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Mažeikių muziejaus leidinys jaunesniojo amžiaus moksleiviams apie kolekcionavimą 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Mieli skaitytojai,  

Atkeliauju pas jus kartu su  krintančiais lapais. Vasara, o kartu ir ilgos atostogos, baigėsi, susirinkote į 
klases. Tad skubu pasidžiaugti, jog, prasidėjus mokslo metams bei artėjant TARPTAUTINEI MOKYTOJŲ 
DIENAI, Mažeikių muziejuje galima sužinoti, kad ir mokytojams nėra svetimas pomėgis kolekcionuoti. 
Apsilankę vienoje iš mūsų salių pamatysite Senamiesčio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojos 
Vegos Raudonienės sukauptą kolekciją. Kartą pamatytas austrų dailininko Gustavo Klimto paveikslas, jo 
naudojamos gelsvos, auksinės spalvos, mokytojai taip patiko, kad po truputį 
ji ėmė pastebėti, jog esama pačių įvairiausių daiktų, ant kurių galima išvysti 
taip patinkantį paveikslą. Į namus atkeliavo įvairaus dydžio ir formų 
puodeliai, lėkštės ir lėkštelės, ant rašomojo stalo, šalia taisomų mokinių 
sąsiuvinių, vietą rado užrašinė bei rašiklis. Mokytojos rankinėje taip pat 
apstu mielų smulkmenų su jau pažįstamu auksinių atspalvių paveikslu, o nuo 
lietaus mokytoja slepiasi po skėčiu, išmargintu to paties paveikslo motyvu.  
Už lango – pageltusiais lapais padengti parko takeliai, o muziejaus vitrinose 
– gelsvai rudų ir auksinių spalvų kolekcija.  
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             Maloniai kviečiame apsilankyti, bet reikėtų suskubti: paroda veiks tik iki spalio 3 d. 
 

Filatelijos naujienos 
 

Lietuvos paštas liepos mėn. išleido naują pašto ženklą tema 
„Kulinarijos paveldas“. Pašto ženkle įamžintas vienas seniausių 
lietuviškos virtuvės desertų – agurkai su medumi. Kaip pasakojama 
Lietuvos pašto svetainėje, agurkai su šviežiu medumi – desertas, 
žinomas jau nuo XIV a. Pasak istorikų, šis gardėsis buvo itin 
vertinamas Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus 
Jogailos dvare. 
Šis pašto ženklas išleistas 500 tūkstančių egzempliorių tiražu. 
Kitąmet, 2017 m. liepos mėn., „Kulinarijos paveldo“ serija 
planuojama papildyti pašto ženklu „Sūriai“. 

KOLEKCININKAS 



Kokių esama muziejų? 
 
Šiame skyrelyje pasakodavau apie įvairiausius muziejus. Šįkart noriu pristatyti kaimyninėje Latvijoje , netoli 
Tukumo miestelio įsikūrusią kino studiją  „Cinevilla“, kurioje po atviru dangumi galima pamatyti įvairiausių 
senų automobilių, pasivaikščioti „netikromis“ gatvelėmis, apstatytomis „netikrais“ namais. Miestelyje, 
pilname  nematytų ar  jau seniai pamirštų daiktų  galima išvysti netgi gazuoto vandens automatą. Tokie 
automatai anksčiau stovėdavo mieste, ir karštą vasaros dieną ištroškusieji prie jo rikiuodavosi į eilutę.  
Cinevilla miestelis įkurtas 2004 m.,  kai buvo statomas kinas  „Rygas sargi“ apie Latvijos kovas už 
nepriklausomybę. Todėl čia  atvykę galėsite pamatyti, kaip atrodė Ryga  maždaug prieš 100 metų: istoriniai 
tiltai, aikštės, akmenų grindinys.  
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Auksinės mintys 
 

Muziejuje apsilankiusių mokinių paklausus, ar yra ką nors kolekcionuojančių, pasigirdo 
neįprasti atsakymai: vienkartinius kavos puodelius – kolekcijos pradžia yra, nes puodeliai net 
trys! 
Kitas atsakymas buvo dar išradingesnis: užmuštas muses! Gaila, nepavyko sužinoti, kiek musių 
sugulė į „Musių kolekcininkės“ dėželę... Jei kartais girdėjote apie neįprastas draugų 
kolekcijas, rašykite mums, mielai pasidalinsime kituose „Kolekcininko“ numeriuose. 
 
 
            Ar žinai, kad.... 
 
... Austrijoje bus pradėta leisti 
12 monetų su skirtingais 
gyvūnais serija, o pirmoji šios 
serijos moneta turėtų 
pasirodyti per Heloviną,  
spalio 31 d.  Moneta neįprasta, 
kadangi joje pavaizduotas 
šikšnosparnis  keičia  spalvą.             
.............................................................................................................................................................................. 

Tekstą paruošė   rinkinių saugotojas  Živilė Ruikienė. Panaudotų iliustracijų šaltiniai:  
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