals-
tybės lėšomis finansuotą projektą ,,Žaliūkių medinio 
vėjo malūno išsaugojimas ir pritaikymas visuomenės 
reikmėms“, Šiaulių ,,Aušros“ muziejus atvėrė nau-
ją muziejinės ir edukacinės veiklos erdvę – Žaliūkių 
malūnininko sodybą. Tradicinė Šiaurės Lietuvos kai-
mo sodyba yra atkurta pietinėje Šiaulių dalyje, prie 
vienos iš pagrindinių gatvių – Architektų gatvės. Ka-
daise čia buvo Žaliūkių kaimas, iki šių dienų neišli-
kęs. Šiandien vietovė yra apsupta miesto, jos pava-
dinimą įprasmino išlikęs Žaliūkių malūnas. Žaliūkių 
malūnininko sodyboje kuriama darni pastatų (troba, 
malūnas), želdinių (gėlių darželių, žalios vejos, pa-
vienių medžių), kiemo erdvių su išgrįstais takeliais ir 

Žaliūkių 
malūnininko  
sodyba. 
Fot. Edita 
Rudminaitė



53

mažosios architektūros (koplytstulpis, tvora, vartai, 
šulinys, suoliukai) visuma, atspindinti Šiaurės Lie-
tuvos žmonių gyvenseną. Laikui bėgant, didžiulį so-
dybos plotą (1,2 ha) papildys sodas, daugiau gėlynų, 
medinės skulptūros, žaidimų erdvės ir kiti statiniai.

Ypatingą vietą sodyboje užima restauruotas Ža-
liūkių vėjo malūnas. Medinis, aštuonkampis, pira-
midės formos, keturių aukštų, kepurinis malūnas su 
išlikusia technologine įranga yra tipiškas medinės 
XIX−XX a. sandūros malūnų architektūros pavyzdys. 
Šimtą trisdešimt gyvavimo metų skaičiuojantis Žaliū-
kių vėjo malūnas atspindi praėjusio šimtmečio Šiaulių 
apylinkių ūkio istoriją. Dėl istorinės, technologinės ir 
kraštovaizdinės vertės saugomas valstybės kaip nekil-
nojamoji kultūros vertybė (registro Nr. S466K).

Trims Lietuvos vokiečių Danielių giminės kar-
toms priklausęs Žaliūkių vėjo malūnas buvo pastaty-
tas apie 1875–1880 m. Kaip ir kituose keturaukščiuo-
se vėjo malūnuose, taip ir Žaliūkių malūno pirmame 
aukšte grūdai buvo sukeliami į viršų ir atsiimami 
miltai, antrame – įrengtos girnos, o trečiame – grū-
dai supilami malti. Gerai įrengtas malūnas Pirmojo 
pasaulinio karo metais tiekė miltus caro kariuomenės 
garnizono kepyklai Šiauliuose. Į malūną suvažiuo-
davo ūkininkai ir aplinkinių vietovių gyventojai. Šis 
malūno veiklos laikotarpis buvo ryškiausias ir akty-
viausias per visą jo istoriją. Vėliau Šiauliuose atsirado 
keletas garo, elektros malūnų ir vėjo malūnai nebete-
ko didesnės reikšmės. Malūno savininkas Evaldas 
Danielis 1941 m. repatrijavo į Vokietiją. Nelikus sa-
vininko, nuo 1944 m. malūnas buvo nacionalizuotas. 
Malūno sparnai sukosi iki 1957 m. Po nacionalizavi-
mo pradėjęs merdėti, apie dešimtmetį Žaliūkių malū-
nas stovėjo apleistas.

1967 m. malūnas buvo perduotas Šiaulių „Auš-
ros“ muziejui. Nuo tada prasidėjo naujas jo gyvavimo 
etapas. 1970 m. čia atidaryta grūdų malimo istorijos 

nuo geležies amžiaus iki dabartinių laikų ekspozicija. 
Taip Žaliūkių malūnas, įgavęs visai kitą – muziejinę, 
kultūrinę, šviečiamąją – paskirtį, tapo pirmuoju grūdų 
perdirbimo istorijos muziejumi Lietuvoje .

Šiandien atgimęs malūnas yra vienas iš unika-
liausių Šiaulių miesto turizmo traukos objektų.

Muziejaus-malūno lankytojus malūnininkas su-
pažindina su sudėtinga malūno įranga ir grūdų ma-
limo procesu. Smalsuoliai sužino visus įrangos pa-

Žaliūkių malūnas. Fot. Edita Rudminaitė

Žaliūkių malūno technologinė įranga. Fot. Martynas Juras
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vadinimus ir liaudiškus jų atitikmenis: statvolis su 
žvaigždiniu krumpliaračiu, sparninis velenas, sparni-
nis krumpliaratis, kūginis krumpliaratis – „šulratis“, 
juostinis stabdys, sparnų stabdymo mechanizmas – 
„meška“, girnos, girnų kubilai ir „ausys“, svertinis 
girnų pakėlimo mechanizmas – „žirklės“, miltų by-
rėjimo įrengimai – „rankovės“, arba „aulai“, kepurės 
pasukimo įranga – „ožiukas“ ir kt. Visi technologiniai 
įrengimai per keturis aukštus yra tarpusavyje susiję ir, 
pučiant vėjui, mala grūdus.

Esant palankiam vėjui, įprastai malimo procesas 
prasideda ketvirtame aukšte atleidus sparnų stabdy-
mo mechanizmą („mešką“) ir kartimi išjudinus arba 
įsukus sparnus. Į malūną atvežti grūdai iš pirmo aukš-
to maišų pakėlimo mechanizmu per angą pakeliami 
į trečią aukštą. Čia grūdai pasveriami ir supilami į 
piltuvus – „kašes“. Pro angą grūdai subyra į antra-
me aukšte sukamas girnas. Girnos grūdus sumala, o 
miltai pro girnų angą medinėmis „rankovėmis“ („au-
lais“) byra į pirmame aukšte užkabintus maišus. Nors 
grūdų malimo procesas daugelyje senųjų malūnų yra 
panašus, tačiau kiekvienas malūnas turi tik jam vie-
nam sukonstruotą technologinę įrangą. Kitos tokios 
pačios nėra, kaip nėra ir dviejų vienodų malūnų. Ma-
lūnų konstrukcijos ir įrenginiai liudija meistrų nagin-
gumą. Išlikusi autentiška technologinė Žaliūkių vėjo 
malūno įranga yra unikali.

Anuomet šalia Žaliūkių vėjo malūno stovėjo 
malūno savininkų Danielių šeimos gyvenamasis na-
mas, kuris miestui plečiantis ir tiesiant Architektų ga-
tvę buvo nugriautas. Šiandien pastatas atkurtas pagal 
išlikusią ikonografinę medžiagą ir Radviliškio rajone, 
Mockiškio kaime, surastą malūnininko namą, kuris 
yra labai panašus į Danielių namą. Statinio išorė pri-
mena XIX–XX a. pr. statinius ir reprezentuoja vieną 
iš to laikotarpio kaimiškos sodybos pastatų. Muzieji-
ninkai, siekdami sugrąžinti kaimo gyvenimą liudijan-
čius senuosius pavadinimus, atstatytą pastatą pavadi-
no „malūnininko troba“. Malūnininko troboje įrengta 
nedidelė Danielių šeimos ir malūno ekspozicija, čia 
priimami lankytojai, vyksta parodos, renginiai, edu-
kaciniai užsiėmimai: galima išmokti šlapiuoju būdu 
velti vilną, vašku marginti margučius, karpyti karpi-
nius tradiciniais liaudies motyvais, iš vytelių, šiaude-
lių pasidaryti žaislų ir pan. Kiek vėliau bus mokoma 
lipdyti ir žiesti molinius puodus, iš molio ir iš karklo 
žievės pasidaryti švilpukus ir daugybės kitų įdomių 
dalykų.

Tačiau daugiausia lankytojų dėmesio sulaukia 
naujausia edukacinė programa – duonos kepimas Ža-
liūkių malūnininko troboje. Čia lankytojus pasitin-
ka „gaspadinė“ ir pakviečia kartu išsikepti kvapnią, 
natūraliai subrandintą naminę duoną. „Gaspadinė“ 
moko rankinėmis girnomis sumalti grūdus, rėčiu išsi-

Malūnininko troboje. Fot. Edita Rudminaitė
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joti miltus, užminkyti duoną, padaryti duonos kepalė-
lius, o didelį kepalą su liže pašauti į krosnį. Kol duo-
na kepa, lankytojai sužino duonos istoriją, susipažįsta 
su muziejuje saugomais seniausiais skobtiniais indais 
duonai maišyti ir minkyti, namų apyvokos daiktais, 
skirtais kepti, grūdams sėti, pjauti ar laikyti, išgirs-
ta apie valstiečių buityje gyvavusias duonos kepimo 
tradicijas, papročius ir ritualus, o duonai iškepus – ją 
ragauja .

Žaliūkių malūnininko troba – puiki vieta susi-
burti šeimininkėms, kurios namuose kepa duoną. 
Taip kilo idėja steigti Duonos kepėjų klubą. 

Žaliūkių malūno sodyboje bus plėtojama ir kita 
etnokultūrinė veikla – rengiama interaktyvių lauko 
pramogų programa. Sodyboje bus organizuojamos 
tradicinių liaudies žaidimų varžytuvės. Vaikai bus mo-
komi seniausių tradicinių lietuvių žaidimų: „Ripka“, 
„Kiaulės varymas į dvarą“ ir kt. Suaugusiesiems bus 
organizuojamos vandens nešimo naščiais varžytuvės, 
bus švenčiamos kalendorinės šventės: Užgavėnės, Žo-
linė ir kt., kasmet vyks Žaliūkių malūno dienos, bus 
organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, plenerai.

Tikimės, kad nauja muziejinė ir edukacinė er-
dvė Žaliūkių malūnininko sodyboje padės puoselėti 
liaudies tradicijas, kultūros paveldą. Šiuo metu Šiau-
liuose ir aplinkiniuose miesteliuose nėra kito tokio 
muziejaus, kuriame būtų plėtojama įvairiapusė vei-

kla, apimanti kalendorinį metų ciklą, tradicinius pa-
pročius, apeigas, amatus, muzikinį folklorą, ir tuo 
pačiu metu supažindinanti su muziejinėmis verty-
bėmis, leidžianti naudoti jas edukacinei ir pažintinei 
veiklai .

Muziejus suprato, kad sėkminga muziejinė ko-
munikacija yra pagrįsta veiksmu, įvykiu ar sukurtu 
įspūdžiu, remiasi kūrybiškumu, netikėtomis infor-
macijos pateikimo formomis ir, žinoma, kuriama iš-
liekamąja verte. Akivaizdu, kad sėkmės sulaukiama 
tada, kai lankytojo įspūdis yra didesnis nei jo lūkes-
čiai. Novatoriškas renginys ar įvykis gali labiau su-
dominti lankytoją nei objekto istorija. Todėl muziejui 
yra didelis iššūkis patenkinti lankytojų lūkesčius, kad 
pažinimo džiaugsmas viliotų juos ateiti į muziejų dar 
kartą. Muziejus, laužydamas nusistovėjusius stereoti-
pus, išankstinius nusistatymus – esą muziejuose yra 
neįdomu, tampa kultūrinių pramogų ir laisvalaikio 
praleidimo erdve .

Žaliūkių malūnininko sodyba pretenduoja tapti 
šiauliečių ir miesto svečių traukos centru, kuriame at-
siskleidžia visos etnokultūros formos, į veiklą įtrau-
kiamos visos visuomenės amžiaus grupės: vaikai, 
jaunimas, suaugusieji. Etnokultūrinė edukacinė vei-
kla leis geriau pažinti Šiaulių miesto ir krašto etno-
kultūros paveldą, suvokti jo vertę, tradicinę kultūrą 
priimti kaip pažinimo šaltinį.

Duonos kepimas malūnininko troboje. Fot. Deimantė Bačiulė
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ŽALIūKIŲ VILLAGE MILLER’S hOMESTEAD – A NEw SPACE FOR 
MUSEOLOGICAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES

Edita Rudminaitė
Šiauliai Aušros Museum

Žaliūkių Village Miller’s Homestead is a new 
space for ethnic culture and amusement in Šiauliai, 
opened for visitors since March, 2011. The Home-
stead is a fragment of the village landscape surround-
ed by the city and also a centre for folk traditions fos-
tering. The most important object of the Homestead 
is Žaliūkių Windmill, the only one valuable building 
of traditional wooden architecture that survived in 
Šiauliai from the second half of the 19th century. Con-
structions and mechanisms of the Windmill is a valu-
able legacy of local masters’ engineering solutions. 
The Žaliūkių Windmill was constructed by Gustav 
Daniel’s father, who was of German descent. This al-
ready more than 130 years standing here windmill, 
now is the first museum in Lithuania dealing with 
grain processing history.

Visitors of the renewed Windmill are welcomed 
by the miller, who introduces unique mechanisms of 
the Windmill and the process of grain milling. The 
Žaliūkių Windmill attracts visitors not only by its 
wooden architecture, valuable technological equip-
ment and the process of grain milling. It is interesting 
by its rich history as well. The Daniel family house 

found its former place. It has been demolished more 
than fifty years ago. The miller’s house, the building 
of traditional wooden architecture, was now rebuilt 
and adapted for visitors; here they will be greeted by 
joyful housewife and invited to bake bread together. 
In other words, the visitors are welcomed to partici-
pate in the educational activity “The Bread Baking”. 
The visitors will hear the story of the laborious path 
of bread: from the sowing time until the table covered 
with a white tablecloth. They will also discover the 
customs, rituals and traditions of bread baking that 
were common in the peasant’s life. Visitors will make 
dough, bake it in the oven, and after that they will 
taste and enjoy fresh bread.

In newly rebuilt Miller’s House and Home-
stead’s territory the interactive ethnocultural program 
will be organized by museum specialists: educational 
activities, competitions of traditional folk games, cal-
endar holidays, etc. Professionally and attractively 
unfolding ethnocultural activities will bring deeper 
acquaintance with cultural heritage of Šiauliai city 
and surrounding area, thus helping to perceive its 
value .

2011 m. sulaukta ir pirmojo pelnyto palankaus 
įvertinimo. Valstybinio turizmo departamento prie 
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos projekto 
EDEN (European Destinations of Excellence) kon-
kurse „Lietuvos turizmo traukos vietovė 2011. At-

statyti ir turizmui pritaikyti statiniai“ Šiaulių „Auš-
ros“ muziejaus Žaliūkių malūnininko sodyba už 
edukacinę veiklą pripažinta trečia tarp patraukliau-
sių Lietuvos turizmo objektų. Tai puikus paskatini-
mas ateities darbams .
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ŠEIMOS PAPROčIŲ RAIŠKA LIETUVOS LIAUDIES 
bUITIES MUZIEJUJE

Vida Olechnovičienė
Lietuvos liaudies buities muziejus

Nuo 2000 m. Lietuvos liaudies buities muzieju-
je pradėta speciali veikla, skirta šeimos papročiams. 
Čia vedami saviti edukaciniai užsiėmimai grupėms 
lankytojų, atvykstančių į muziejų vestuvių, krikšty-
nų, mergvakarių arba bernvakarių proga. Straipsnio 
tikslas – trumpai pristatyti šią veiklą ir paanalizuoti 
jos savitumą bei aktualumą.

Muziejaus ekspozicinis vienetas – XIX–XX a. 
pr. sodyba. Ji – šeimos būties ir tradicijų lopšys. Dau-
gelio sodybų interjerų ekspozicijos sukurtos pagal 
teminio momentinio eksponavimo koncepciją: pasi-
rinkta tema, kurią išreiškus daiktais, lankytojai su-
pažindinami su apibrėžto laikotarpio ir regiono tam 
tikru kasdienybės ar švenčių momentu. Taip 1981 m. 
sukurta Gyvakarų sodybos, sukomplektuotos iš 
Anykščių ir Kupiškio apylinkių XIX–XX a. sandūros 
pastatų, ekspozicija, atspindinti pasiruošimo vestuvių 
vaišėms ir mergvakario akimirką. Apie tai trumpai in-
formuoja ant gryčios sienos kabanti anotacija. Jeigu 
niekas nepapasakoja, lankytojas mato tik daiktus, o 
ne apeigas, kurias atspindi daiktų parinkimas, išdės-
tymas ir jų sąveika. Neatmestina prielaida, kad žinia, 
kurią turi perduoti eksponatai, lieka ne visada arba 
ne taip suprasta. Lietuvos liaudies buities muziejų, 

lankytojams vartus atvėrusį 1974 m., kaip gražų pra-
mogų ir fotosesijų kampelį greitai atrado švenčiantys 
vestuves. Muziejininkams kilo idėja bent kai kuriems 
iš šių apsilankymų suteikti daugiau prasmės ir taip 
papildyti ekspozicijų teikiamą informaciją, sukurti 
kuo tikroviškesnį ir gyvesnį įspūdį, atskleisti papro-
čių, kurie dar ir dabar yra išlikę, prasmę, paversti lan-
kytoją iš pasyvaus stebėtojo aktyviu dalyviu ir prisi-
dėti prie sampratos apie materialaus ir nematerialaus 
etninės kultūros paveldo vienovę sklaidos, šio pavel-
do išsaugojimo .

Remiantis publikacijomis apie XIX–XX a. pr. 
vestuvių papročius, muziejuje įrengta mergvaka-
rio ekspozicija. 2000 m. sukurtas specialus scenari-
jus (autorė Vida Olechnovičienė) ir priimta pirmoji 
vestuvininkų grupė. Jaunavedžius prie vartų pasitiko 
tautiniais drabužiais pasidabinusi ekskursijų vadovė. 
Ji priminė, kodėl būtent šioje vietoje senais laikais 
ir dabar dažnai jaunuosius tėveliai sutinka su duo-
na, druska, vandeniu. Pagal tverečėnų paprotį patepė 
jų lūpas medumi. Žengiančius per slenkstį jaunave-
džius apibėrė grūdais, apgobė kailiniais. Dalyviams 
buvo paaiškintos simbolinių vietų (vartų, slenksčio, 
stalo, krikštasuolės), daiktų (medaus, grūdų, kailinių) 

Pirmo „Vestuvių“ 
užsiėmimo 
akimirka. 

Jaunavedžius prie 
sodybos vartų 

pasitinka tautiniais 
drabužiais 

pasidabinusi 
ekskursijų vadovė. 

2000 m. 
Iš LLBM archyvo
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ir veiksmų prasmės. Gryčioje jaunavedžiai padarė 
keletą darbų, naudodamiesi senoviniais rakandais. 
Seklyčioje, specialias užduotis atliekant kitiems da-
lyviams, išsiaiškintas tradicinių vestuvių veikėjų vai-
dmuo, kraičio, vestuvinio sodo, rūtų vainiko ir nuo-
meto prasmės.

Nors iki šiol vedamų užsiėmimų scenarijus va-
rijuoja, jų pagrindinis modelis išliko. Muziejininkas 
dirba kaip interpretatorius: žaisminga forma vaidina 
anų laikų žmogų, primena senąsias tradicijas, atsklei-
džia jų prasmę, naudoja ir leidžia dalyviams naudoti 
ekspozicijoje esančius ir papildomus objektus. Nuo 
2002 m. šia veikla užsiimama ir žiemą. 2005 m. spe-
cialiai šaltam ir tamsesniam metų laikui pritaikytas 
nuošalesnės, bet patogiai nuo ūkinių muziejaus var-
tų pasiekiamos aukštaitiškos Pakapių kaimo gryčios 
interjeras. Apie veiklą, skirtą vestuvininkams, nema-
žai rašyta1, užsiėmimai detaliausiai aprašyti žurnale 
„Liaudies kultūra“2 . 2009 m. „Vestuvių“ užsiėmimą 
filmavo Lietuvos liaudies kultūros centras3. 2000–
2010 m. vestuvininkams vesti 769 užsiėmimai. Kaip 
matyti 1 lentelėje, ypač jų padaugėjo 2003 m. Nuo 
2009 m. pastebima mažėjimo tendencija, tačiau dau-
gėja kitų užsiėmimų, per kuriuos kartais net giliau pa-
žvelgiama į vestuvių papročius – tai „Mergvakariai“.

Greitai pastebėta, kad nauja forma lankytojus 
patraukia labiau nei apžvalginės ekskursijos. Tuo 
metu ekskursijų buvo užsakoma mažiau, todėl muzie-
jininkai ir ėmėsi „eksperimentuoti“. Panašus mode-
lis pritaikytas kitoms temoms – parengti užsiėmimai 
mergvakarių ir krikštynų dalyviams.

Loginė vestuvių seka – pirmagimio krikštynos. 
Tai šventė, ženklinanti svarbiausio šeimos tikslo – gi-
minės pratęsimo – pasiekimą, savotiška šeimos su-
kūrimo kulminacija. 2003 m. parengtas scenarijus 
(autorė Danutė Blaževičienė) ir XIX a. pab. aukštai-
čių vienkiemyje (Daujėnų sodyboje) krikštynų daly-
viams vestas pirmas užsiėmimas „Ant krikštatėvių 

rankų“. Čia jis gegužės–rugsėjo mėn. (kol šilta) sė-
kmingai vyksta jau 9 metai. Prieš bažnytines krikš-
to apeigas muziejininkė, interpretuojanti pribuvėją 
(vieną iš svarbiausių senovinių krikštynų veikėjų), 
seklyčioje krikštynų dalyviams pasakoja apie šeimos 
gyvenimą nuo kūdikio gimimo iki jo krikšto, pribuvė-
jos vaidmenį, krikštatėviams primena jų pareigas. At-
skleidžiami krikštynų dienos tikėjimai ir burtai. Lan-
kytojams ypač įspūdingas momentas, kai „pribuvėja“ 
per langą vaikelį perduoda krikštatėviams, išvyks-
tantiems į bažnyčią, nes senovėje buvo tikima, kad 
prie durų laukia giltinė. Pasakojimą pagyvina seno-
vinė sodybos aplinka, muziejaus eksponatai, dalyvių 
veikla ir vaišės. Po užsiėmimo, trunkančio apie va-
landą, dalyviai žemaitukų veislės arklių traukiamais 
vežimais dažniausiai darda į XVIII a. pab. koplyčią 
atlikti krikšto apeigų. Daugelis šventinius pietus už-
sisako muziejaus karčemoje. Tad pateikiamas paslau-
gų kompleksas ir visa šventė gali įvykti muziejuje. 
Ne kartą taip buvo ir su vestuvėmis. Labai gaila, kad 
šis paslaugų kompleksas pastaraisiais metais suiro, 
uždraudus bažnytines apeigas koplyčioje. Per visus 
vasaros sezonus (gegužės–rugsėjo mėn.) vesti 703 
užsiėmimai krikštynų dalyviams. Pastaruosius 3 me-
tus jų vesta daugiausia. Ryškūs šuoliai įvyko 2006 ir 
2007 m. Pikas – 2008 m., buvo vesti 196 užsiėmimai. 
Nuo 2009 m. jų skaičius pradėjo mažėti dėl draudimo 
krikštyti muziejaus koplyčioje. Lankytojams pasidarė 
ne taip patogu atvykti ir į užsiėmimus. 2008 m. bir-
želio 21 d. muziejuje įvykusių krikštynų detalų apra-
šymą ir daugybę jį iliustruojančių nuotraukų galima 
rasti specialiame interneto tinklalapyje www.viska-
skrikstynoms.lt, daug puikių atsiliepimų kituose tin-
klalapiuose, pvz ., www.supermama.lt . 2009 m. užsiė-
mimą filmavo „Lietuvos ryto“ televizija.

Mergvakariu pagal senąsias lietuvių tradicijas 
vadinamos jungtuvių išvakarių apeigos kai kuriose 
Lietuvos etnografinėse srityse (Dzūkijoje). Jos buvo 

1 lentelė. Užsiėmimų, skirtų šeimos papročiams, skaičius 2000–2010 m.

Metai Vestuvės Mergvakaris Krikštynos Bernvakaris Bendras
skaičius

2000 1 – – – 1
2001 12 – – – 12
2002 18 – – – 18
2003 72 3 1 – 76
2004 74 5 1 – 80
2005 84 4 9 – 97
2006 94 18 39 – 151
2007 197 71 162 – 430
2008 100 62 196 – 358
2009 63 82 145 3 293
2010 54 84 150 – 288

Iš viso 769 329 703 3 1 804

http://www.viskaskrikstynoms.lt
http://www.viskaskrikstynoms.lt
http://www.supermama.lt
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viena iš sudedamųjų vestuvių šventės dalių. Dabar 
mergvakaris dažnai švenčiamas likus 2–3 savaitėms 
iki vestuvių kaip nuotakos atsisveikinimo su drau-
gėmis prieš vedybinį gyvenimą šventė. Būtent tuo ši 
šventė artima senoviniam mergvakariui. Jungtuvių 
dieną atvykus į muziejų, dažnai „spaudžia“ laikas, 
riboja drabužiai, šukuosenos ir pan. Per mergvakarį 
įgytas žinias apie senovines vestuves galima suspėti 
pritaikyti šiuolaikinėms vestuvėms. 2003 m. parašy-
tas scenarijus mergvakarių dalyviams ir priimtos pir-
mos grupės. Užsiėmime persirengia tautiniais – se-
noviniais vestuviniais – drabužiais dažniausiai visos 
merginos, kartais – tik nuotaka . Karnavalinis elemen-
tas būdingas ir šiuolaikiniams mergvakariams, tad 
merginos (vaikinai dalyvauja retai) labai natūraliai ir 
nesistebėdamos priima kvietimą persirengti. Muzie-
jininkai džiaugiasi galėdami pristatyti tautinį kostiu-
mą ir jį populiarinti. Tokios galimybės jokioje ekspo-
zicijoje iki tol nebuvo (tiesa, ir mergvakariai dabar 
vedami specialiai vestuvių užsiėmimams pritaikytoje 
gryčioje). Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje pastebi-
ma akivaizdi tendencija – dažniau puošiamasi tauti-
niu kostiumu. Tikėtina, kad muziejaus veikla prie to 
prisideda. Nuometas – senovinis ištekėjusios moters 
galvos dangalas – per „Vestuvių“ užsiėmimą dažniau-
siai tik demonstruojamas, kad nesugadintų jaunosios 
šukuosenos. Per mergvakarį mokoma jį rišti, supina-

mos kasos – senovinė vestuvių šukuosena. Sužino-
ma daugiau apie jungtuvių išvakarių apeigas, darželį, 
rūtą, vainikėlį.

Iš dalyvių girdime: Atsibodo tie tradiciniai mer-
gvakariai. Tradiciniais jos vadina praėjusio šimtme-
čio pabaigoje paplitusius vakarietiškus: su tortais, 
puoštais vyro kūno dalių atributika, striptizais, klu-
bais ir pan. Dar tik 1995 m. Angelė Vyšniauskaitė 
teigė: XX a. viduryje tiek jaunikio, tiek nuotakos pu-
sėje vakarynos [mergvakaris – aut. past.] galutinai 
nunyko. To priežastis – pakitusios kaimo socialinės, 
ekonominės ir kultūrinės sąlygos, žmonių tarpusavio 
santykiai, įsitvirtinusi vestuvių kaip grynai šeimos 
šventės samprata .4 XX a. vid. visai nunykę senie-
ji liaudiški mergvakariai amžiaus pabaigoje atgimė 
kaip vakarietiški. Jie ir tapo „tradiciniai“. Spartėjant 
gyvenimo tempui, spartėja ir tradicijų kaita. Muzie-
jininkus džiugina atsirandąs jaunimo noras grįžtelėti 
atgal, nepaisant to, ką vadintų tradiciniu ar ko grįžte-
lėję ieškotų – pramogos ar gilesnės prasmės. Viena 
mergina, mergvakarį atšventusi muziejuje, pavadino 
jį labai netradiciniu ir tuo pačiu tokiu tradiciniu, o 
nuotraukas įdėjo interneto svetainėje www.saules-
pieva.lt. Virtualioje erdvėje atsidūrė ir buvusios ma-
nekenės Aistės Jasaitytės mergvakario akimirkos 
(www.vanilinisdangus.lt). 2003–2010 m. vesti 329 
užsiėmimai, jų skaičius nuolat auga.

Užsiėmimo „Ant krikštatėvių rankų“ akimirka. „Pribuvėja“ per langą vaikelį perduoda krikštatėviams, iš-
vykstantiems į bažnyčią. Iš LLBM archyvo
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Darbo su vestuvininkais dešimtmetis parodė, 
kad senieji papročiai labai domina ir „vyriškąją“ da-
lyvių pusę, tačiau vestuvių dieną jiems skirto užsi-
ėmimo vesti nepavyksta dėl laiko, drabužių ir pan., 
o mergvakariuose dažniausiai būna tik moterys. Apie 
vestuvių išvakarių apeigas jaunikio pusėje etnografi-
nėje literatūroje teigiama: Jaunikio namuose tą vaka-
rą apeigų negausu – tik palaiminimas, apdovanoji-
mas ir šokiai. Jeigu jaunasis ėjo į žentus, jo pusėje 
šiomis apeigomis dažnai vestuvės ir pasibaigdavo .5 
Tiksliai ir lakoniškai tai nusako žemaičių priežodis, 
kurį vėliau pasirinkome kaip užsiėmimo pavadinimą. 
Akivaizdi ir kita tiesa: vadovaujamas vyro vaidmuo 
šeimoje nulėmė, kad svarbiausios pareigos vestuvėse 
nuo seno priklausė jaunikio atstovams. Kokios jos? 
Kaip vyrai ruošėsi vedyboms ir vestuvėms? Kokią 
anų laikų vyro sampratą atspindi vestuvių papročiai, 
kokius jų epizodus galima pritaikyti šiuolaikinėms 
vestuvėms? Tai klausimai, į kuriuos atsakome užsiė-
mime „Kiek vaikelio (vaikino) vestuvės, tiek paršelio 
skerstuvės“, skirtame vyriškai kompanijai, susiruo-
šusiai į muziejų prieš kurio nors vestuves. 2009 m. 
parengtas scenarijus (autorė V. Olechnovičienė) ir jau 
vesti 3 užsiėmimai. Malonu, kad vieno iš jų užsako-
vai – prieš keletą metų vykusio „Vestuvių“ užsiėmi-
mo buvę jaunieji. Dabar jie, kaip būsimi liudininkai, 
užsakė kartu muziejininkų organizuojamus „Bernva-
karį“ ir „Mergvakarį“ buvusios jaunosios sesers ves-

tuvių proga. Teigė: Norime suteikti šventei daugiau 
prasmingumo .

Taip muziejuje per dešimtmetį, nors chronolo-
giškai ir pagal temas nenuosekliai, susiformavo už-
siėmimų, skirtų šeimos papročiams, ciklas. Išsamiau 
užsiėmimai aprašyti žurnale „Gimtasai kraštas“6 . Juos 
kurį laiką vadinę teminiais, paskutiniu metu įtraukė-
me į edukacinių užsiėmimų grupę, tik išskyrėme į 
atskirą – šeimos – pogrupį (www.llbm.lt/edukacija). 
Jie saviti ir kitais aspektais. Užsakomi ne bet kada, 
norint praplėsti akiratį, pagilinti žinias, kaip edukaci-
niai, o specialiai – tikro mergvakario, tikrų vestuvių 
ar krikštynų proga. Muziejininkai ypač jiems ruošia-
si: puošia aplinką ir puošiasi patys, pasirūpina prie-
monėmis. Edukacinis užsiėmimas dažniausiai būna 
pritaikytas tam tikro amžiaus lankytojų grupei. Na-
grinėjamuose užsiėmimuose vienu metu dalyvauja 
įvairaus amžiaus žmonės, dažnai net 3 kartos. Edu-
kaciniame užsiėmime visi dalyviai atlieka vienodas 
užduotis, šiuose – skirtingas, susijusias su „vaidme-
niu“: vienokias – nuotaka, kitokias – pirmoji pamer-
gė, svočia, krikštatėviai ar krikštijamojo tėvai ir pan. 
Jų struktūra taip pat ne visai atitinka edukaciniams 
užsiėmimams keliamus reikalavimus: iš pradžių te-
orija, tada praktika, paskui apibendrinimas ir gautų 
žinių ar to, kas išmokta, įtvirtinimas. Organizuojami 
užsiėmimai nėra tam tikro laikotarpio vieno regiono 
ar kaimo apeigų, papročių rekonstrukcija. Muzieji-

Užsiėmimo „Mergvakaris“ dalyvės. Iš LLBM archyvo

http://www.llbm.lt/
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ninkas dirba kaip kūrybingas tarpininkas, savotiškas 
laidininkas tarp užfiksuotos medžiagos ir dabarties 
žmogaus. Senoviškai linkime, pažįstame aplinką, jos 
daiktus, kuriems, kaip ir atliekamiems veiksmams, 
suteikiame simbolinę prasmę. Atrodytų, žaidžiame ir 
pramogaujame, o iš tikrųjų susipažįstame su senųjų 
kaimo papročių formomis, suvokiame jų turinį ir at-
randame esmę bei žmogiškąsias vertybes. Remiamasi 
daugiausia įvairiomis publikacijomis, pasinaudojama 
muziejaus ekspozicijų aplinka, ji papildoma rykais, 
reikalingais vienos ar kitos temos scenarijui.

Nūdiena reikalauja ypatingo lankstumo, pvz., 
jaunavedžiai atkeliauja, vedini dviem atžalomis, į 
mergvakarį atvyksta anyta, krikštijamajam – net ke-
turiolika... Dažniausiai pavyksta sudominti ir tikimės, 
kad rasis žmonių, norinčių labiau suvokti tai, ką išgir-
do, ir atsigręžti į savo tėviškės tradicijas.

Rezultatai: tradicija ir inovacija. „Tradici-
niai“ vestuvininkai – tie, kurie nedalyvauja užsiėmi-
muose – geriausiu atveju būna tik muziejaus sodybų 
aplinkos stebėtojai, retai net ir pastatų interjerus ap-
lanko. Tiesa, fotografuojasi, filmuojasi jų fone ir taip 
žinia apie muziejų paskleidžiama platesniuose visuo-
menės sluoksniuose. Muziejus šiame procese yra pa-
syvus. Iki aprašomos veiklos pradžios grupių, kurios 
užsuktų į muziejų krikštynų ar mergvakario proga, 
pastebėta vos keletas.

Užsiėmimai vyksta interjero ekspozicijoje, kuri 
tuo laiku iš statinės pavirsta veikiančia, o sodyba – 
gyva. Net nedalyvaujantiems užsiėmimuose, pama-
čiusiems jų vyksmo epizodus, sukuriamas gyvesnės 
muziejaus aplinkos įspūdis ir prielaidos teigiamoms 
emocijoms. Dalyviams, bendraujantiems su interpre-
tatore, kyla įvairiausių klausimų – vyksta pokalbiai, 
peraugantys į diskusijas, kurios padeda išsiaiškinti 
tai, ko nežinoma. Atskleidžiama materialaus paveldo 
objektų simbolinė prasmė, jų vieta tradicinėje tautos 
pasaulėjautoje. Taigi, siunčiamos žinios vertė padi-
dėja. Dalyviai gali pabandyti dirbti kokį nors darbą, 
panaudoti eksponatus (pagalbinio fondo arba pagrin-
dinio fondo eksponatų kopijas), jiems atsakoma į iški-
lusius klausimus. Jie daugiau sužino apie eksponatus, 
suvokia jų paskirtį, veikimo principą ir pan. Tuomet 
lankytojas iš pasyvaus žiūrovo tampa veikėju, o kar-
tu atsiranda ir suvokimas, kad muziejus yra gyvas, 
jame galima kažką sužinoti, pačiam išmokti, paliesti, 
paragauti ar net užuosti. Lankytojai susipažįsta ir su 
seniau augintais, bet dabar primirštais augalais, gali 
pasivėžinti senovinės žemaitukų veislės arkliais. Visa 
tai suteikia daugiau galimybių išmokti bei susipažinti 
su praeitimi ir griauna muziejaus kaip „nuobodžios 
atgyvenos“ stereotipą. Šeimos papročius pristatant 
natūralioje aplinkoje interaktyvia forma, esant darnai 
tarp materialaus ir nematerialaus paveldo, kuriamos 

prielaidos gyvajai tautos tradicijai.
Antrinė, arba netiesioginė, komunikacija. 

Visi užsiėmimai fotografuojami ir dažniausiai fil-
muojami, o paskui rodomi dar didesniam nei dalyvių 
būriui. Pastaraisiais metais – ypač dažnai ir virtualio-
je erdvėje.

Emigracija ir muziejus. Didėjant emigraci-
jai, susiformavo nauja tendencija – vasarą Lietuvos 
emigrantai grįžta į tėvynę susituokti, pakrikštyti už-
sienyje gimusių savo atžalų ir dalyvauja muziejaus 
užsiėmimuose. Skaudžiai pribloškė vienas emigraci-
jos masto pavyzdys. Jaunikis prieš užsiėmimą džiau-
gėsi: Bus labai linksmos vestuvės, suvažiuos iš JAV, 
Anglijos, Airijos... Muziejininkė susirūpinusi pasiū-
lė užsiėmimą anglų kalba. Išgirdo besišypsančiojo 
atsaką: Nereikia, tai broliai, pusbroliai... Nemaža ir 
kitataučių jaunikių: norvegų, vokiečių, šveicarų, suo-
mių, belgų, švedų, Pietų Afrikos Respublikos pilie-
čių, nuotaka – tik viena kitatautė – baškirė, viena jau-
navedžių pora – abu Lietuvos totoriai. Beveik visada 
grupėje būna svečių iš kitų kraštų.

Kunigas Stasys Yla, ilgą laiką gyvenęs išei-
vijoje, pabrėždamas tradicijų svarbą tautos ir žmo-
gaus gyvenime, rašė: Tautoje tradicija sukuria vie-
ningumo, artimumo, pasitikėjimo sąmonę. Tu žinai, 
kad tavo tautietis kitaip nesielgs, nes visi taip daro, 
ir kitaip negali būti. Šita vieningumo sąmonė, šitas 
elgsenos bendrumas teikia ypatingos atramos, atsi-
dūrus betradiciniame krašte arba tokioje aplinkoje, 
kur žmonės laikosi kitokių tradicijų. Kaipgi turėtų 
jaustis žmogus, juo labiau tauta, jeigu viso to netu-
rėtų? Tada reikėtų dairytis į kitus, gaudyti iš kitų, ką 
jie turi, kopijuoti svetimas formas be tos dvasios, kuri 
šias formas įkvepia. Kartais galima ir net reikia pa-
vartoti svetimas formas, kai norime pagerbti kitus ir 
parodyti, jog pažįstame jų papročius. Bet negalima 
svetimų dalykų perkelti į savo pasaulį pastoviai. Ki-
taip mes nebebūsime tautinis originalas, o tik kitų 
kopija. Nebūsime savo pačių sąmonėje ir kitų akyse. 
Prisitaikymas turi savo garbingumo ribas. Tas ribas 
peržengus, žmogus ir tauta nebetenka savo vertės kitų 
akyse. Tradicijos yra liaudies apipavidalinta tautinė 
pedagogika. Ugdomasis tradicijų vaidmuo yra bene 
esmiškiausias. Tradicijų neturi jaunos tautos, o jas 
praranda – išsigimstančios ir mirštančios .7

Mintys dėl tradicijų yra taiklios ir akivaizdžiai 
pasireiškia šiuolaikiniame gyvenime, o muziejaus, 
kaip neišsenkančios tautiškumo versmės, vaidmuo dar 
labiau išauga. Dabartinėmis masinės jaunimo emigra-
cijos, globalizacijos aplinkybėmis jo veikla įgauna di-
delę svarbą. Tai informacijos apie muziejų, muziejinę 
veiklą, lietuviškas tradicijas sklaida ne tik Lietuvoje, 
bet ir tarp kitataučių bei kitose šalyse. Tai ir lietuvybės 
palaikymas visose lietuviškose užsienio kraštų oazė-
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EXPRESSION OF FAMILY CUSTOMS AT ThE OPEN AIR MUSEUM OF LIThUANIA

Vida Olechnovičienė
Open Air Museum of Lithuania

The article reviews a distinctive activity devoted 
to the customs of cycle of life at the Open Air Museum 
of Lithuania. There are special educational programs 
for family holidays, being organized at the Museum 
since 2000. During one decade, 769 such programs 
have been arranged for the participants of the mod-
ern times bachelor parties, wedding eves, weddings, 
christenings.

Museologists, staying with museum’s guests in 

natural farmstead atmosphere, in a gamesome way 
represent a person from the end of the 19th century, 
recreate old traditions, reveal their significance, use 
themselves and also allow the participants to use the 
objects displayed in expositions.

The precondition for living tradition of the na-
tion is created, presenting family customs in an inter-
active form, natural environment, and in harmony of 
tangible and intangible heritage.

se, tautinės savivertės ir savimonės ugdymas.
Grįžtamasis ryšys. Kuriant scenarijų jaunave-

džiams, svajota juos po kelerių metų sutikti muziejuje, 
vedinus vaikučiais. 2003 m. rugpjūčio 16 d. jaunave-
džiai Inga ir Evaldas atsiliepimų knygoje pasižadėjo: 
Ačiū už nuoširdų ir linksmą sutikimą. Būtinai sugrį-
šime į jūsų muziejų ir atsivešime savo gausią šeimą 
pasigrožėti nuostabiomis senovės sodybomis . Dabar 
žinome – daugelis grįžta, ir ne kartą... Atvejų, kada 
pakartotinai dalyvaujama užsiėmimuose, „pakeitus 
vaidmenis“ (jaunikis, tapęs piršliu, pamergė – nuo-
taka ar krikštamote ir kt.), pastebėta daugybė, nors 
tikslios statistikos nevedama. Dažniausias reiškinys, 
kai jaunavedžiais buvę „Vestuvių“ užsiėmimo daly-
viai savo pirmagimio krikštynoms užsako užsiėmimą 
„Ant krikštatėvių rankų“. Didėjantis šių užsiėmimų 
skaičius labiausiai patvirtina veiklos prasmingumą. 
Žinoma, kad muziejuje jau pakrikštyti ir tų pačių 
šeimų antragimiai. „Vestuves“ užsisako 5-erių metų 
vedybų sukaktį, sidabrines ir net auksines vestuves 
švenčiantys. Net Prancūzijoje gyvenanti pora (jau-
nikis prancūzas), sutuoktuvių dieną šventusi ir mūsų 
užsiėmime, po poros metų atsivežė kitą vestuvininkų 
pulką. Efektyviai komunikacijai reikšminga emocija. 
Ribiniais gyvenimo momentais žmogus yra ypač jau-

trus. Išgyvenimai užfiksuojami ilgam. Tikėtina, kad 
teigiamą emociją norėsis pakartoti, kaip ir aplankyti 
tą vietą, kurioje, pvz., esi pakrikštytas. Tad straipsny-
je aprašyta veikla yra pavykęs projektas ir kita – rin-
kodaros – prasme .

2009 m. iš visų 947 (jų muziejuje yra daugiau 
nei 20 temų) vestų užsiėmimų 293, 2010 m. – iš 803 – 
288, t. y. apytikriai trečdalis, skirti šeimos papro-
čiams. Per dešimtmetį susikūrė neformali muziejui 
artimų šeimų bendruomenė. Vartotojiškos visuome-
nės dėsniams skverbiantis į žmonių santykius, šeimos 
tradicijų puoselėjimas, ieškant jose gyvenimo išmin-
ties bei tvirtybės – prasminga atspirtis. Naudodamas 
turimą medžiagą ir atrasdamas naujas bendravimo su 
lankytojais formas, sparčiai modernėjančios Lietu-
vos visuomenės, didėjančios emigracijos, globaliza-
cijos sąlygomis muziejus išlieka aktyviu šiuolaikinio 
kultūrinio gyvenimo dalyviu, darančiu įtaką etninės 
kultūros kitimo procesams, vienu iš veiksnių, kad ir 
nedideliu, stabdančiu etninės kultūros niveliaciją. At-
sižvelgdamas į neišvengiamus kultūrinius ir ekono-
minius pokyčius, išradingai derindamas senuosius ir 
naujuosius tautinės kultūros elementus, muziejus pra-
tęsia senųjų gyvavimą ir kuria prielaidas gyvosioms 
etninės kultūros tradicijoms skleistis.
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EKSPOZICIJA „IŠSIgELbĖJęS LIETUVOS žyDŲ VAIKAS 
PASAKOJA APIE ŠOA“. EKSPOZICIJOS INFORMACINIS 
DVD

Danutė Selčinskaja
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

Pokarinėje Lietuvoje, iki 1948 m., kai SSRS 
įsigalėjo antisemitizmas, žydų gelbėjimas per Ho-
lokaustą, kaip dorybė, ne kartą buvo minimas lietu-
viškoje periodinėje spaudoje. Vėliau ši tema buvo 
nutylima, žydai virto „tarybiniais žmonėmis“, ir tik 
1967 m., praėjus 20-mečiui po karo, pasirodė žur-
nalistės, žydų gelbėtojos Sofijos Binkienės sudaryta 
knyga „Ir be ginklo kariai“ – per karą išsigelbėjusių 
žydų prisiminimų, liudijimų, dokumentų rinkinys. 
Atrodytų, kad veikalas turėjo inicijuoti išsamius žydų 
gelbėjimo temos tyrimus, kai dar tebegyveno daugu-
ma šių įvykių liudininkų. Deja, taip neįvyko. Pasklido 
daug įvairių publikacijų periodinėje spaudoje, kurioje 
minimi faktai be pavardžių ar vietovardžių, liudijimai 
iš antrų rankų.

Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muzieju-
je informacija apie žydų gelbėtojus ir išsigelbėju-
siuosius kaupiama nuo muziejaus atkūrimo 1989 m. 
(žydų muziejus buvo likviduotas 1949 m.). 1992 m. 
įsteigtas Žydų gelbėjimo ir atminimo įamžinimo sky-
rius, kurio archyvą sudaro autentiški išsigelbėjusiųjų 
ir gelbėtojų liudijimai, prisiminimai, laiškai, fotogra-
fijos. Per visą tą laiką, kiek buvo galima, kaupta ir 
tirta informacija apie žydų gelbėjimą.

1997 m. pradėta tęstinio leidinio „Gyvybę ir 
duoną nešančios rankos“ leidyba. Kitos šio leidi-
nio knygos pasirodė 1999, 2005 m. ir paskutinė – 
2009 m. Šios knygos – tai siekis informuoti Lietuvos 
visuomenę apie žmoniškumo pavyzdžius per Holo-
kaustą, apie ypatingus žmones, kurie ėjo prieš srovę, 
prieš okupacinę valdžią, prieš gana didelės visuome-
nės dalies nuomonę ir norą.

2004 m. birželio mėn. Izraelyje gyvenantis Lie-
tuvoje gimęs rašytojas Icchokas Meras inicijavo pro-
jektą „Žydų gelbėtojai – Pasaulio Tautų Teisuoliai“. 
Jis sutelkė savanorių būrelį, pradėjusį išsigelbėjusiųjų 
paiešką Izraelyje ir raginantį rašyti prisiminimus bei 
siųsti juos į Jad Vašem institutą Jeruzalėje ir Valstybi-
nį Vilniaus Gaono žydų muziejų.

Atsiliepdami į rašytojo I. Mero iniciatyvą, mu-
ziejui parašė nemažai per karą išsigelbėjusių žmonių, 
gyvenančių įvairiuose pasaulio kraštuose: Izraelyje, 
Lietuvoje, Kanadoje, Rusijoje, Australijoje. Jie tapo 

muziejaus leidinio „Gyvybę ir duoną nešančios ran-
kos“ IV knygos autoriais ir didelė jų dalis – ekspo-
zicijos „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja 
apie Šoa“ dalyviais.

2009 m. rugsėjo 23-ąją, minint Lietuvos žydų 
genocido aukų atminimo dieną, Valstybinio Vilniaus 
Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre atidary-
ta nuolatinė ekspozicija „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų 
vaikas pasakoja apie Šoa“ su įrengtais kompiuteri-
niais terminalais, vėliau išleistas kompaktinis dis-
kas. Mūsų tikslas – kad Lietuvos visuomenė, o ypač 
jaunoji karta, galėtų išgirsti paskutinių Holokausto 
liudininkų pasakojimus. Siekėme moderniomis prie-
monėmis atkurti laikotarpį ir įvykius, kad lankyto-
jas pajustų, ką teko patirti persekiojamiems ir žudo-
miems žmonėms.

Tai įgyvendinti muziejui padėjo partneriai, eks-
pozicijos „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja 
apie Šoa“ dizaineriai ir kompaktinio disko programi-
nės įrangos ir dizaino kūrėjai – kūrybinis UAB „Terra 
Media“ kolektyvas.

Įgyvendinant šį projektą, muziejaus Žydų gelbė-
jimo ir atminimo įamžinimo skyriuje buvo sukaupta 
ir užrašyta apie 1 800 puslapių tekstinės informaci-

DVD „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasako-
ja apie Šoa“ viršelis
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nės medžiagos apie išsigelbėjusius žydus ir jų gelbė-
tojus, apie 6 000 fotografijų, apie 60 valandų vaizdo 
medžiagos, 5 valandos garso įrašų. Daugiau nei pusė 
šios informacijos buvo kruopščiai atrinkta ir pateikta 
lankytojų dėmesiui. Ekspozicijos stendams parinkta 
iškalbingiausia informacija, o kompiuteriniuose ter-
minaluose galima rasti išsamią medžiagą.

Straipsnio tikslas – supažindinti su kompakti-
nio disko „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasako-
ja apie Šoa“ struktūra ir jame esančios informacijos 
pateikimo būdais bei pagrindiniais ekspozicijos turi-
nio akcentais. Šis kompaktinis diskas sukurtas pagal 
kompiuterinio ekspozicijos terminalo programą, iš-
laikant tiek dizainą, tiek turinį.

Praėjus 65-eriems metams po karo, darosi vis 
sunkiau rasti tos didžiulės tragedijos, ištikusios Lie-
tuvos žydus, liudininkų. Tūkstančiai Lietuvos ben-
drapiliečių žydų buvo nužudyti, išsigelbėjo tik nedi-
delė dalis, kuri dabar yra sulaukusi garbaus amžiaus. 
Todėl labai svarbu, kad sukauptą informaciją pavy-
ko susisteminti ir šiandien ją gali pamatyti ir įvertinti 
ne tik ekspozicijos lankytojai, bet ir asmenys, įsigiję 
kompaktinį diską.

Kompaktinio disko „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų 
vaikas pasakoja apie Šoa“ turinys:

– Istorinis kontekstas. Holokaustas nacistų oku-
puotoje Lietuvoje 1941–1944 m. Chronologinė įvy-
kių eiga.

– Interaktyvus memorialas, skirtas per Holo-
kaustą nužudytiems Lietuvos žydų vaikams atminti, 
nužudytų vaikų fotografijos, kurių vardai ir žūties 
vieta žinomi ir kurių vardai liko nežinomi.

– 48 išsigelbėjusių vaikų istorijos, iliustruotos 
fotografijomis iš asmeninių archyvų, Holokausto liu-
dininkų vaizdo interviu.

– Išskirtinės žydų gelbėtojų istorijos su gau-
sia foto- ir vaizdo medžiaga, knygos žydų gelbėji-
mo tema, žydų gelbėtojų apdovanojimo ceremonijų 
medžiaga, dokumentiniai filmai ir vaizdo interviu su 
žydų gelbėtojais.

Istorinis kontekstas, chronologinė įvykių eiga

 Istorinio konteksto pagrindą sudaro dr. Arūno 
Bubnio straipsniai „Holokaustas nacistų okupuotoje 
Lietuvoje 1941–1944 metais“, „Holokausto Lietu-
voje specifiniai bruožai“, „Vilniaus getas“, „Kauno 
getas“, „Šiaulių getas“. Šie straipsniai yra tiek kom-
piuteriniame ekspozicijos terminale, tiek kompak-
tiniame diske, o pačioje ekspozicijoje chronologinė 
įvykių eiga pateikiama ant betoninių stendų su metalo 
inkrustacijomis.

Šis kompaktinio disko skyrius papildytas doku-
mentiniais filmais „Saulėlydis Lietuvoje“ (IV dalis), 

,,Vilties etiudas“, „Gimtadienio šventė“, televizijos 
laidomis, skirtomis paminėti Lietuvos žydų genoci-
do aukų atminimo dieną ir Didžiąją akciją, įvykusią 
1941 m. spalio 28–29 d. Kauno gete, per kurią buvo 
nužudyta apie 10 tūkst. žydų. Vertingi, įtaigūs ir įdo-
mūs poeto Alfonso Bukonto, politologo Aleksandro 
Štromo, rašytojo Icchoko Mero, žurnalisto Abraomo 
Levino, Holokausto tyrinėtojos, Kauno geto kalinės 
ir pogrindinio pasipriešinimo dalyvės prof. Saros Gi-
naitės interviu.

Interaktyvus memorialas, skirtas per holokaustą 
nužudytiems Lietuvos žydų vaikams atminti

Ekspozicijos buklete rašoma: Kiekvieną žydų 
vaiką nacių ideologija pasmerkė mirčiai. Vokietijos 
armijos ir jų sąjungininkų okupuotose šalyse prieš 
karą gyveno apie 1,6 milijono žydų vaikų. Daugiau 
nei milijonas vaikų tapo nacių suplanuoto žydų geno-
cido aukomis.

Per egzekucijas, vykusias Lietuvos teritorijoje 
1941-ųjų vasarą ir rudenį, kartu su savo tėvais buvo 
nužudyta tūkstančiai žydų vaikų. Likę gyvieji, vaikai 
su suaugusiais, buvo įkalinti Vilniaus, Kauno, Šiaulių 
ir Švenčionių getuose. Tik nedaugeliui iš jų buvo lem-
ta išgyventi nesibaigiančių žmonių naikinimo akcijų 
laikotarpį.

Šiame kompaktiniame diske, kaip ir ekspozici-
jos terminale, įdėtas išsamus dr. A. Bubnio straipsnis 
apie žydų vaikų žudynes.

Interaktyvus memorialas yra ypatingas ekspozi-
cijos akcentas, skirtas nužudytiems vaikams atminti. 
Tai specialiai šiai ekspozicijai suprojektuota šviesos, 
vaizdo ir garso instaliacija, kurios dalyviais tampa 
lankytojai. Kiekvienas lankytojas, paėmęs akmenu-
ką ir padėjęs jį memoriale, pagal seną žydų tradici-
ją pagerbia žuvusiuosius. Padėjus akmenuką, kylanti 
šviesos banga apšviečia betoninėse sienose išdėliotas 
nužudytų vaikų fotografijas. Girdisi lopšinė „Štiler, 
Štiler“, kurios melodiją per karą sukūrė vienuolikme-
tis berniukas, Vilniaus geto kalinys, dabar garsus pia-
nistas Aleksander Tamir (Alik Wolkowiski). Daugelis 
šiose fotografijose matomų vaikų – tai žydų muzie-
jaus bendradarbių ar stebuklingai išsigelbėjusių pa-
rodos dalyvių broliukai ir sesutės, pusbroliai ir pus-
seserės.

48 išsigelbėjusių vaikų istorijos, iliustruotos 
fotografijomis iš asmeninių archyvų, holokausto 
liudininkų vaizdo interviu

Ekspozicijos dalyviai, per karą buvę vaikai, o 
dabar sulaukę garbaus amžiaus žmonės, gyvena įvai-
riose pasaulio šalyse: dauguma – Izraelyje ir Lietuvo-
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je, keletas – JAV, Rusijoje, Australijoje. Ekspozicijos 
lankytojo kambaryje yra padėkų stendas, kuriame iš-
vardytos visų ekspozicijos dalyvių pavardės ir nuro-
dyta šalis, kurioje jie šiuo metu gyvena.

Lankytoją, įeinantį į ekspoziciją, pasitinka Iz-
raelyje gyvenančio rašytojo, Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureato I. Mero žodžiai iš 
straipsnio „Apie didvyriškumą“, paskelbto 1967 m. 
S. Binkienės sudarytoje knygoje „Ir be ginklo ka-
riai“. Turime galimybę išgirsti ir rašytojo balsą, ta-
riantį šiuos žodžius. Savo išsigelbėjimo istoriją dar 
1960 m. rašytojas aprašė autobiografinių apsakymų 
knygoje „Geltonas lopas“.

Esame dėkingi Lietuvos televizijos kūrybinei 
grupei „Menora“. Ji nufilmavo ir įrašė daug Holo-
kausto liudininkų prisiminimų. Pirmas lietuviškas do-
kumentinis filmas, skirtas išsigelbėjusiems žydams ir 
jų gelbėtojams „Gyvybės medis“ (rež. Lilija Kopač), 
sukurtas 1999 m. Jame daug jaudinančių išgelbėtųjų 
susitikimų su jų gelbėtojais, filmuota Izraelyje ir Lie-
tuvoje, autentiškose persekiojamųjų slapstymosi vie-
tose, panaudota daug archyvinės medžiagos.

2005 m. muziejaus iniciatyva sukurtas pir-
mas dokumentinis filmas „Palieku tau savo vaiką“, 
2007 m. – antras dokumentinis filmas „Vilties etiu-
das“ apie Pasaulio Tautų Teisuolę, dailininkę Hele-
ną Holzman, prieškaryje gyvenusią Kaune, ir Antrojo 
pasaulinio karo laikų įvykius Kaune. Abiejų filmų re-
žisierė – Lilija Kopač. Filmai buvo demonstruojami 
Lietuvoje, Izraelyje ir kitose šalyse, išversti į anglų 
kalbą ir titruoti hebrajų kalba. Filmus galima pama-
tyti muziejaus ekspozicijoje ir šiame kompaktiniame 
diske .

Dokumentinio filmo „Palieku tau savo vaiką“ 
pagrindiniai liudininkai, kurių stendai yra ekspozici-
joje, – Jakovas Gurvičius (gyvena Izraelyje), telšiš-
kė Jadvyga Laucevičiūtė-Baužienė (mirė 2011 m.) 
ir išgelbėtas Jadvygos brolio Prano ir Jakovo sesers 
Rūtos sūnus Telesforas Laucevičius (gyvena Pane-
vėžyje). Telesforo tėvus, žydę Rūtą ir lietuvį Praną, 
sušaudė prie Virvytės upės, šalia Tryškių, paskutinę 
nacių okupacijos dieną.

Ypač šiltai šis filmas buvo sutiktas Telšiuose, 
kur dar gyvi prisiminimai apie tragediją, įvykusią 
prieš daugelį metų. Dabar buvęs telšiškis Jakovas 
Gurvičius, pagrindinis filme rodomų įvykių liudinin-
kas, dalyvauja įvairiuose susitikimuose su savo mies-
to (Mazkeret Batia, Izraelis) visuomene, demonstruo-
ja šį filmą minint Holokausto aukų dieną Izraelyje.

Išskirtinės žydų gelbėtojų istorijos su gausia 
foto- ir vaizdo medžiaga, knygos žydų gelbėjimo 
tema, žydų gelbėtojų apdovanojimo ceremonijų 
medžiaga, dokumentiniai filmai ir vaizdo interviu

Pasaulis, kuriame Aušvicas tapo realybe, kuria-
me žmonės buvo žudomi vien todėl, kad gimė žydais, 
o tai Antrojo pasaulinio karo metais vyko ir Lietuvo-
je – Lietuvos piliečiai žydai buvo masiškai žudomi 
daugelyje vietų: Paneriuose, IX forte, Vidzgirio miš-
ke šalia Alytaus, Kužiuose prie Šiaulių, miškų duobė-
se šalia daugelio miestų ir miestelių. Ir štai tokiame 
pasaulyje atsirado žmonių, kurių vardai išliko ne tik 
jų išgelbėtų žmonių širdyse, bet ir pasaulinio garso 
muziejuje Jad Vašem Jeruzalėje, Teisuolių sode, At-
minimo sienoje išgraviruoti Lietuvos piliečių, per 
karą gelbėjusių žydus, vardai. Lietuvos valstybė nuo 
1993 m. žydų gelbėtojus apdovanoja Žūvančiųjų gel-
bėjimo kryžiais.

Dauguma žydų gelbėtojų buvo paprasti žmonės. 
Gal tik kai kurie iš jų veikė vedami religinių, ideologi-
nių ar politinių įsitikinimų. Dauguma gelbėtojų nebuvo 
idealistai, jie neplanavo ir nesiruošė tapti gelbėtojais, 
tačiau atėjo tas momentas, kai reikėjo priimti sprendi-
mą, nuo kurio priklausė kito žmogaus gyvybė. Aukos, 
apimtos nevilties, pabėgusios iš eilinių gaudynių, šau-
dymo duobės ar likviduojant getą, kreipdavosi į savo 
pažįstamus, o dažnai ir į visai nepažįstamus žmones, 
prašydamos suteikti gyvybiškai svarbią pagalbą.

Tačiau šiomis chaoso, prievartos ir masinių žu-
dynių dienomis buvo ir itin drąsių ir ryžtingų žmonių, 
kurie negalėdami stebėti, kas vyksta aplinkui, patys 
ieškojo būdų, kaip išgelbėti nors keleto žmonių gy-
vybes. Toks jų poelgis yra itin reikšmingas, jis negali 
būti lyginamas kad ir su labai svarbios pagalbos su-
teikimu taikos sąlygomis. Šių žmonių nepaveikė na-
cių propaganda. Iškiliesiems žydų gelbėtojams naujo-
je ekspozicijoje paskyrėme 20 stendų.

Toks buvo kunigas Juozas Stakauskas, vienuo-
lyno patarnautojas Bronius Gotautas, Vilniaus uni-
versiteto bibliotekininkė Ona Šimaitė, žurnalistė So-
fija Binkienė, dailininkė Helena Holzman, kunigas 
Bronius Paukštys, kunigas Polikarpas Macijauskas ir 
gydytojas Petras Girbudas, valstietis Alfonsas Son-
gaila, gydytojai Elena Kutorgienė ir jos sūnus Vik-
toras Kutorga, gydytojas Petras Baublys, rašytoja 
Sofija Čiurlionienė, jos dukra Danutė su savo vyru 
Vladimiru Zubovu, vilnietė Marija Fedecka, valstie-
čių Straupių ir Rakevičių šeimos ir daugelis kt. Reikia 
pasakyti, kad daug valstiečių šeimų ištisus trejus karo 
metus dalijosi paskutiniu duonos kąsniu su pasmerk-
tais mirčiai žydais.

Du buvę telšiškiai, parodos dalyviai Jakovas 
Gurvičius ir Jehošua Šochotas (apie 1970 m. emigra-
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vę į Izraelį), nuėję panašų išsigelbėjimo kelią, pasa-
koja apie Kalnėnų, Buožėnų ir Vygantiškių kaimų gy-
ventojus:

Mudu – Jehošua Šochotas ir Jakovas Gurvi-
čius – praėjome gana panašų gelbėjimosi nuo mirties 
kelią. Abu buvome įkalinti Rainių ir Gerulių stovyklo-
se ir Telšių gete, abu nuo 1941 metų gruodžio pabai-
gos iki pat išsilaisvinimo 1944-ųjų spalį pabuvojome 
keliose dešimtyse kaimų, daugelyje valstiečių šeimų, 
kurios mus slėpė, maitino, davė pastogę, šildė.

Ypač norime paminėti tris kaimus – Kalnėnų, 
Vygantiškių ir Buožėnų, kurie yra greta vienas kito į 
šiaurę, apie 4–5 km nuo Telšių. Dauguma šių kaimų 
gyventojų savo ūkiuose slėpė žydus arba padėdavo 
pabėgusiems ir ieškantiems vietos slapstytis žydams. 
Kiekvienas šių kaimų valstietis atidarydavo savo 
namų duris į jas pasibeldusiems persekiojamiems 
žmonėms.

J. Šochotui prašant, Žūvančiųjų gelbėjimo kry-
žiais apdovanoti 27 asmenys iš Telšių ir Plungės rajo-

nų bei Telšių miesto, gelbėję Jehošua, jo brolį Chaimą 
ir motiną Reizl Šochotienę. 2006 m. 14 Šochotų šei-
mos gelbėtojų pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais.

2005–2006 m. 13 J. Gurvičiaus gelbėtojų pripa-
žinti Pasaulio Tautų Teisuoliais Jad Vašem, daugelis 
apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais.

Straipsnį norėčiau baigti ilgamečio Jad Vašem 
Teisuolių departamento direktoriaus Mordechajaus 
Paldielio žodžiais:

Aš norėčiau pabrėžti žydų gelbėtojų, pripažintų 
Pasaulio Tautų Teisuoliais Jad Vašem, istorijų reikš-
mę – tai vaistas nuo negyjančių Holokausto žaizdų. 
Tai dvasinis vaistas, teigiantis gyvenimą, priešpasta-
tantis gyvenimą mirčiai, skatinantis tikėti gėriu, ne-
pasiduoti nevilčiai.

Tai labai svarbi ir mūsų, Lietuvos istorijos, dalis. 
Tikimės, kad Valstybinio Vilniaus Gaono žydų mu-
ziejaus ekspozicija „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vai-
kas pasakoja apie Šoa“ ir šios ekspozicijos kompakti-
nis diskas bus naudingi edukaciniams tikslams.

EXPOSITION “LIThUANIAN JEwISh ChILD SURVIVOR TALKS ABOUT ShOAh”. 
PRESENTATION OF DVD

Danutė Selčinskaja
Vilna Gaon Jewish State Museum

On September 23, 2009, the Day of Commem-
oration of the Genocide Victims of the Lithuanian 
Jews, in the Tolerance Centre of the Vilna Gaon Jew-
ish State Museum there was opened a new exposi-
tion – “Lithuanian Jewish Child Survivor Talks about 
Shoah”.

Already 65 years after WW II passed and it be-
comes more and more complicated task to find wit-
nesses of the terrific tragedy that struck Lithuanian 
Jews. Thousands of Jewish fellow citizens had been 
killed, just a little part survived and now they are of 
honourable age.

The visitors of the exposition can get acquaint-
ed with 48 stories of survivors, choosing one of the 
most desirable ways to do this: diving into research 
of materials exposed in stands, hearing and watch-
ing video records, or using thorough data placed 
into computer terminals. In them there are given 
extremely valuable interviews with Holocaust wit-

nesses, their stories descriptions, photographs, doc-
umentaries. Software solutions enabled to create 
relations between families, survivors and their res-
cuers.

While implementing the project, the Righteous 
Gentiles Department of the Museum accumulated 
and recorded about 1 800 pages of text materials, 
6 000 photos, nearly 60 hours of video materials, and 
5 hours of sound records. More than half of collected 
data has been thoroughly selected and presented to 
visitors .

Basing on the computer terminal software there 
was created a DVD to the exposition “Lithuanian 
Jewish Child Survivor Talks about Shoah” with inter-
actively presented stories of survivors and rescuers, 
photo gallery, and video material.

The exposition “Lithuanian Jewish Child Sur-
vivor Talks about Shoah” was designed and pro-
grammed by JSC Terra Media.
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DAILININKŲ KUPIŠKĖNŲ KūRybINIO PALIKIMO 
PUOSELĖJIMAS IR SKLAIDA gIMTAJAME KRAŠTE

Violeta Aleknienė
Kupiškio etnografijos muziejus

Muziejaus ir visuomenės tarpusavio sąveika yra 
viena iš svarbiausių muziejininkystės problemų, kar-
tu ir veiklos prioritetas. Šiai veiklai vykdyti muzieji-
ninkai naudoja savo ir kituose muziejuose esančias 
muziejines vertybes, žmogiškuosius išteklius. Kartu 
ieško naujų idėjų, kurias galima įgyvendinti, remian-
tis numatytais tikslais ir uždaviniais, pasirinkus rei-
kiamą metodiką (būdus, priemones ir pan.). Tą daryti 
skatina žymių JAV muziejininkų Gary Edson ir Da-
vid Dean mintis: < . . .>, kad šiandienos muziejų kolek-
cijų interpretavimo ir sąveikos su visuomene paieš-
koms įtaką daro visuomenės noras muziejuose rasti: 
,,blokbasterių“ (angliškai „blockbuster“ reiškia An-
trajame pasauliniame kare naudotas galingas bom-
bas) – ką nors neįprasto, įspūdingo. Be to, jie nori 
turėti galimybę ir aktyviai interpretuoti eksponatus, 
tenkinti savo poreikius, rasti muziejuose tai, kas pa-
dėtų jaustis saugiems.1

Šiame straipsnyje noriu atskleisti, kaip sąveikai 
su visuomene padeda profesionalaus meno išsaugo-
jimas, populiarinimas ir sklaida. Muziejininkai nuo 
2001 m. ieško vadinamųjų „blokbasterių“ Kupiškio 
krašte gimusių ir augusių profesionalių menininkų 
kūrybiniame palikime. Rengdama šį straipsnį, pasi-
rinkau kupiškėnų Kazio Šimonio, Veronikos Šleivy-
tės, Bronislavos Jacevičiūtės-Jėčiūtės, Jono Minkevi-
čiaus, Boleslovo Motuzos-Matuzevičiaus kūrybą. Iš 
vieno krašto kilusius žmones visada sieja nematoma 
jungtis. Teisi yra dr. N. Keršytė teikdama, kad Dis-
kutuotinas pats muziejų pasirinktų idėjų pristatymo 
„visapusiškumo“ supratimas. Ar būtina muziejams 
dubliuoti vadovėlius?2 Kartais šių vadovėlių turinys 
yra toks platus, kad kiekviename regione ir skirtingu 
laiku jie skaitomi skirtingai. Visada yra savų objekty-
vių ir subjektyvių priežasčių. Kaip pavyzdį pateiksiu 
K. Šimonio (1887–1978) kūrybinio palikimo išsau-
gojimą, populiarinimą ir sklaidą. Šio garsaus dailinin-
ko kūryba per dešimtmečius ne vieną kartą visuome-
nei buvo pristatyta įvairiose galerijose, muziejuose, 
kultūros įstaigose, nors kaip teigė jo marti Janina Ši-
monienė, buvo daug metų ir pamirštas mano pasakų 
senelis3 .

Kupiškio etnografijos muziejaus specialistai 
K. Šimonio kūrybinį palikimą į muziejinę veiklą in-

tegravo nuo 1999 m. rudens. Šioje veikloje niekas 
nepakeitė parodos, konkurso, jubiliejinio renginio, 

Dailininkas 
Kazys Šimonis. 

Fotografiją 
muziejui 2006 m. 

padovanojo 
Janina Šimonienė
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knygos pristatymo ir t. t., tačiau atsiradęs projekto 
metodas leido patraukliau, išradingiau bendrauti ir 
bendradarbiauti su įvairiomis socialinėmis visuome-
nės grupėmis. Tokie ne vienerių metų darbų ciklai pa-
deda sėkmingai plėtoti ryšius su visuomene, sukur-
ti patrauklų muziejaus įvaizdį, organizuoti reklamos 
kampanijas, užmegzti ryšius su žiniasklaida, geriau 
dirbti su rėmėjais, tobulinti bendradarbiavimą ir ben-
dravimą su įvairiomis kultūros įstaigomis, prisidėti 
prie jaunimo tautinės sąmonės, pilietiškumo ugdymo.

Kūrybinį dailininkų kupiškėnų palikimą siekia-
me integruoti į svarbiausius Kupiškio rajone vyks-
tančius kultūrinius renginius. Muziejininkai, parengę 
programą, dalyvauja tarptautiniame kultūrų festivaly-
je „Lingaudala“, tarptautiniame sakralinio meno fes-
tivalyje „Sielos ilgesys“. Muziejus yra Europos pa-
veldo dienų, iškilių asmenybių jubiliejinių švenčių, 
konferencijų, plenerų ir kitų renginių organizatorius. 
Norint įgyvendinti siekiamą idėją, sukuriama ištisinė 
nesibaigianti linija: sklaida – išsaugojimas, populia-
rinimas (dvasinė ir materialinė išliekamoji vertė) – 
sklaida .

Dar prieš pradėdami organizuoti renginį, pa-
rengiame trumpą jo anonsą ir pateikiame Kupiškio 
rajono savivaldybės ir „Lietuvos muziejai“ (www.
muziejai.lt) interneto svetainėms, regiono ir rajono 
laikraščiams, VšĮ Kupiškio televizijos ir informacijos 
centrui. Dažnai parašome ir apžvalginius straipsnius, 
kuriuos publikuoja laikraščiai „Kupiškėnų mintys“, 
„Panevėžio rytas“. Minėti laikraščiai ir VšĮ Kupiškio 
televizijos ir informacijos centras yra visų muziejaus 
rengiamų projektų ir organizuojamų renginių infor-
maciniai rėmėjai.

Likus vienai kitai savaitei iki renginio, muziejus 
parengia informacinius lankstinukus, plakatus, kvie-
timus-programas. Informaciją perduodame elektro-
niniu paštu, išnešiojame, išsiunčiame kvietimus-pro-
gramas, pakabiname skelbimus . Deja, neturime tiek 
finansų, kad galėtume renginius reklamuoti per Lie-
tuvos Respublikos televizijos kanalus.

Informaciją apie didesnius renginius išsiunčia-
me turizmo agentūroms, kurios užsiima vidaus turiz-
mu. Pasiteisino rengiamos nedidelės spaudos kon-
ferencijos, nes rajonuose žurnalistai nemažai rašo 
įvairiomis kultūros temomis. Prieš renginį yra paski-
riamas specialistas bendrauti su žurnalistais. Jis priva-
lo teikti papildomą informaciją, jeigu reikia, perduoti 
fotografijas, kitą vaizdo medžiagą elektroniniu paštu. 
Straipsniai apie renginius laikraščiuose spausdinami 
po 2–3 dienų, vietinės televizijos parengti reportažai 
rodomi po savaitės. VšĮ Kupiškio televizijos ir infor-
macijos centras tik šeštadieniais 7 val. gali transliuoti 
savo laidas Lietuvos televizijos kanalu .

Apie profesionalaus meno parodas, plenerus, 

parodas-konkursus, edukacinius renginius, vertin-
giausias muziejinių vertybių kolekcijas yra rašoma 
vieną kartą per metus leidžiamame istorijos-kultūros 
almanache „Kupiškis“, žurnale „Lietuvos muziejai“. 
Straipsniai apie visai Lietuvai žinomas asmenybes 
spausdinami žurnale „Gimtasai kraštas“ ir laikrašty-
je „Gimtoji Lietuva“. Mažame Kupiškio mieste tikrai 
yra sunku surasti finansinių rėmėjų, tačiau labai ieš-
kodami ir informatyviai pristatydami renginį suran-
dame mus remiančių individualiųjų įmonių, pavienių 
asmenų.

Kultūrinės profesionalaus meno programos, ap-
imančios kultūros vakarus, koncertus, parodas, ren-
ginių ciklus, įgyvendinimas yra prioritetinė muzie-
jaus darbo kryptis. Gerai suplanuota ir organizuota ši 
muziejinė veikla padeda sulaukti didesnio lankytojų 
skaičiaus.

Atsižvelgdami į Aukštaitijos krašto įvairių so-
cialinių grupių poreikius, muziejaus finansus, jau 10 
metų populiariname kūrybinį dailininko K. Šimonio 
palikimą.

Mintis įamžinti ir pagerbti garsaus kraštiečio 
atminimą 1999 m. kilo tuometiniam Kupiškio etno-
grafijos muziejaus direktoriui Algimantui Jasaičiui. 
Siekdami įamžinti didelius K. Šimonio nuopelnus 
lietuvių liaudies vaizduojamajam menui, skatinti tau-
todailės žanrus ir kelti jų meninį lygį, muziejininkai 
pirmiausia ėmėsi organizuoti Aukštaitijos regiono 
tautodailininkų Kazio Šimonio tapybos ir grafikos 
parodas-konkursus, nors Kupiškio rajono savivaldy-
bė galėjo skirti nedideles pinigines premijas.

Pirmajame konkurse, kuris vyko 1999 m. gruo-
džio mėn., dalyvavo 20 autorių. Jie pateikė 89 tapybos 
kūrinius ir karpinius. Parodą lankytojai galėjo apžiū-
rėti visą lapkričio mėn. Sulaukta 1 557 lankytojų. Ver-
tinimo komisijos sprendimu laureate tapo Kupiškio 
rajono Subačiaus gimnazijos mokytoja ekspertė Gė-
nia Vaičikauskienė. Jai skirta 1 000 Lt premija. Antrą-
ją vietą komisija skyrė tapytojui Rimantui Skučikui, 
trečiąją – uteniškei Odetai Tumėnaitei-Bražėnienei. 
Jiems skirtos 700 ir 500 Lt premijos. Dar 5 tautodai-
lininkai gavo rėmėjų dovanas. Kiekvienam dalyviui 
buvo įteikti Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros ir 
švietimo skyriaus padėkos raštai ir leidiniai.

Antrasis konkursas įvyko 2002 m. lapkričio 
mėn. Konkursui 95 tapybos darbus ir karpinius pri-
statė 19 tautodailininkų. Pirmoji vieta atiteko biržie-
čiui Albertui Petkevičiui. Jam buvo įteikta 1 000 Lt 
premija .

Po dvejų metų, 2004 m. lapkričio mėn., Aukš-
taitijos krašto tautodailininkus sukvietė trečioji K. Ši-
monio tapybos ir grafikos paroda-konkursas. Šiame 
renginyje dalyvavo 17 autorių, jie pateikė 85 kūrybos 
darbus . Vertinimo komisijos sprendimu laureatu tapo 
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kupiškėnas Vytautas Pastarnokas. Jam skirta 2 000 
Lt premija. Dalyvio diplomais, atminimo medaliais 
ir rėmėjų dovanomis buvo apdovanoti visi dalyviai.

Konkursą apibendrinusi menotyrininkė Alė Pa-
čiulpaitė akcentavo, kad šis konkursas išskirtinis tuo, 
jog apsiriboja nedideliu regionu – Panevėžio ir Ute-
nos apskritimis, tačiau tai nemažina jo vertingumo, 
atvirkščiai, leidžia atidžiau pažvelgti į regiono statis-
tiką, etnografijos bruožus. Visi darbai išsiskiria savo 
savitumu, iš jų dvelkia šimoniška pakylėta ramybė4.

2007-ieji Kupiškio krašte tapo K. Šimonio me-
tais. Gausiais renginiais buvo paminėtos kraštiečio 
120-osios gimimo metinės. Pavyko laimėti 2 projek-
tus: „Aukštaitijos regiono tautodailininkų Kazio Ši-
monio vardo tapybos ir grafikos paroda-konkursas“ ir 
„Kazio Šimonio kūrybos atspindžiai liaudies mene“.

Ketvirtojoje parodoje-konkurse padaugėjo da-
lyvių. Turėdami didesnį finansavimą, galėjome pa-
kviesti tautodailininkų iš Kauno, Ukmergės, Kauno 
rajonų. Sulaukėme 42 autorių, 188 darbų. Parodos 
lankytojams leista išrinkti labiausiai patikusį autorių. 
Iš viso balsavo 732 lankytojai, daugiausia balsų su-
rinko biržietė Alvina Unglininskienė. Konkursui itin 
padėjo rėmėjai. Devyniolika jų įsteigtų prizų paskati-
no tautodailininkus drąsiau ir aktyviau dalyvauti ren-
giniuose. Laureatu tapo kupiškėnas Alfonas Blažys. 

Jam įteikta 2 000 Lt premija.
Visų parodų-konkursų vertinimo komisijos pir-

mininkas buvo Lietuvos Respublikos tautodailininkų 
sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas, narė – Lie-
tuvos liaudies kultūros centro Tautodailės poskyrio 
vyresnioji specialistė A. Pačiulpaitė.

Per tarptautinį kultūrų festivalį „Lingaudala“ 
2007 m. liepos 6 d. Kupiškio etnografijos muziejuje 
įvyko parodos „Kazio Šimonio kūrybos atspindžiai 
liaudies mene“ pristatymas. Dviejose parodų salėse 
buvo eksponuojami K. Šimonio paveikslai iš Nacio-
nalinio M. K. Čiurlionio muziejaus fondų. Slėpinin-
gojo pasaulio įvaizdį parodoje išryškino daugiau nei 
prieš 100 metų nežinomų liaudies meistrų nukaltos 
metalinės saulutės, medinės šventųjų skulptūrėlės, 
atvežtos iš Utenos ir Panevėžio kraštotyros muziejų. 
Pirmą kartą pristatytas asmeninis dailininko molber-
tas ir citra.

Aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Ven-
clovas skaitė K. Šimonio ir jį pažinojusių žmonių 
prisiminimus. Šalia išraiškingų, jaudinančių prozos 
tekstų skambėjo lietuvių sutartinės. K. Šimonis turėjo 
gražų balsą. Paėmęs citrą į rankas, mėgo uždainuoti. 
Gal todėl jis iliustravo Kazio Binkio sudarytą rinkinį 
„Dainos: žmonių poezijos antologija“.

K. Šimonio palikimo saugotoja marti J. Šimo-

Gėnia Vaičikauskienė. „Angelai“, „Raiteliai“. K. Šimonio kūrinių „Angelas“ ir „Raiteliai“ improvizacijos. 
1999 m., karpinys
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Vytautas Pastarnokas. 
„Verpėja“. 2006 m., drobė, 
aliejus

Alfonsas Blažys. „Žiemos vakaras“. 2005 m., drobė, aliejus
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nienė ne vieną kartą lankėsi, kaip ji teigė, ,,savo sene-
lio tėviškėje“ ir jį pamilo visa širdimi5 . Ji muziejui pa-
dovanojo įrėmintą tautinės juostelės dalelę, 3 tomus 
„Lietuviškų dainų“, pilną dėžutę dailininko surastų 
gintarų. Su ašaromis akyse ji tuomet pasakojo: Visą 
gyvenimą senelis trispalvę juostelę laikė savo namuo-
se. Jam mirus, atkirpusi dalelę juostelės įdėjau į švar-
ko kišenę. Į amžinybę jis iškeliavo su laisvos Lietuvos 
simboliu.6

Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos eduka-
cinio projekto „Kazio Šimonio kūrybos atspindžiai“ 
dalyvių sukurti darbai šimoniška tematika papuošė 
muziejaus koridorių. Mokiniai ne tik piešė, bet ir ap-
lankė vietas, kuriose gyveno K. Šimonis: Starkonių 
kaimą, Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčią, 
buvusio Pajuodupės dvaro vietą, Vosiliškio miestelio 
kapines (ten palaidoti K. Šimonio tėvai), Kauno Pe-
trašiūnų kapines, Nacionalinį M. K. Čiurlionio mu-
ziejų, susitiko su J. Šimoniene.

Tokie edukaciniai projektai išsamiai supažindi-
na jaunimą su profesionalaus menininko gyvenimu ir 
kūryba, atskleidžia kūrybos ir tradicijos ryšį, moko 
pažinti, vertinti, saugoti, įprasminti dvasinį ir materi-
alų paveldą. Tokio pobūdžio projektus Kupiškio etno-

grafijos muziejaus specialistai rekomenduoja visoms 
Kupiškio rajono ugdymo įstaigoms, kuriose yra dai-
lės būrelių ar studijų.

Tiek daug žmonių, kiek susirinko 2007 m. rug-
pjūčio 25 d. Starkonių kaime, niekas nebuvo matęs. 
Čia buvo atidengtas ir pašventintas ąžuolinis koplyts-
tulpis dailininkui K. Šimoniui.

Dailininkas niekada nepamiršo gimtųjų Starko-
nių. Šventės dieną atgijo jo paties kažkada aprašytas 
vaizdas: Pakelėj dažnai praeinu koplytstulpį, kuris 
akį patraukia savita architektūrine forma bei orna-
mentika, tokia malonia širdžiai ir akiai. Pavargusiam 
malonu atsisėdus ties juo pailsėti, norisi jį nupiešti.7

Išsipildė skulptoriaus Juozo Kėdainio mintis. 
Dar gyvas būdamas, jis norėjo Starkonyse pastatyti 
paminklą savo kraštiečiui dailininkui. Manau geriau-
sia vieta jam būtų prie tako, einančio nuo ežero8, – 
yra pasakęs skulptorius.

Toje vietoje ir iškilo liaudies meistrų Jono Šmi-
gelsko, Leono Perekšlio, Gintauto Bernadicko su-
kurtas koplytstulpis. Ąžuolą koplytstulpiui išaugino 
dailininko giminaitis Liucijus Šimonis. Jį pastatyti 
rūpinosi taip pat Šimonių šeima.

Po koplytstulpio atidengimo visi rinkosi į neto-

Kazys Šimonis. „Gyvenimo kelionė“. Iš kn.: Kazys Šimonis, Vilnius, 2006
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liese esančios Aldonos Bernatonytės sodybos kiemą. 
Ten susirinkusieji apžiūrinėjo Kupiškio etnografijos 
muziejaus parengtą K. Šimonio fotografijų, atrinktų 
iš asmeninio J. Šimonienės albumo, parodą.

2007 m. gruodžio 12 d. Istorinė Lietuvos Res-
publikos prezidentūra Kaune sulaukė ne tiktai dide-
lio būrio kauniečių, miesto savivaldybės atstovų, bet 
ir tuometinio Lietuvos Respublikos prezidento Valdo 
Adamkaus. Dailininko K. Šimonio fondas čia surengė 
išleistų knygų iš dailininko palikimo pristatymą. Fon-
do lėšomis išleistos 2 knygos: dailininko darbų repro-
dukcijų albumas „Kazys Šimonis“ (Vilnius, 2006) ir 
jo literatūrinio palikimo tomas ,,Sakmės, eilėraščiai, 
poetinė proza“ (Kaunas, 2007). Pastarąją redagavo 
poetas Robertas Keturakis, apipavidalino dailininkė 
Daiva Šulpaitė, o albumą sudarė ir įvadinį straipsnį 
parašė menotyrininkė Nijolė Tumėnienė.

Į šį renginį buvo pakviesta žmonių iš K. Šimo-
nio gimtinės, tarp jų ir dailininko giminaičiai Van-
da ir L. Šimoniai, šio straipsnio autorė. Kupiškėnai 
pirmiausia nuvyko į tautos panteonu laikomas Per-
trašiūnų kapines, kuriose palaidotas dailininkas. Ant 
dailininko kapo, kurį puošia aukštas medinis koplyts-
tulpis, jie uždegė žvakutes, padėjo gėlių. Prezidentas 
V. Adamkus prisipažino, kad vos atvykus į Kauną, jį 
užplūdo jaunystės metų, praleistų Kaune, atsimini-
mai. Tuomet, anot jo, Lietuvoje, gal nė nebuvo žmo-

gaus, kuris nebūtų žinojęs, kas yra Kazys Šimonis. 
Per visą gyvenimą jis liko ištikimas savo tautai, jos 
pasaulėjautai ir menui.9

Menotyrininkė N. Tumėnienė teigė, kad tarybi-
niame laikotarpyje romantiniai K. Šimonio paveikslai 
buvo ignoruojami, o gal ir specialiai vengta juos eks-
ponuoti10. Kai ji sudarinėjo kūrybos albumą, kartais 
buvo sunku atskirti kopiją nuo originalo.

Antroje renginio dalyje dailininko giminaičiai 
V. ir L. Šimoniai prezidentui V. Adamkui padovanojo 
austą lininį K. Šimonio portretą. Fondo vadovas Juo-
zas Sagatauskas padėkojo visiems, teikusiems para-
mą. Tarp jų ir Kupiškio rajono savivaldybei bei Etno-
grafijos muziejui, parėmusiems ne tiktai pristatytų 
knygų leidybą, bet ir už organizuojamą Aukštaitijos 
tautodailininkų tapybos ir grafikos darbų konkursą, 
skirtą kraštiečiui K. Šimoniui atminti.

K. Šimonio 120-ąsias gimimo ir 30-ąsias mir-
ties metines 2008 m. kovo 6 d. Vilniaus kupiškėnų 
klubas paminėjo Mokytojų namuose. Ši data pasi-
rinkta neatsitiktinai – dailininkas labai mėgo švęsti 
Kazimierines. Renginyje muziejininkai pristatė dai-
lininko gyvenimo fotografijų parodą, o kraštiečiai – 
paveikslų parodą, surinktą iš jų asmeninių kolekcijų. 
Menotyrininkė N. Tumėnienė kalbėjo apie minėtas 
išleistas knygas, prisiminimais dalijosi prof. Jonas 
Minkevičius, anūkė Rūta Šimonytė-Mikučionienė, 

Kazys Šimonis. „Gyvieji akmenys“. Iš kn.: Kazys Šimonis, Vilnius, 2006
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L. Šimonis. Renginį apibendrino Vidmantas Jankaus-
kas: < . . .> ne veltui dailininkas bendraudamas su prof. 
J. Minkevičiumi yra pasakęs, kas ir kada išneš lietu-
višką vėliavą? Jis jos išnešimo nesulaukė. Atskleistas 
K. Šimonio hiperbolizuotas istorijos pasendinimas – 
tai noras pagražinti mūsų tautos istoriją, nes mitai, 
legendos liko mūsų patriotizmo šaltinis.11

Kupiškio krašto visuomenei albumas „Kazys Ši-
monis“ ir dar viena knyga – „Istoriniai ir etnografiniai 
užrašai“ (Kaunas, 2009) buvo pristatyti 2009 m. ge-
gužės 22 d. Menotyrininkė N. Tumėnienė apgailesta-
vo, kad vykstant kultūros globalizacijai daug vertybių 
pamirštama ir kad visada verta sugrįžti prie tų idealų, 
kuriuos puoselėjo K. Šimonis. Reprodukcijų albumas 
buvo visų darbų pradžia.

Planuoti ir neplanuoti renginiai muziejininkus 
suartino su J. Šimoniene. Per pirmą viešnagę ji pado-
vanojo dailininko molbertą, prisiminimų rankraščius, 
žydo biržiečio rašytus laiškus, dailininkės Aldonos 
Zalenskienės tapytą K. Šimonio portretą. Per antrą 
viešnagę atidavė visą jo surinktą archeologinį rinkinį, 
kuriame būta dviejų plokštelių su runų įrašais. Žvelg-
dami į surinktus archeologinius eksponatus, prisime-
name J. Šimonienės žodžius: <...> daugelyje gyveni-
mo laikotarpių mano senelis buvo vienišas žmogus. 
Tokį jį matė Kačergynės laukuose bevaikštantį ir kaž-
ką berenkantį.12

Muziejininkė Aušra Janušytė nufilmavo pokalbį 
su J. Šimoniene, dalį prisiminimų įrašė į vaizdo ka-
setę. Iki 2007 m. muziejuje buvo tik 3 dailininko pa-
veikslai ir parodų-konkursų darbai. Šiuo metu muzie-
juje saugomi 172 su K. Šimonio gyvenimu ir kūryba 
susiję eksponatai.

Įvairioms kultūros įstaigoms ir privatiems asme-
nims pradėjus siekti vieno tikslo beveik visa Lietu-
va iš naujo sugrįžo prie K. Šimonio kūrybos. Teisi 
N. Tumėnienė sakydama, kuo daugiau laiko prabėgo, 
tuo K. Šimonis atrodo vertingesnis13 .

Muziejininkės A. Janušytės parengtoje mono-
grafijoje „Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslapiai“ 
(Kupiškis, 2009) yra publikuojamas dr. Genovaitės 
Dručkutės straipsnis „Kazio Šimonio ir Oskaro Mila-
šiaus susitikimas Paryžiuje“ (p. 321–330). Dar prieš 
rengdama šį straipsnį, mokslininkė prie K. Šimo-
nio gyvenimo nuotrupų prisilietė skaitydama ir ran-
ka perrašinėdama O. Milašiaus straipsnius. Jai buvo 
labai miela pamatyti 1927 m. Paryžiuje parengtą K. 
Šimonio parodos katalogą. Straipsnyje autorė ir pasa-
koja apie dviejų menininkų susitikimą.

Antroji muziejininkų bičiulė – tapytoja Bro-
nislava Jacevičiūtė-Jėčiūtė (g. 1919). Artimesnis 
bendravimas su kraštiete prasidėjo po jos 80-mečio 
minėjimo Kupiškio etnografijos muziejuje 1999 m. 
Ir nenuostabu, kad dailininkė sulaukė tiek daug Ku-

piškio krašto žmonių dėmesio. Jos drobės – tai tikras 
šių apylinkių metraštis. Kūrybinį gyvenimą B. Jace-
vičiūtė-Jėčiūtė pašventė kaimo žmogaus tyrinėjimui, 
jo nelengvai daliai .

Dailininkės gyvenimu ėmė domėtis muziejinin-
kė A. Janušytė. 2004 m. pati dailininkė pasiūlė pado-
vanoti Kupiškio etnografijos muziejui 20 paveikslų. 
Meno kūrinius muziejininkai atsirinko jos dirbtuvėse 
Vilniuje .

2005 m. liepos 5 d. žydraakių rugiagėlių, rau-
donskruosčių aguonų takas žymėjo kelią į Puožą. 
Tą dieną jos jaunystės draugei Genovaitei Plukie-
nei, gyvenančiai JAV, priklausančiuose Puožo sve-
čių namuose buvo atidaryta kilnojamoji dailininkės 
B. Jacevičiūtės-Jėčiūtės tapybos darbų paroda. Puožo 
kaimas yra visai netoli jos vaikystės vietos – Mezge-
liškių kaimo.

Kaimo turizmo sodybos šeimininkė savo draugę 
apibūdino kaip linksmą, smagią, nuoširdžią asmeny-
bę. Buvo kartu kažkada terasoje linksma sėdėti. Čia 
tiek daug laiko jos praleido. Tada ir kilo mintis šiuose 
namuose surengti dailininkės darbų parodą.14

Pirmoje Puožo svečių namų sienas puošusio-
je parodoje būta 16 dailininkės darbų. Tai, jog daili-
ninkės kūryboje svarbi kaimo gamtos tema, gimtojo 
krašto žmonės, liudija ir paveikslai „Puožo ežeras“, 
„Kalijos“, „Vienkiemio motina“, „Mezgeliškių žalu-
mos“, „Tėvų medžiai“, „Tėviškės obelys“.

Per parodos pristatymą muziejininkė A. Janušy-
tė prasitarė, kad pradėtas rengti autorės tapybos darbų 
albumas. Albumui „Tapytoja Bronislava Jacevičiūtė-
Jėčiūtė“, pasirodžiusiam 2005 m. 500 egz. tiražu, fi-
nansavimą skyrė Kultūros rėmimo fondas, Kupiškio 
rajono savivaldybė, pati dailininkė. Albumo įvadą 
parengė Marijona Danutė Čiplė, gyvenimo apžvalgos 
straipsnį „Gyvenimo ir kūrybos paralelė, nutiesta per 
tėviškę“ parašė A. Jonušytė.

B. Jacevičiūtė-Jėčiūtė artimai bendravo su daili-
ninke Juzefa Čeičyte, kilusia iš Rokiškio rajono. Jos 
abi turėjo vienas dirbtuves. Minint J. Čeičytės 85-erių 
metų jubiliejų, 2007 m. liepos mėn. B. Jacevičiūtės-
Jėčiūtės darbų paroda ir albumas apie ją pristatyti Ro-
kiškio krašto muziejuje .

Kupiškio etnografijos muziejus 2009 m. pateikė 
rajono savivaldybei prašymą dėl garbės piliečio var-
do suteikimo B. Jacevičiūtei-Jėčiūtei. 2009 m. balan-
džio 24 d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu už 
Kupiškio krašto įamžinimą ir populiarumą Lietuvoje 
ir užsienyje, jaunosios kartos meninį ugdymą, dova-
notus kūrybos darbus15 B. Jacevičiūtei-Jėčiūtei buvo 
suteiktas Kupiškio rajono garbės pilietės vardas

Dailininkės įgaliota Jūratė Mockuvienė pagal 
parašytą testamentą 2010 m. birželio 8 d. Kupiškio 
etnografijos muziejui padovanojo 73 tapybos darbus.
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Tokius kraštiečių sprendimus visuomenė labai 
vertina, nes kultūros vertybės bus saugomos ir su jo-
mis supažindinamos esančios ir ateinančios kartos.

Labai svarbią vietą Kupiškio krašte užima daili-
ninkė Veronika Šleivytė (1906–1998) ir jos kūrybinis 
palikimas. Pirmąją savo kūrybos dovaną – 50 paveiks-
lų gimtojo krašto žmonėms – dailininkė skyrė Kupiškio 
etnografijos muziejui, o antrąją – 223 paveikslus – An-
tašavos kraštui, kuriame yra ir jos gimtieji Viktariškiai. 
Todėl 1984 m. Viktariškiuose buvo įsteigta dailininkės 
V. Šleivytės paveikslų galerija. V. Šleivytės testamen-
tas įsigaliojo po jos mirties – 1998 m. balandžio 21 d. 
Be Kupiškio rajono savivaldybės įgaliojimą turėjusio 
Etnografijos muziejaus, buvo ir antrasis velionės va-
lios vykdytojas – Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno 
skyrius. Bet ne į visą turtą, o tik į dalį, susijusią su kū-
rybiniu palikimu. Kupiškio etnografijos muziejui atite-
ko 283 paveikslai, 21 skulptūrėlė, 550 stiklinių nega-
tyvų, 78 antikvarinės knygos, 437 autorių knygos su 
parašais, 380 laiškų, 405 atvirukai, 900 fotografijų, 1 
615 kito turto eksponatų, 14 vaizdo kasečių16. Iš viso 
V. Šleivytės rinkinį sudaro 4 052 eksponatai. Visas pa-
likimas 1998 m. buvo įvertintas 18 586 Lt17 . Beje, Ku-
piškio etnografijos muziejui atiteko ir velionės turėtas 
atkuriamasis indėlis (6 000 Lt).

Tęsiamos dailininkės V. Šleivytės tradicijos ir 
pildomi jos norai. Ji prieš mirtį pageidavo, kad už 
pinigines santaupas muziejininkai jaunimui organi-
zuotų parodas-konkursus. Veronikos Šleivytės rajono 
mokinių natiurmortų paroda-konkursas yra vienas iš 
svarbiausių edukacinių muziejaus renginių, su išim-
timis vykstantis kas ketverius metus. Pagrindinis jo 
tikslas – pagerbti V. Šleivytės atminimą, mokinius su-
pažindinti su jos kūrybiniu palikimu, skatinti domėji-
mąsi daile, ugdyti kūrybiškumą ir dalyvavimą kūry-
biniuose projektuose .

Parodas-konkursus sudaro 2 turai. Pirmasis tu-
ras vyksta rajono ugdymo įstaigose. Rajoniniam turui 
kiekvienas dalyvis pateikia 3–5 natiurmortus, sukur-
tus pasirinkta technika. Parodos-konkurso dalyviai 
skirstomi į 3 amžiaus grupes: pirmoji – 7–9 klasių 
mokiniai, antroji – 10–12 klasių, Kupiškio technolo-
gijos ir verslo mokyklos mokiniai, trečioji – Kupiškio 
muzikos mokyklos Dailės skyriaus ir Norkūnų vaikų 
meninio ugdymo centro „Dagilis“ studijos nariai.

Mokinių kūrybos darbus vertina komisija. Ko-
misijos nariais kviečiami būti aplinkinių rajonų dailės 
mokyklų mokytojai. Grupių nugalėtojai apdovanoja-
mi piniginėmis premijomis ir diplomais. Laureatui 
skiriama 250 Lt V. Šleivytės piniginė premija, grupių 
nugalėtojams – 150 Lt piniginės premijos. Kiekvie-
nam renginiui muziejininkai ieško rėmėjų.

Veronikos Šleivytės rajono mokinių natiurmortų 
parodos-konkurso darbai yra eksponuojami Kupiškio 

etnografijos muziejuje. 2010 m. jie buvo eksponuoti 
V. Šleivytės paveikslų galerijoje, nes muziejaus pas-
tatas dabar yra renovuojamas. Minėtos parodos-kon-
kursai vyko 2000, 2004, 2006 ir 2010 m.

Trečioji Veronikos Šleivytės rajono moksleivių 
paroda-konkursas (2006) išsiskyrė tuo, kad ji buvo 
skirta dailininkės 100-osioms gimimo metinėms. Tais 
metais buvo finansuotas edukacinis projektas „Gėlės 
Veronikai“. Tuo pačiu pavadinimu Kupiškio rajono 
Antašavos pagrindinėje mokykloje vyko mokinių 
konferencija. Parodos-konkurso uždaryme 2006 m. 
gruodžio 6 d. Zarasų rajono Dusetų Kazio Būgos vi-
durinės mokyklos mokytojas ekspertas Romas Puče-
kas įvertino kūrinius: Matėme spalvas, linijas, tech-
niką. Vienuose darbuose kreipėme dėmesį daugiau į 
individualumo laipsnį, saviraišką, kitose (dailės sky-
rius) – atlikimo meistriškumą, ieškojome profesiona-
lumo.18

Dailininkės V. Šleivytės kūrybos svarba visuo-
menei parodyta 2006 m. rugsėjo 22 d. Tą dieną pa-
minėtos kraštietės 100-osios gimimo metinės. Pir-
miausia didelis žmonių pulkas susirinko Antašavos 
Šv. Hiacinto bažnyčioje, kurioje vyko šv. Mišios už 
velionę dailininkę. Iš čia pėsti ir važiuoti pasuko į 
parapijos kapines, kuriose amžiną poilsio vietą greta 
savo tėvų, per 60 metų praleidusi Kaune, Veronika 
pasirinko iš anksto .

Jubiliejinis V. Šleivytės renginys vyko jos tė-
viškėje – Viktariškių kaime. Susirinko gausus būrys 
svečių, aplinkinių kaimų bendruomenės, giminės. 
Dailininkės sesers Paulinos dukra Regina Vilimienė 
muziejui perdavė 2 šeimos išsaugotas lovatieses, Ve-
ronikos pirmųjų parodų lankytojų atsiliepimų knygą, 
dėdės Stepono (Veronikos brolio) žiūronus, savo ma-
mos seniausių dainų sąsiuvinį.

Labai gražus renginio akcentas – pristatytas Su-
bačiaus gimnazijos ir Alizavos pagrindinės mokyklos 
mokinių edukacinis projektas „Vaikų kūrybos grožis“ 
(projekto vadovės G. Vaičikauskienė ir Audronė Už-
tupienė). Mokiniai pasakojo, kad Viktariškiuose sto-
vyklavo 5 dienas, artimiau susipažino su dailininkės 
kūryba, patys piešė. Jie sukūrė dovaną – 100 rožių 
kompoziciją – dailininkės jubiliejui.

Muziejininkai pirmą kartą parengė V. Šleivytės 
fotografijų parodą ,,Švelnumas“ iš dailininkės paliki-
mo . Tai akimirkos iš dalininkės tėvų namų, tarp dide-
lio pulko seserų ir brolių, o vaikų apsupty – mama. 
Veronika dažniausiai šio pulkelio pakraštyje ar pri-
gludusi prie mamos.19

Renginyje koncertavo Zarasų rajono Salako kul-
tūros namų liaudiška kapela, vadovaujama Osvaldo 
Macijausko. Parengti V. Šleivytės 100-ųjų gimimo 
metinių renginių ciklą muziejininkai galėjo laimėję 
projektą „V. Šleivytei – 100“, taip pat sulaukę Kupiš-
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kio rajono savivaldybės finansavimo.
Muziejininkai neliko abejingi jau pradėjusiai 

blogėti eksponatų būklei. Per 25 metus sudrėko pa-
sportai, atsilupo rėmų įtvirtinimai, į vidų pateko dul-
kių. Įgyvendindami projektą „Gėlių karalienė“, galė-
jome sutvarkyti 115 paveikslų.

2007 m. gegužės mėn. dienos šviesą išvydo dar 
vienas Kupiškio etnografijos muziejaus leidinys – 
„Veronikos Šleivytės gyvenimo bruožai“. Tai yra su-
manymo parengti ir išleisti seriją knygų ir albumų, 
atspindinčių iš šio krašto kilusių menininkų likimus 
ir kūrybos bruožus, tąsa. Leidinyje, be paveikslų, pu-
blikuojamos V. Šleivytės tarpukaryje darytos fotogra-
fijos. Straipsnį apie dailininkės gyvenimą ir kūrybą 
,,Kūrybos pasaulyje“ parašė muziejininkė A. Janu-
šytė, straipsnį „Grafika ir pastelė“ – menotyrininkė 
Violeta Krištopaitytė, straipsnį „Veronikos Šleivytės 
gyvenimas fotografijose“ – Agnė Narušytė. Knyga iš-
leista 300 egz. tiražu. Jos pristatymas įvyko 2008 m. 
liepos mėn., per Veronikos vardadienį.

2010 m. liepos 7–9 d. Kupiškyje šurmuliavo 
šventės „Po vardo ženklu“ renginiai, skirti miesto 
530-osioms įkūrimo metinėms. Miesto gimtadienis – 
tai puiki proga toliau tęsti savo šaknų pažinimą. Ta 
proga muziejininkai visuomenę supažindino su kraš-
tiečio architekto, tapytojo, daugelio knygų apie archi-
tektūrą autoriaus, Lietuvos kultūros ir meno premi-
jos laureato prof. Jono Minkevičiaus (g. 1929) dailės 
darbais .

Pristatydamas savo darbų parodą, prof. J. Min-
kevičius sakė, kad su menu visada jautė ryšį ir kad yra 
vienintelis iš savo kurso draugų, nepraradęs to ryšio. 
Jo kūryboje atsispindi kelionių įspūdžiai po užsienio 
šalis ir Lietuvą. Joje dominuoja su niekuo nepalygi-
namas Lietuvos kraštas . Paklaustas, koks jam dabar 
atrodo Kupiškio kraštas, prof. J. Minkevičius sakė, 
kad čia neblogai tvarkomasi, jaučiamas kultūrinis pa-
kylėjimas, tačiau reikia ieškoti kultūrinių bendravimo 
formų su visuomene, kurios padėtų išsaugoti ir puo-
selėti kupiškėnų tarmę, menininkų palikimą, būtina 
restauruoti unikalius paveldo objektus .

Po šios parodos muziejininkė A. Janušytė 2 kar-
tus lankėsi profesoriaus namuose Kaune ir užrašė jo 
prisiminimus, į skaitmenines laikmenas nuskenavo 
50 fotografijų. Šiuo metu prof. J. Minkevičius rašo 
prisiminimų knygą, kurią pažadėjo pirmiausia prista-
tyti gimtajame Kupiškio krašte.

Baigiantis 2010 m., gruodžio 22 d., tarp dauge-
lio renginių kupiškėnų neliko nepastebėtas parodos, 
skirtos kraštiečio dailininko Boleslovo Motuzos-Ma-
tuzevičiaus (1910–1990) 100-osioms gimimo me-
tinėms, atidarymas ir parodos katalogo ,,Nupieštas 
gyvenimas“ pristatymas Kupiškio kultūros centre. 
Parodoje eksponuoti 42 B. Motuzos-Matuzevičiaus 
darbai iš Lietuvos nacionalinio ir Lietuvos dailės mu-
ziejų rinkinių atspindėjo visą dailininko kūrybą.

Vyresnio amžiaus kupiškėnai B. Motuzą-Matu-
zevičių gerai prisimena, mat sovietmečiu jis mėgda-
vęs čia lankytis, tapyti iš natūros, rinkęs kraštotyros 
medžiagą, fiksavęs istorijos, kultūros, archeologijos 
paminklus. Daug bendravęs su „Senovinių kupiškė-
nų vestuvių“ spektaklio kūrėjais. Tai buvo spalvinga 
asmenybė su prieštaringa ir skaudžia gyvenimo pra-
eitimi .

Kodėl jis atsidūrė Sibiro lageryje – dar neįminta 
mįslė. Nuvykęs į Maskvą, neva mokytis, dailininkas 
buvo nuteistas ir ištremtas. Tremtyje išbuvo 10 metų. 
Ir piešė kur tik galėdamas – ant senų bylų viršelių, 
panešiotų autų, kartono gabalų. Grįždamas tėvynėn, 
dailininkas parsivežė ne tik žmoną, bet ir kelis šimtus 
piešinių.

Iki šio laiko nebuvo išleistas dailininko kū-
rybos katalogas. Muziejininkei A. Janušytei, ren-
gusiai katalogą „Nupieštas gyvenimas“, dailininko 
sūnus, archeologas prof. Gediminas Motuza leido 
susipažinti su asmeniniais Motuzų šeimos narių 
archyvais. Katalogo sudarytoja surinko visus apie 
dailininką, jo kūrybą rašytus straipsnius, užrašė ar-
timųjų ir Kupiškio rajone gyvenančių žmonių prisi-
minimus. Tai didelis ir kruopštus darbas, kurį A. Ja-
nušytė nuveikė per 3 mėnesius. Dailininko kūrybą 
apibendrino menotyrininkė Nijolė Nevčesauskienė. 
Parodoje dalyvavęs sūnus muziejininkams perdavė 
9 tėvo darbus.

Kūrybinio kupiškėnų dailininkų palikimo iš-
saugojimas, populiarinimas, sklaida verti išskirtinio 
dėmesio gimtajame krašte. Tokio pobūdžio kultū-
rinės programos Lietuvos miestuose ir miesteliuose 
yra visuomenės laukiamos. Straipsnį apibendrinsiu 
prof. J. Minkevičiaus žodžiais: Jei šaknis jaučiame 
šio krašto, turime dirbti, stengtis dėl jo klestėjimo. 
Nedaug beliko kraštų, išlaikiusių senąsias tradicijas. 
Globalizacija viską šluoja. Jei nepuoselėsime savojo 
krašto, tai bus blogai.20
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FOSTERING AND SPREAD OF CREATIVE hERITAGE OF ARTISTS FROM KUPIŠKIS 
IN ThEIR NATIVE LAND

Violeta Aleknienė
Kupiškis Ethnographic Museum

An interaction between museum and society is 
one of the dominant problems in museology and the 
priority in museum activities.

The article reviews how preservation, populariza-
tion and spread of professional art heritage (by Kazys 
Šimonis, Veronika Šleivytė, Bronislava Jacevičiūtė-
Jėčiūtė, Jonas Minkevičius, Boleslovas Motuza-
Matuzevičius) help to foster an interaction between the 
Kupiškis Ethnographic Museum and society.

The Museum arranges different projects: ex-
hibitions-contests, presentations of exhibitions and 
publications, unveilings of monuments, celebrations 
and other kinds of events. These activities capacitate 
to communicate and cooperate with different social 
groups of society broader, in full-scale and attractive-
ly, to create the inviting museum’s image, to organize 
promotional campaigns, to affiliate with mass media, 
to work better with sponsors, to improve communica-
tion and cooperation with all kinds of cultural insti-
tutions, to contribute to upbringing of youth’s ethnic 

consciousness and public spirit.
Museum specialists are active participants of 

international festivals “Lingaudala” and “Sielos il-
gesys” (“Longing of soul” – festival of sacral art), 
they organize European Heritage Days, outstand-
ing personalities’ jubilee-celebrations, conferences, 
plein-air paintings and other events.

The Museum strives to integrate the heritage of 
artists who come from Kupiškis into the main сultural 
events of Kupiškis district. This helps to accumu-
late collections of professional art and photographs, 
video- and audio- archives. Artists’ relatives donate 
the art-works to the Museum, reminiscences are re-
corded, video-films created, virtual exhibitions ar-
ranged .

The aim of the Museum’s publishing projects 
is to release albums and catalogues of exhibitions, in 
which the artworks of Kupiškis natives are presented.

Cultural activities of this kind are expected and 
accepted in regions.
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gyDyTOJAS ANTANAS JURgELIONIS – LIETUVOS 
SPORTO LygOS VADOVAS IR PIRMASIS SPORTO 
MOKSLININKAS LIETUVOJE

Arvydas Jakštas
Lietuvos sporto muziejus

Antanas Jurgelionis – didi ir šviesi asmenybė, 
padėjusi tvirtus nepriklausomos Lietuvos sporto me-
dicinos ir fizinio lavinimo pagrindus.

Jis gimė 1894 m. balandžio 14 d. Latvijoje, 
Aknistos miestelyje, netoli Lietuvos sienos, vals-
čiaus raštininko šeimoje. 1905 m. Jurgelionių šeima 
persikėlė į Petrapilį (dabar – Sankt Peterburgas), nes 
Lietuvoje lietuviams dirbti valdžios įstaigose caro vy-
riausybė neleido. 1915 m. su pagyrimu baigęs Petra-
pilio Šv. Kotrynos berniukų gimnaziją, A. Jurgelionis 
įstojo į Karo medicinos akademiją. Studijuodamas 
priklausė nelegaliai lietuvių studentų organizacijai 
„Fraternitas Lithuanica“, kurios tikslas buvo išlai-
kyti lietuvybę ir kelti tautinę kultūrą. Šią organiza-
ciją 1908 m. įkūrė tos pačios akademijos auklėtinis, 
vėliau Lietuvos kariuomenės generolas, Vytauto Di-
džiojo karo muziejaus įkūrėjas ir ilgametis jo direkto-
rius Vladas Nagius-Nagevičius (1880–1954). A. Jur-
gelionio studijas nutraukė prasidėjusi revoliucija, 
todėl 1918 m. jis grįžo į Lietuvą.

1920 m. A. Jurgelionis buvo pašauktas į Lietu-
vos kariuomenę. Tarnaudamas 8-ojo pėstininkų pulko 
sanitarijos kuopoje, jis dalyvavo nepriklausomybės 

kovose su lenkais. Apie tai byloja įrašas jo tarnybos 
lape: 1920 m. lapkričio mėn. 17 ir 21 d. pasižymė-
jo kautynėse ties Giedraičiais. Lapkričio mėn. 17 d. 
lenkams puolant Giedraičius, gydytojas Jurgelionis, 
turėdamas mažą ir silpnai paruoštą sanitarijos per-
sonalą, įvykdė sunkią sužeistųjų evakuaciją. Evakuo-
jant sužeistuosius, Antanas Jurgelionis buvo lengvai 
sužeistas, tačiau liko rikiuotėje ir tęsė darbą. Lap-
kričio 21 d. lenkams vėl puolant Giedraičius, gydy-
tojas Jurgelionis sugebėjo savo ištverme, sumanumu 
ir narsumu išlaikyti savo įstaigoje pavyzdingą tvar-
ką, esant darbui pavojingomis sąlygomis su nedideliu 
skaičium sanitarų suteikė pagalbą sužeistiesiems ir 
atliko evakuacijos darbą.1

1921 m., gen. V. Nagiui-Nagevičiui ir plk. Vy-
tautui Ingelevičiui rekomendavus, Krašto apsaugos 
ministerija A. Jurgelionį pasiuntė į Paryžiaus Sor-
bonos universitetą baigti medicinos studijų. Per jas 
A. Jurgelionis specializavosi Val de Graso karo gydy-
tojų institute ir stažavo Žuanvilio fizinio lavinimosi 
instruktorių ir sporto gydytojų institute.

1925 m. A. Jurgelionis baigė Sorbonos universi-
teto Medicinos fakultetą ir vadovaujamas prof. Leo-
no Bernardo apgynė disertaciją „Kelios pastabos apie 
fizinį lavinimą: jo kilmė, dabartinė būklė, ateitis“ 
[Quelques Considerations sur L’education Physique 
(Ses origines, son etat actuel, son avenir)]. Pažymėti-
nas jaunojo mokslų daktaro dėkingumas profesoriui, 
tėvams ir artimiesiems, išreikštas dedikacija: Gana 
silpnas begalinės meilės ir dėkingumo įrodymas... 
Autorius dėkoja savo dėstytojams bei gen. V. Nagiui-
Nagevičiui ir plk. V. Ingelevičiui už rekomendaciją 
studijuoti Paryžiuje.

Ši kūno kultūrai skirta ir dėl suprantamų aplin-
kybių apginta užsienyje daktaro disertacija yra pirmo-
ji Lietuvoje. Jos originalo (prancūzų kalba) kopija su 
Algirdo Krančiuko vertimu į lietuvių kalbą saugoma 
Lietuvos sporto muziejuje Kaune. Disertacijos kopiją 
iš Sorbonos universiteto padėjo gauti Lietuvos amba-
sados Prancūzijoje kultūros atašė Mėta Mikelaitienė, 
2002 m. maloniai atsiliepusi į Sporto muziejaus Spor-
to istorijos skyriaus vedėjo Arvydo Jakšto prašymą.

Disertacijoje A. Jurgelionis apžvelgė fizinio la-Antanas Jurgelionis. 1935 m.
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vinimo evoliuciją nuo antikos laikų iki XX a. pr. Di-
džiausia jos dalis yra istorinė apžvalga, kurią autorius 
suskirstė į 4 laikotarpius:

1. Fizinis lavinimas Graikijoje.
2. Fizinis lavinimas Romoje.
3. Viduramžiai.
4. Fizinis lavinimas nuo Renesanso iki mūsų 

dienų.
Antrame disertacijos skyriuje „Fizinis lavinimas 

Romoje“ autorius pažymi: Jaunuoliams buvo privalo-
mas pasiruošimas karinei tarnybai, todėl jauni žmo-
nės Romoje nuo aštuntos valandos rinkdavosi Mar-
so laukuose ir ten rengdavosi karui; subrendę vyrai 
šiose pratybose nedalyvaudavo. Geriausios pramo-
gos liaudžiai buvo žaidynės cirke. Mėgstama romėnų 
liaudies pramoga buvo gladiatorių kovos. Žaidynės 
Ludi Apollinares, Ludi romani, Ludi Sevirales buvo 
vežimų su dviem arba keturiais arkliais lenktynės 
arba kažkas panašaus į kariškus kavalerijos manev-
rus. Niekas nė iš tolo nepriminė graikų žaidynių.2

Trečiame skyriuje „Viduramžiai“ A. Jurgelionis 
rašo: Viduramžiais fizinis lavinimas praranda bet ko-
kią auklėjamąją prasmę. Visur viešpatauja jėga, bet 
ta jėga fizinio lavinimo požiūriu pritaikoma neteisin-
gai, ji yra agresyvi, griaunanti jėga. Tuo metu kai ri-
teriai dalyvavo karinėse pratybose, liaudyje paplito 
žaidimai atvirame lauke: rutulio žaidimas (senasis 
baskų žaidimas), žaidimas su ritmuša, ledo ritulio 
protėvis, žaidimas su kūju, kroketo ir golfo protėvis. 
Sportinis viduramžių judėjimas pagimdė tik riteriją 
su jos turnyrais bei dvikovomis ir įvairiais žaidimais.3

Disertacijoje pateikti ir A. Jurgelionio per studi-
jas Val de Graso institute atliktų prancūzų karių medi-
cininių tyrimų duomenys. Štai pirmasis patikrinimas 
1924 m. sausio 5 d.: Kareivis R. J., 5-asis pėst. pul-
kas, atsiųstas širdies tyrimams. Konstatuota: Smarkus 
plakimas ir dusulys, esant apkrovimui. Senasis pik-
tnaudžiavimas sportu (dviračiu). Reziumė: Širdies 

nepakankamumas.4 Antrasis patikrinimas: Kareivis 
R. G., 6-oji artilerijos grupė, pasiųstas tyrimams: šir-
dies aritmija. Konstatuota: Lengvi funkciniai širdies 
sutrikimai, esant apkrovimui. Atleisti nuo sunkių dar-
bų arba darbų, reikalaujančių didesnių nei įprasta fi-
zinių pastangų.5 Trečiasis patikrinimas: Kareivis D. 
P., 22-asis karo pėst. būrys, atsiųstas ištirti plaučius. 
Konstatuota: Tėvas 15 metų serga tuberkulioze.6

Baigęs studijas, A. Jurgelionis gįžo į Lietuvą ir 
atsidėjo fizinio lavinimo darbui, tautinės kūno kul-

Peterburgo karo 
akademijos 

studentai lietuviai 
Helsinkyje. 

A. Jurgelionis – 
antroje eilėje antras 
iš dešinės. 1917 m.

A. Jurgelionio disertacijos titulinis lapas
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tūros sistemos kūrimui. Kaune pradėjo dirbti Karo 
sanitarijos valdyboje fizinio lavinimo inspektoriumi 
ir Simono Daukanto mokytojų seminarijoje. 1926–
1929 m. jis vadovavo Lietuvos sporto lygai, tuo metu 
atlikusiai Olimpinio komiteto vaidmenį – ji koordi-
navo visą Lietuvos sporto judėjimą. Tuo pat metu 
A. Jurgelionis ėjo ir Kariuomenės fiziško lavinimo 
centro viršininko pareigas.

Lietuvos sporto lyga rūpinosi įsteigti Lietuvos 
olimpinį komitetą, kas matyti iš rašto7, siųsto 1927 m. 
balandžio 3 d. Krašto apsaugos, Užsienio reikalų ir 
Švietimo ministerijoms, Šaulių sąjungai ir Futbolo 
lygai.

1928 m. A. Jurgelionis vadovavo Lietuvos spor-
tininkų delegacijai Amsterdamo olimpinėse žaidy-
nėse. Ten pat vyko ir pasaulinis sporto medicinos 
gydytojų kongresas, kuriame jis buvo išrinktas į or-
ganizacinį komitetą.

1929 m. gyd. kpt. A. Jurgelionis išleido knygą 
„Kariuomenės fiziškas lavinimas“, kurioje pateikė 
išsamią jaunų ir baigiančių tarnybą karių fizinio la-
vinimo programą, pedagoginių nurodymų fizinio la-
vinimo vadovams, mankštos pratimų pavyzdžių, len-
gvosios ir sunkiosios atletikos rungčių ir jų taisyklių, 
plaukimo, sporto žaidimų, žiemos sporto šakų nu-
rodymų ir kt. Autoriaus teigimu, fiziniam lavinimui 
turi vadovauti tik specialiai tam parengti asmenys. 
Knygos įžangoje A. Jurgelionis rašo: Šiais laikais į 
kariuomenę ateina labai įvairus elementas ir dau-
giausia visai mažai fiziškai išlavinti vyrai. Todėl fiziš-
kas lavinimas mūsų kariuomenėje turi būti pagrįstas 
kūno kultūra, laisvais bei pritaikomaisiais judesiais, 

Pasaulinio 
gydytojų 
kongreso 
dalyviai. 
A. Jurgelionis – 
pirmoje eilėje 
ketvirtas 
iš kairės. 
Amsterdamas, 
1928 m.

Gydytojo laipsnio suteikimo A. Jurgelioniui diplo-
mas
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stiprinančiais rankų ir kojų raumenis... Karys turi su-
sipažinti su visomis sporto šakomis, prietaisais, spor-
to ir kariškais žaidimais, kurie lavina kario savumus. 
Karys turi būti ne tik sveikas, gražios išvaizdos, bet 
ir drąsus, narsus tvirtos valios, drausmingas ir soli-
darus. Karys lavindamasis kartu mokosi saugoti ne 
tik savo gyvybę, šeimą, turtą, bet ir tautos laisvę, nuo 
kurios pareina krašto gerovė.8

Tais pačiais 1929 m. prie Švietimo ministerijos 
A. Jurgelionis organizavo Fiziško auklėjimo refe-
rentūrą ir tapo jos referentu. Dirbdamas joje, sukūrė 
Fiziško auklėjimo draugiją. Turėdamas tikslą propa-
guoti kūno kultūrą, A. Jurgelionis redagavo 1931 m. 
pradėtą leisti žurnalą „Fiziškas auklėjimas“, vieną iš 
populiariausių Lietuvoje. 1934 m. viename žurnalo 
numerių jis rašė:

1. Fiziškas auklėjimas, kuris savo rezerve turi 
tokių priemonių, kaip žaismą, gimnastiką, įvairias 
sporto šakas, stovyklavimą, keliavimą – be abejo, 
kelia žmogaus savarankiškumą, dvasią, energiją, su-
siklausymą, tobulina pajutimus ir protą, vis daugiau 
veržiasi tarp visų auklėjimo būdų užimdamas pirmąją 
vietą.

2. Fiziškas auklėjimas nežino klasių, luomų ir 
kitokių skirtumų, nes aikštėje nėra privilegijų: tuo jis 
tinka gyvenamajai epochai.

3 . Fiziškas auklėjimas, skatindamas judėti ir 
veikti, nejučia paliečia jautriausią savimylos jaus-
mą – nugalėti.9

A. Jurgelionio straipsnius fizinio lavinimo ir 
sporto medicinos klausimais publikavo „Lietuvos 
aidas“, „Karys“, „Kūno kultūra ir sveikata“, karo 

mokslo žurnalas „Mūsų žinynas“ ir kt. 1930 m. gyd. 
mjr. A. Jurgelionis „Mūsų žinyne“ rašė: Kūno lavi-
nimas kariuomenėje turi būti taikomasis. Lavinimo 
tikslas – tinkamas visašališkas kareivio išauklėjimas 
tėvynei ginti. Kautynių reikalavimai ir pats kareivio 
amžius nurodo, kad čia fiziškas auklėjimas turi būti 
kolektyvus, o tam tinka SPORTAS. Kariuomenėje prie 
griežtos drausmės žmonės turi būti stiprūs, vikrūs, 
patvarūs, sumanūs ir narsūs, turi mokėti eiti, bėgti, 
svaidyti granatas, šokti, lipti – žodžiu, pilna prasme 
turi būti sportininkai. Kariuomenėje mums nereikia 
garsių vienetų, čempionų. Mums nereikia žmonių, 
visą gyvenimą darančių tuos pačius gestus. Mums 
reikalingos masės greitų, narsių ir patvarių karei-
vių. Kada mes turėsime gerai išauklėtą visą jauni-
mą, čempionai gims patys ir tauta galės jais gėrėtis 
ir džiaugtis. Be to, jau XIX a. Vakarų Europoje kūno 
kultūra tampa ne tik kariuomenės lavinimo priemone, 
bet įvedama mokyklose kaip būtinas auklėjimui, bet 
labiausiai sveikatai palaikyti, dalykas .10

Anot autoriaus, po didžiojo karo visos tautos 
ypač atkreipė dėmesį į fizišką lavinimą. Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Anglijoje įsteigiamos kūno kultūros ir 
sporto ministerijos. Valstybių biudžetuose figūruoja 
milijoninės sumos, skiriamos fiziško lavinimo reika-
lui. Fiziškas lavinimas ir SPORTAS dabartinių moks-
lų šviesoje daugiau veikia smegenis, negu raumenis. 
Tai itin įdomi ir nauja auklėjimo priemonė, kuri daug 
žada ateičiai.11

1932 m. X Los Andželo olimpinėse žaidynėse, 
rekomendavus žinomam Lietuvos dailininkui ir vi-
suomenės veikėjui Antanui Žmuidzinavičiui, A. Jur-

X olimpinių 
žaidynių diplomas 

meno konkursų 
žiuri nariui 

A. Jurgelioniui. 
Los Andželas, 

1932 m.
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gelionis buvo pakviestas meninės dalies žiūri nariu. 
Organizacinis žaidynių komitetas jį apdovanojo spe-
cialiu diplomu, dabar eksponuojamu Lietuvos sporto 
muziejuje. Kaune A. Jurgelionis surengė Lietuvos fi-
zinio lavinimo mokytojų konferenciją, buvo paskirtas 
Kūno kultūros rūmų direktoriumi. Siekdamas išjudin-
ti ir nuteikti mankštai jaunuomenę, jis subūrė naują 
sąjūdį „Sporūta“, talkinusį Kūno kultūros rūmams. 
Sąjūdis buvo orientuotas į tautiškumą, skiepijo Tėvy-
nės meilę. Jo programoje daug vietos skirta higienai, 
organizmo grūdinimui gamtoje, fiziniams pratimams 
ir pan. A. Jurgelionis suredagavo 1933 m. Švietimo 
ministerijos Kūno kultūros rūmų išleistą kolektyvi-
nį leidinį „Sporūta“. Nepamirštos ir mokyklos, jose 
įvestos papildomos popietinės „Sporūtos“ pamokos, 
o abiturientams – kūno kultūros egzaminai.

Tautos fiziniu lavinimu pradėjo rūpintis ir Lietu-
vos vyriausybė. 1934 m. spalio 10 d. atidaryti Kūno 
kultūros rūmai (juos projektavo archit. Vytautas 
Landsbergis-Žemkalnis). Rūmuose veikė Aukštieji 
kūno kultūros kursai. Jų statutą 1934 m. rugsėjo 27 d. 
(įsakymas Nr. 457) patvirtino Lietuvos vyriausybė. 
A. Jurgelionis rūpinosi ir rūmų statyba, ir Aukštųjų 
kūno kultūros kursų organizavimu, jam talkino Karo-
lis Dineika, gyd. Vytautas Kviklys ir kiti entuziastai.

Kartu su kursų statutu buvo priimtas reguliami-
nas. Pagal pastarąjį karo mokslų grupėms karines dis-
ciplinas dėstė aukšto rango kariškiai: gen. štabo plk. 
P. Babickas, gen. štabo plk. K. Dulksnys, gen. štabo 
plk. M. Stankaitis, gen. štabo mjr. J. Ivašauskas, šta-
bo kpt . J . Jadauga ir kt. Pats A. Jurgelionis (tuomet – 
gyd. mjr.) dėstė fizinio lavinimo metodiką, kūno kul-
tūros istoriją, anatomiją, žmogaus kūno sandaros ir 
konstitucijos mokslą; specialistų padedamas, įrengė 
fiziologijos ir medicinos kontrolės laboratoriją, laiky-
tiną pirmąja sporto medicinos laboratorija Lietuvoje. 

1937 m. A. Jurgelionis dalyvavo 8-ajame „Sa-
kalų“ suvažiavime Prahoje. Tais pačiais metais Ry-
goje vykusiame Europos vyrų krepšinio čempionate 

jis vadovavo Lietuvos krepšinio rinktinei, pirmą kartą 
tapusiai Europos čempione.

1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, A. Jur-
gelionis dirbo Priešmaliarinės valdybos viršininku 
Sveikatos apsaugos liaudies komisariate, įkūrė Vil-
niaus medicinos draugiją. 1943 m., nacių persekioja-
mas, jis pasitraukė į Panemunėlį (Rokiškio rajonas), 
kuriame dirbo apylinkės gydytoju.

Pokario metais A. Jurgelionis nutolo nuo sporto 
medicinos bei organizacinio darbo ir daugiau dėmesio 
skyrė ilgaamžiškumo problemai Lietuvoje. 1950 m. 
jis apgynė kandidato (dabar – daktaro) disertaciją 
„Maliarijos klausimu Lietuvoje“. 1951–1959 m. dir-
bo Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos ins-
titute skyriaus vedėju.

A. Jurgelionis – vienas iš gerontologijos moks-
lo pradininkų Lietuvoje, buvo ilgametis Gerontologų 
draugijos pirmininkas. 1964 m. jam suteiktas nusipel-
niusio Lietuvos gydytojo vardas. A. Jurgelionis pa-
skelbė per 60 mokslo darbų virusologijos, mikrobio-
logijos ir gerontologijos klausimais .

Tai buvo didelės erudicijos žmogus, intelektua-
las. Gerai mokėjo prancūzų, vokiečių ir rusų kalbas. 
Jam buvo suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis . 
A. Jurgelionio nuopelnai Lietuvai įvertinti Lietuvos 
nepriklausomybės 10-ies metų jubiliejaus medaliu, 
Čekoslovakijos Baltojo liūto V laipsnio, Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ir Vy-
čio kryžiaus III laipsnio ordinais. Jis mirė Vilniuje 
1976 m. spalio 22 d., palaidotas Rokantiškių kapi-
nėse.

1995 m., per V pasaulio lietuvių sporto žaidynes 
Kaune, Lietuvos kūno kultūros akademijos rūmų ves-
tibiulyje iškilmingai atidengti iškilių Lietuvos sporto 
sąjūdžio atstovų Antano Jurgelionio (1894–1976) ir 
Algirdo Vokietaičio (1909–1994) bareljefai (skulpt. 
Algis Šlapikas). Tikimės, jog sporto ir medicinos spe-
cialistai deramai įvertins gyd. plk. ltn. A. Jurgelionio 
nuopelnus Lietuvos sportui ir sporto medicinai.
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ANTANAS JURGELIONIS – A LEADER OF LIThUANIAN SPORTS LEAGUE AND ThE 
FIRST SPORTS SCIENTIST

Arvydas Jakštas
Lithuanian Sport Museum

Antanas Jurgelionis was an initiator of the Lith-
uanian Sport Museum, a creator of national physical 
training system.

In 1925, he finished Saint Catherine’s boys gym-
nasium in Saint Petersburg with praise, after that – 
entered the Military Medical Academy.

In 1920, A. Jurgelionis was called up for mili-
tary service. He served in Infantry Regiment, Sani-
tary Detachment, and took part in fights for Lithu-
anian independence.

In 1925, A. Jurgelionis graduated from Sorbonna 
University, Faculty of Medicine, where he defended 
a dissertation “Several Remarks Concerning Physical 
Training – Origin, Present State, and Future”.

Since 1926 till 1929, he was a head of the Lithu-
anian Sports League.

A. Jurgelionis was a leader of Lithuanian sports-

men delegation in Amsterdam Olympic Games, 1928.
In Los Angeles Olympic Games, 1932, A. Jur-

gelionis was invited as a member of artistic perfor-
mance jury.

He was aware of science’s benefits for socie-
ty, followed the same position as we are following 
nowadays and organized physical training activities’ 
classes.

A. Jurgelionis’ articles, related to physical train-
ing and sports medicine matters were published in 
numerous newspapers and magazines, he announced 
over 60 scientific articles on virology, microbiology 
and gerontology.

Doctor and lieutenant-colonel Antanas Jurgelio-
nis emphasized, that physical training in armed forc-
es has to be based on physical training and soldiers 
training .
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