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Mažeikių muziejaus leidinys jaunesniojo amžiaus moksleiviams apie kolekcionavimą 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Mažuosius „Kolekcininko“ skaitytojus, jų mokytojus, noriu pasveikinti su naujųjų mokslo metų pradžia, 
palinkėti kūrybiškumo ir drąsos. Tikiu, kad ateis diena, kai „Kolekcininko“ puslapiuose pasidalinsite 
įdomiais pasakojimais. 

     Kokių esama muziejų ? 
Vasaros atostogų metu Vokietijoje 
aplankiau automobilių ir technikos 
muziejų. Sinsheimo mieste 
įsikūręs muziejus lankytojus 
pasveikina iš toli: virš muziejaus 
stogo iškelti viršgarsiniai oro 
laineriai Concord ir TU-144. 
Šiuos, bei mažesnius lėktuvus, 
lankytojai gali apžiūrėti iš vidaus, 
laipteliais pakilus į 30 metrų 
aukštį. Beje, bandant pereiti 

lėktuvo salonu pilotų kabinos link, dėl pasvirusių lėktuvo grindų ima svaigti galva.  
Muziejaus teritorijoje po atviru dangumi rikiuojasi įvairūs tankai ir kita sunki karinė technika. Didelėse  salėse  
galima apžiūrėti  įspūdingą, daugiau kaip 300 senovinių automobilių ir virš 200 motociklų kolekciją, garvežių, 
senovinės žemės ūkio technikos. Keletas milžiniškų garvežių taip pat prieinami lankytojams – galima įlipti ir 
nors trumpam tapti garvežio mašinistu. Formulės-1 gerbėjai liks sužavėti, galėdami iš arti apžiūrėti lenktyninius 
automobilius. 
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   Ekspoziciją pagyvina šalia automobilių įsitaisę manekenai, aprėdyti atitinkamo laikmečio rūbais, karinę 
techniką „aptarnaujantys“ kariai – manekenai karinėmis uniformomis. Laikas šiame muziejuje tikrai neprailgs. 
Muziejus lankytojams atviras 365 dienas per metus.                                        

 



 
 

Atostogų metu nepamiršau, kad „Kolekcininko“ skaitytojams reikia parvežti įspūdžių.  
Vaikštinėjant mažų jaukių miestelių gatvelėmis akys dažnai užkliūna už pačių įvairiausių reklaminių iškabų, tad 
ėmiau jas įamžinti ir tarsi „kolekcionuoti“, o dalį sukauptos savotiškos kolekcijos patalpinau į „Kolekcininko“ 
puslapius. Pristatau šių metų „derlių“ –  tai reklama, aptikta Vokietijoje bei Čekijoje. 
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          FILATELIJOS NAUJIENOS 

 
Pasitinkant naujus mokslo metus, rugpjūčio 29 d., Lietuvos paštas išleido naują pašto 
ženklą, skirtą Mokslo ir žinių dienai. Mokslo ir žinių diena minima rugsėjo 1-ąją. Pašto 
ženklui buvo pasirinktas moksleivės kūrinys. 0,45 Eur nominalo pašto ženklas išleistas 
300 tūkst. tiražu. 
 

                               Ar žinai, kad.... 
...monetose gali būti vaizduojami ne tik karaliai, 
herbai, svarbūs įvykiai ar įžymūs žmonės? 
Vokietijoje išleistos proginės sidabrinės monetos 
vaizduoja Brolių Grimų pasakų veikėjus!  
Įsižiūrėkite: ar randate pažįstamų? Antroji visų 
šių monetų pusė (reversas) yra „rimta“ – joje 
pavaizduotas Vokietijos herbas – erelis. 

____________________________________________________________________________ 
Tekstą paruošė muziejininkė Živilė Ruikienė.  Panaudotų iliustracijų šaltiniai : http://www.post.lt/lt/privatiems/filatelija/naujienos ;  
http://www.mdm.de/gedaenkpraegungen-die-lieblingsmaerchen-der-
deutschen?emcs0=1&emcs1=Produktdetailseite&emcs2=20850&emcs3=11586 
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