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Mažeikių muziejaus leidinys jaunesniojo amžiaus moksleiviams apie kolekcionavimą
_________________________________________________________________________________________

Sveiki,
Mokslo metai sparčiai artėja prie pabaigos, tad teko suskubti parengti antrąjį šių
metų „Kolekcininko“ numerį. Vasara - atostogų, kelionių metas. Kartais iš kelionių
parsivežtas daikats gali tapti kolekcijos pradžia. Tad linkiu šaunių atostogų, gerų
įspūdžių, įdomių aplankytų muziejų ir idėjų kolekcijos pradžiai. Gal atostogų metu
aplankysite ne vieną švyturį? Kokie jie įvairūs, galite įsitikinti pažvelgę į šiuos pašto
ženklus.

Numizmatikos naujienos
Maždaug prieš pusmetį visus pralinksmino Latvijoje išleista žaisminga moneta „Penki katinai“ („Pieci kaki“).
2016 metų balandžio 19 dieną Latvijos bankas išleido sidabrinę 5 eurų monetą, vaizduojančią dar vieną latvių
pasaką, kurios herojus – išmintingas ežys. Monetos averse pavaizduota princesė, laikanti ežiuką rankose,
reverse – banda kiaulių su ežiuku priešakyje. Latvijoje ežiui dažnai
suteikiamos teigiamos žmonių savybės – išmintis, darbštumas,
gerumas. Šios pasakos pagrindinis veikėjas – ežys – taip pat
turi šias dorybes, be to, yra išradingas. Būtent šios savybės
lemia, kad jam pasiseka vesti princesę ir kartu su ja valdyti
šalį. Iš viso pasakų seriją sudarys 5 monetos, atskleidžiančios
penkias skirtingas latvių pasakas.
xxx
Gera žinia kolekcionuojantiems euro monetas: pasak Lietuvos banko valdybos nutarimo, Lietuvos bankas plės
išleidžiamų eurų monetų įvairovę, skatindamas daugiau žmonių domėtis kolekcionavimu. Kaziuko mugę
įamžins to paties dizaino, bet skirtingų nominalų dvi monetos. Jos 2017 m. pradės naują kolekcinių eurų
monetų seriją „Tradicinės lietuvių šventės“. Tai bus 5 eurų sidabrinė moneta ir šiek tiek neįprasto nominalo –
1,50 euro moneta iš spalvotųjų metalų. Ateinančiais metais numatoma išleisti ir kitą 1,50 euro kolekcinę
monetą iš spalvotųjų metalų lydinio. Ji įamžins lietuvių skaliką ir žemaituką, unikalias ir ilgaamžes
nacionalines veisles. Šiai temai iš serijos „Lietuvos gamta“ bus skirta ir 10 eurų sidabrinė moneta. Bus išleista
ir proginė 2 eurų moneta su Lietuvos nacionaline puse, skirta Vilniui (tiražas – 1 mln. vnt.).

•
•
•

Per metus Lietuvos paštas išleidžia 25–27 pašto ženklus.
2016 m. kovo 29 d. Lietuvos banko išleista kolekcinė aukso moneta, skirta fizikai, yra vos 13,92 mm
skersmens ir sveria 1,2444 g.
2015 m. atidengtas paminklas pirmajam Lietuvos banko valdytojui Vladui Jurgučiui pagamintas iš 75
000 sugadintų litų centų.

Kokių esama muziejų ?

Madam Tiuso muziejus Londone

Amsterdame (1970)

Berlyne (2008)

„Madam Tiuso“ („Madame Tussaud“) vaškinių figūrų muziejai, išsibarstę po visą platųjį pasaulį ir įsikūrę
Londone, Amsterdame, Niujorke, Las Vegase, Honkonge ir Šanchajuje yra vieni populiariausių muziejų
pasaulyje. Pirmasis „Madam Tiuso“ vaškinių figūrų muziejus duris atvėrė 1835-aisiais
metais Londone. Muziejų įkūrė prancūzų skulptorė Madame Tussaud, kurios tikrasis vardas
buvo Marija Grosholtz. Vaškinės figūros įgudusiomis kruopščių vaško meistrų rankomis,
remiantis nuotraukomis arba tik piešiniais, dažniausiai yra pagaminamos per pusmetį.
Vaškinės figūros yra originalaus dydžio, o visos skulptūros detalės, pavyzdžiui, pirštų ilgis,
rankų venos, net delnų linijos ar žilų sruogų gijos plaukuose, yra apgalvotos ir pateiktos itin
preciziškai ir kruopščiai. Daugiausiai triūso meistrai turi su skulptūrų plaukais, nes
kiekvienas plaukelis specialia karšta adata į vaškinę galvą yra įsodinamas atskirai, po vieną,
kad atrodytų kuo realiau ir įtikinamiau.
Na, o gudresnieji sutaupė, nevažiuodami taip toli, bet apsilankydami Mažeikių muziejuje.
Balandžio – gegužės mėnesiais net 40 dienų muziejaus lankytojai galėjo pažvelgti iš arčiau į
Leonardo Da Vinčio, Viljamo Šekspyro, Alberto Einšteino, Petro I, Napoleono Bonaparto ir
daugelio kitų garsių žmonių vaškinius antrininkus. Pasak parodos sudarytojo Armeno
Arutjunjano, parodos eksponatai kokybe nenusileidžia figūroms iš didžiųjų muziejų,
parodai atrinkti net 35 vaško meistrų darbo pavyzdžiai.
Foto Ž.Ruikienės

Ar žinai, kad....

...daugeliui gerai pažįstamos lėlės Barbės ir Kenai gali dėvėti ne tik madingus rūbus, bet ir tautinius kostiumus?
Š.m. vasario 5 – kovo 31 d.d. Latvijoje, Saldus miestelio J. Rozentalio istorijos ir meno muziejaus vitrinose
buvo galima išvysti lėles latviškais tautiniais kostiumais. Švedijoje gyvenančios latvės Marija Muzikante ir
Dzidra Ciparsone tautiniais rūbais aprengė daugiau kaip 200 lėlių ir mažą kolekcijos dalį išleido kelionėn į
Latviją.
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