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Mažeikių muziejaus leidinys jaunesniojo amžiaus moksleiviams apie kolekcionavimą 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Sveiki! 

 
   Kalendoriuje - paskutinis metų mėnuo... Belaukiant švenčių, 
gruodis dažniausiai labai greit prabėga. Šalia visų darbų 
nepamirškite užrašyti sveikinimo atviruko ir išsiųsti paštu - juk 
tas, kuris ras laiškelį pašto dėžutėje - tikroje, ne elektroninėje, 
tikrai bus maloniai nustebintas. Na, o kad šventiniai sveikinimai 
išties dvelktų šventėmis, „Lietuvos paštas“ kaip ir kasmet išleido 
du specialius šventinius pašto ženklus. Tikriausiai ne vienas 
pašto ženklų kolekcininkas  šiuos ženklus jau patalpino savo pašto ženklų albume. Jie puikiai papildo tiek 
Lietuvos pašto ženklus kolekcionuojančiojo kolekciją, tiek besidominčiojo įvairių pasaulio šalių kalėdiniais 
pašto ženklais. 

 
  Siųsti sveikinimus paštu kviečia ir 
„Latvijos pašto“ sveikinimų namelis, 
atvėręs duris  lapkričio 28 d. Jis įsikūręs 
Rygoje, Rotušės aikštėje šurmuliuojančioje 
kasmetinėje kalėdinėje mugėje. Sveikinimų 
namelyje galima išsiųsti ne tik ką tik   
kalėdinėje mugėje nupirktą dovanėlę bet  ir 
laišką Kalėdų Seneliui. Sveikinimų 
namelis  atviras iki pat gruodžio 31 d. 
 

 
    Sedoje - Sedos pinigų 100-mečio šventė 

 
Pirmojo pasaulinio karo metais ir po jo, be Rusijoje ir 
Vokietijoje išleistų pinigų, Lietuvoje cirkuliavo ir vietinių 
bankų, valdžios atstovų išleisti pinigai. Tai buvo dažniausiai 
ant prasto popieriaus, mažo formato ir galioję trumpą laiką 
pinigai. Pritrūkus metalinių pinigų, 1915 m. savo pinigus 
išleido Sedos komendatūra. Pinigai spausdinti Klaipėdoje, 
jie buvo vienpusiai, nedidelio formato, aštuonių nominalų 
nuo 1 iki 50 kapeikų. Šie pinigai galiojo tik metus.  
Šiais metais sukanka lygiai 100 metų, kai buvo išleisti Sedos 
pinigai. Ta proga Sedoje buvo suorganizuotas renginys, 
kurio metu buvo pristatyta Sedos pinigų išleidimo istorija, 

surengta parodėlė ir net vaidinimas apie tai, kaip atsirado Sedos 
pinigai. Kadangi Sedos pinigai yra labai reti - Lietuvos muziejuose 
saugomi tik du Sedos pinigų banknotai: vienas (5 kp) Žemaičių 
muziejuje „Alka“ Telšiuose, kitas (20 kp) – Šiaulių „Aušros“ 
muziejuje, šiai šventei buvo rekonstruoti senieji pinigai, sukurtas 
jubiliejinis šventinis Sedos pinigas 100 SEDU ir išleisti šventiniai 
pašto ženklai su spaudu. Renginio pabaigoje žiūrovai buvo apdovanoti 
rekonstruotais Sedos pinigais (kopijomis), tad į namus grįžo nešini 
suvenyriniais pinigėliais. 
                                                                                                                                                            Foto E. Ruikos  



Kokių esama muziejų ? 
 

    Šveicarijoje, Bazelio miesto centre,  1867 m. pastatytame name, net keturis šio pastato aukštus užima žaislų 
pasaulio muziejus. Kiekvienas eksponatas čia svarbus. Žaislai išdėlioti taip, lyg žaistų vienas su kitu.  Pliušiniai 
meškučiai mašinėlėse spaudžia pedalus, tarsi dalyvaudami automobilių lenktynėse. Didelės lėlės užsiėmusios 
žaislinėse virtuvėlėse. Besisukančios karusėlės, senoviniai lėlių nameliai su nuostabaus grožio baldeliais, indais 
– visa tai žavi mažus ir didelius muziejaus lankytojus. Muziejuje yra daugiau kaip 6000 eksponatų: vien 
meškučių jame virš 2500, o seniausi meškinai pagaminti 1904 metais.  

             
 

      
 

   Ar žinai, kad.... 
... tame pačiame žaislų pasaulio muziejuje 2006 m. buvo surengta kalėdinių eglučių viršūnėlių paroda? Kalėdų 
eglutė senais laikais buvo puošiama obuoliais, riešutais, kepiniais, vėliau – mediniais, porceliano, stiklo 
žaisliukais. Viršūnę eglutei imta puošti tik 19 amžiuje. Iš pradžių buvo puošiama kūdikėlio Jėzaus figūrėle, 
vėliau – angeliuku, kuris papasakojo piemenėliams apie užgimusį Jėzų arba žvaigžde, panašia į Betliejaus 
žvaigždę, kuri parodė kelią Trims Karaliams. Žaislų muziejuje surengtoje parodoje buvo demonstruojama 
daugiau kaip 60 senovinių  eglučių viršūnių, kurios naudotos 1890 -1960 metais. 
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