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KREŽIS – įvairaus dydžio ir formos pintas krepšys
su lanku. Mažus krežius nešasi miškan uogautojai, į
didesnius deda grybus, daržoves, bulves. Krežis su
dangčiu – į turgų, ant aukšto skilandžiams, dešroms,
džiovintiems sūriams laikyti. Dar ir dabar dažnas tokį
pasiima kelionėn. Ypač didelius krežius pindavo
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BAIK PIEŠTI KREŽĮ...

vilnoms laikyti.
Krežiai pinami iš medžių šaknų ar balanų,
žievės karnų, vytelių, dabar ir iš vielos.

LIETUVOJE DAR SAKOMA:

PINTINĖ, KREPŠYS, KREPŠELIS (literatūriškai),
KAŠELĖ (Žostautai), RAGAŽĖ (Ingavangis),
KRIEŽIS, KREŽIELIS (Židikai), KRIEPŠIS (Purvaičiai),
KIOCIS (Karklė), KREŽATIS (Kretinga), KAŠĖ (Kruonis),
KRESTYS (Tauragė), KIUOCIS (Purvaičiai),
O KAIP SAKO JŪSŲ ŠEIMOJE? ______________________

IR NUSPALVINK

Kreželio kolekcija

2

Kreželio kolekcija

KIRVIS – įrankis, skirtas kirsti, skaldyti, kapoti, tašyti.
Pirmieji kirvių radiniai datuojami apie 6000 pr. Kr. Iki kirvių
žmonės naudojo užaštrintus akmenis ar kaulus. Lietuvos
teritorijoje kirviai atsirado vėlyvajame paleolite. Seniausi buvo
titnaginiai arba raginiai. Nuo neolito pabaigos naudoti gludinto
akmens kirviai (su skyle kotui ir įtveriamieji). Bronzos amžiuje
gaminti žalvariniai kirviai, žymūs – baltiškieji kovos kirviai. Mūsų
eros pradžioje paplito geležiniai kirviai. Prieš 1000 m. susiformavo
dabartinių kirvių prototipas – plačiaašmeniai geležiniai kirviai,
turintys stiprią pentį kotui įtvirtinti.
Kirvis istorijos vingiuose keitėsi, tobulėjo ir išsiskaidė į daugelį
formų, priklausomai nuo to, kam skirtas:
Kovos kirvis – įvairių formų ginklas, senovėje naudotas
artimai kovai ir svaidymui. Bendri bruožai: platūs, plonais ir
aštriais ašmenimis, ilgu ir siauru kotu, siaura pentimi.
Dviašmenis kirvis – aukojimo Dzeusui įrankis senovės Kretos
saloje. Ir žudantis, ir magiškų galių suteikiantis.
Budelio kirvis – nuo viduramžių iki Prancūzijos revoliucijos
naudotas mirties bausmei vykdyti.
Medkirčio kirvis – medžių kirtimui ir šakų genėjimui.
Sodininko kirvukas – vaismedžių ir vaiskrūmių genėjimui,
skaldymui, tašymui.
Alpinisto kirvis – ledkirtis skirtas lipant stačiu ir kietu ledu.
Dar yra gaminami darbo kirviai dailidėms, staliams, specialūs
kirviai stovyklautojams, ugniagesiams, mėsai kapoti, skaldikliai –
malkoms skaldyti skliutas – rąstams tašyti.
Akivaizdžiai susipažinti su kirviais jums padėjo nuotraukos
nuotaikingų keramikės G. Jacėnaitės skulptūrėlių iš ciklo „Kirvio
istorija“, saugomų mūsų muziejaus fonduose.

Atspėkite ir parašykite mums, kokiuose kraštuose kirviai
vadinami taip: tomahaukas, bardišius, labris, barzdinis kirvis – skegoksas,
franciska, axe, certe, siekiera, tapor.

PABAIK IR NUSPALVINK
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PEILIS – tai universalus vienašmenis įrankis ar
ginklas su kotu ir geležte, skirtas pjauti. Be to,
peiliais vadinamos ir plūgų, oblių, staklių geležtės.
Patys seniausi pjaunantys įnagiai rasti Baringo
slėnyje Kenijoje, Afrikoje. Dviejų iš jų amžius
apytiksliai nustatytas – tarp 507 000 ir 541 000
metų pr. m. e. Ankstyvieji žmonių protėviai rinko sustingusios lavos
atplaišas ir suteikdavo joms reikalingą užaštrintą formą. Centrinėje
Europoje rasti titnago peiliai, kurių amžius 300 000 metų, o Artimuosiuose
Rytuose – keletas peilių datuojamų 380 000 metais pr. m. e. Vėliau peiliai
buvo liejami iš bronzos, galiausiai imta gaminti iš metalo. Rankenai
naudotas medis, kaulas, ragas, oda, kaučiukas, plastikas.
Visi peiliai pagal jų sandarą skirstomi į ištisinius - kai geležtė ir
rankena (arba kotas) yra vientisi, bei į sulenkiamus - kuomet geležtė
užlenkiama arba įtraukiama į rankeną. Pagal paskirtį peiliai skirstomi į
ūkinės (sodininko, staliaus) ar buitinės
paskirties (virtuvinius, konditerinius,
stalo, kapokles), kareivių - kovinius,
turistinius, kanceliarinius, medžioklinius, sportinius - svaidomuosius,
skautų uniforminius. Dar peiliai skirstomi ir pagal geležtės formą.
Iš peilių išsivystė durklai, stiletai, kardai, kalavijai, ir kiti ilgaašmeniai
ginklai.

AR ŽINOTE, KAD ŠAKUTĖ PIRMĄ KARTĄ RAŠYTINIUOSE
ŠALTINIUOSE PAMINĖTA IX AMŽIUJE, O KAIP STALO
ĮRANKIS ŠALIA PEILIO IMTA NAUDOTI TIK XVIII A.!
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BAIK PIEŠTI PEILIUS...

IR NUSPALVINK
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FOTOGRAFIJA – tai vaizdo išsaugojimas ir dauginimas,
naudojant mechaninius, cheminius ar skaitmeninius metodus.
Pats žodis kilęs iš graikų kalbos ir reiškia piešimą šviesa.
Fotoaparatai skirstomi į dvi pagrindines grupes - juostinius ir
skaitmeninius.
Fotografavimo būdas išrastas XIX a., dėka anglų Tomo
Vedgvudo ir Fokso Talboto, prancūzų Žosefo Niceforo Njepo ir Luiso Daguerre
bandymų. Kad gauti vaizdą, iš pradžių reikėjo 8 valandų šviesos, vėliau
ekspozicijos (išlaikymo) laikas sutrumpėjo iki pusvalandžio; pirmosios
fotokameros svėrė apie 50 kg, o dydis prilygo vidutiniam televizoriui. Daguerro
atrastas procesas buvo pavadintas dagerotipija, o gauti vaizdai – dagerotipais.
Talbotas užpatentavo negatyvinį-pozityvinį procesą, kurį pavadino kalotipija
(arba talbotipija), nuotraukas jau buvo galima tiražuoti.
Oficiali šiuolaikinės (tokios, kokią mes dabar žinome) fotografijos gimimo
data yra 1839 metų sausio 7 diena. O fotografijos terminą pirmasis panaudojo
seras Džonas Heršelis, 1939 metų kovo 14 dieną Karališkajai akademijai pristatęs
savo veikalą. Čia buvo paminėti ir tokie terminai, kaip negatyvas, pozityvas bei
momentinė nuotrauka.
Fotografijos išradimas Lietuvą pasiekė labai greit – vos tik
Fransua Arago Paryžiaus mokslų akademijoje paskelbė apie
Njepo bei Daguerre išradimą – jau 1939 m. vasario 14 d., o
metų pabaigoje jau padarytos pirmosios dagerotipinės
nuotraukos. Jas padarė iš Paryžiaus atvykęs kunigaikščio
Liudviko Vitgenšteino vaikų guverneris Marsijakas,
nufotografavęs Verkių rūmus. 1845 metais Vilniuje
Rozensonas atidarė pirmąją fotoateljė. Antrasis miestas, kuriame nuolatinai
įsikūrė fotografai, buvo Telšiai. Čia 1860 metais fotoateljė atidarė vietinis
laikrodininkas Chaimas Arensonas.
Platesnę fotografijos istoriją, daugiau
įdomybių apie fotografus ir jų kūrinius galite
rasti įvairiuose tinklapiuose, pvz.:
http://www.viva.lt/idomu
http://lt.wikipedia.org/wiki/Fotografija
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KO TRŪKSTA,
KAD ČIA BŪTŲ TAVO ŠEIMOS FOTOGRAFIJA?...

O JEI DAR NUSPALVINTUM?
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ATVIRUKAS – Pats žodis kilo iš žodžių junginio
„atviras laiškas“ ar „pašto kortelė“. Pagal perdavimo
būdus atvirukai skiriami į siunčiamus paštu su voku ar
be, arba perduodamas iš rankų į rankas, o šiais laikais
jau ir internetu. Tačiau kaip vienu sakiniu apibūdinti
tokią neišmatuojamą įvairovę? Šiaip atvirukas turėtų
būti kartono lapelis su vaizdeliu ar tekstu vienoje pusėje
ir adresu bei pašto ženklu kitoje. Dešinėje matote vieną seniausių muziejuje saugomų
atvirukų, datuotą 1899 m., kairėje truputį „jaunesnis“ – 1908 m.
Bet kaip jie skiriasi nuo to, ką mes šiandien
vadiname atviruku! Pagal formas ir medžiagas dabar yra
skiriami: vaizdiniai, lininiai, ant beržo tošies, atvirukai
mįslės, reali nuotrauka, reljefiniai, šilko, dailininko
pasirašytas, stereoatvirukai ir t.t. Taigi, dažniausiai
kiekviena margo ir įvairiaspalvio pasaulio kortelė yra
apibūdinama vienu žodžiu - atvirukas.
Paprotys sveikinti žmones kortelėmis Vakarų Europoje užgimė jau XV a., jas darydavo
patys siuntėjai. Kai kurie šaltiniai atviruko istorijos pradžia laiko 1795 m. anglų
dailininko Dobsono nutapytus keletą atvirukų su žiemos peizažais. Spausdintas pašto
korteles, skirtas kareivių korespondencijai, įvedė Austrijos-Vengrijos imperijos paštas
XIX a. viduryje. 1000 pirmųjų kalėdinių atvirukų atspausdinta litografijos būdu ir
nuspalvinta rankomis Londone 1843 m. Atviruko su vaizdais prototipu galima pavadinti
1870 m. Prancūzijos-Prūsijos karą minintį prancūzišką atviruką.
Lietuvoje pirmieji atvirukai pasirodė XIX a. pabaigoje. Po
1905-ųjų, panaikinus caro valdžios draudimą rašyti lietuviškai,
prasidėjo tikras lietuviškų atvirukų leidybos klestėjimas. Nuo
1940-ųjų, Lietuvai tapo Sovietų sąjungos dalimi, oficialiai
religinių temų atvirukai išnyko, tačiau lietuviai visada buvo
išradingi ir reikiamų atvirukų susikurdavo patys. Kaip matai,
atvirukų yra, ir vaikiškų, ir tinkamesnių suaugusiems rimtoms
progoms paminėti. sveikinti ar kelionės įspūdžiams prisiminti.
Išsamesnę atviruko istoriją, daugiau įdomybių apie
atvirukus ir jų įvairovę galite rasti lietuviškuose tinklapiuose:
http://gatve.delfi.lt/archive/article.php?id=15432062
http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3011&kas=straipsnis&st_id=5166
O pirmąjį Kalėdinį atviruką galite pamatyti atsivertę:
http://www.balsas.lt/naujiena/323775/%22mailto:info@balsas.lt%22
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AŠ JAU ĮSIVAIZDUOJU, KAIP PASIPUOŠTŲ TAVO
KOLEKCIJA, JEI ČIA NUPIEŠTUM SAVO
PROGINĮ ATVIRUKĄ 

O JEI DAR KRUOPŠČIAI NUSPALVINTUM!
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PINIGAI ne visada būdavo gaunami iš bankomatų – jų istorija labai ilga ir
siekia tūkstančius metų. Iki metalinių monetų atsiradimo pinigų funkcijas atliko
įvairios prekės: gyvuliai, žvėrių kailiai, kriauklės, papuošalai, metalo dirbiniai.
MONETOS. Maždaug prieš 2600 metų Mažojoje Azijoje buvo pagamintos
pirmosios monetos. Senovės graikai greitai įsisavino naująją idėją ir ėmė gaminti
sidabro ir bronzos monetas, pvz., sidabrines drachmas. Monetos buvo gaminamos
iš tam tikro svorio ir tam tikros vertės metalo, o siekiant užtikrinti šį svorį, buvo
žymima jas išleidusio karaliaus, miesto ar šalies antspaudu. Monetas buvo patogu
naudoti, nes jų nereikėjo sverti, o buvo galima tiesiog suskaičiuoti. Seniausia
moneta Mažeikių muziejuje yra 1633 m. Ispanijos-Nyderlandų pustaleris.
Žodis „moneta“ yra lotyniškas. Pradžioje tai buvo romėnų deivės Junonos
prievardis, kartu ir pirmosios romėnų monetų kalyklos prie Junonos šventyklos
Romos Kapitolijuje pavadinimas. „Junona Moneta“ pažodžiui būtų „Junona
Patarėja“. Vėliau monetų kalyklos produkciją imta vadinta paprastai - „moneta“.
Moneta – tai tam tikros formos, svorio ir vertės piniginis vienetas.
Dažniausiai monetos yra gaminamos iš metalo ir yra taisyklingo apskritimo
formos. Šiais laikais kaldinamos apyvartinės, kolekcinės, proginės, investicinės
monetos. Kiekviena moneta turi priekinę ir užpakalinę puses – aversą ir reversą.
Aversas – tai ta monetos pusė, kurioje yra
svarbiausi atvaizdai, garbinantys valstybinę valdžią.
Senovės Graikijos monetų averse būdavo dievybės
atvaizdas, Romos imperijos ir Vakarų Europos
valstybių monetose – valdovo portretas arba jo
herbas, LDK monetose – valdovo portretas ar jo
monograma, dabartinėse monetose – valdovo
portretas ar valstybės herbas.
Reverse – antroje monetos pusėje – pateikiami mažesnės reikšmės elementai, tematiniai
piešiniai, užrašai ar simboliai. Visi tekstai ar
skaičiai, raidės ar ženklai: taškučiai, žvaigždutės,
kuriuos galima pamatyti ant monetų, yra vadinami
legendomis. Užrašai gali būti pilnais žodžiais ir
sutrumpinti, būna ir apskritiminių – palei monetos
pakraštį (pagal laikrodžio rodyklę ar prieš).

Kreželio kolekcija

6

SUJUNKIT ŽINIAS SU VAIZDUOTE,
PABANDYKITE SUKURTI SAVO PROGINĘ MONETĄ
( ŠEIMOS, GIMINĖS AR KIEMO KOMPANIJOS  )
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BANKNOTAI. Kaip jau minėjome, metalinių pinigų istorija skaičiuojama
tūkstančiais metų, o banknotai, kaip visuotinai pripažinta mokėjimo priemonė,
Europoje atsirado tik nuo XVII a.
Metaliniai pinigai buvo sunkūs ir nepatogūs pirkliams, keliaujantiems iš
miesto į miestą. Ieškant išeities buvo sugalvota raštelių sistema. Pirmi banknotai
buvo ranka rašyti rašteliai – įsipareigojimai raštelio savininkui nurodytą suma
išmokėti metaliniais pinigais.

Popierinis
pinigas,
Kinija,
maždaug
1380 m.

Iki šių dienų banknotai visose šalyse vis tobulėja. Patys
banknotai neturi tokios vertės, kokią rodo. Vietoje to
banknoto vertę garantuoja jo leidėjas. Popieriniai pinigai
dažnai padirbinėjami, todėl tikrųjų banknotų gamintojai
stengiasi apsaugoti savo pinigus įvairiomis priemonėmis:
gamina banknotus ant popieriaus su vandens ženklais,
perforuotais ar chameleoniškais skaičiais, holograminėmis
juostelėmis, mikrotekstais, sutapimo ženklais, giliaspaudžiu
paviršiumi, apsauginėmis juostelėmis ir pan.

Keletas nuorodų kompiuterių mėgėjams:
Lietuvos banko tinklalapyje kol kas galima rasti tik rimtą
informaciją apie lietuviškus pinigus – tiek popierinius, tiek
metalinius.
http://www.lb.lt/lt/banknotai/banknotai.html
http://www.lb.lt/lt/banknotai/monetos.html
http://www.lb.lt/lt/banknotai/proginiai.html
O štai JAV monetų kalykla nusprendė žaismingai
supažindinti vaikus su „monetos gimimo procesu“:
http://www.usmint.gov/kids/cartoons/birthOfACoin/
Buvęs
Galbūt jūs esate geresni internautai? Raskite įdomiai
lietuviškias
pateiktos informacijos apie banknotų gamybos procesą ir
1 lito
pasidalinkite su mumis!
banknotas
„Pavargusieji“ nuo informacijos, tinklalapyje:
http://www.usmint.gov/kids/games/ ras su monetomis susijusių žaidimų.
Pasigrožėti įvairiausiais pasaulio šalių banknotais galite adresu:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Banknotes_by_country?uselang=de
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JAV DOLERIAI DAŽNIAUSIAI YRA ŽALSVI.
MANOME, KAD JŪS ESATE DAUG MENIŠKESNI UŽ ŠIŲ
BANKNOTŲ TIKRUOSIUS KŪRĖJUS
IR NUSPALVINSITE GRAŽIAU
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ŽIBINČIUS - priemonė įtvirtinti degančią medžio skalą –
balaną. Tai seniausias specialus trobos vidaus apšvietimui
naudotas prietaisas, labiausiai lietuvių liaudies buityje
paplitęs baudžiavos laikais. Žibinčiais vadinami mediniai
įvairių formų stovai, kuriuos sudaro pagrindas, stiebas ir
viršūnėje balaną prilaikanti metalinė juostelė – „lūpos“ ar „žnyplės“.
Žibinčiai būdavo daromi paprasti, su stiebu iš vientiso medžio, arba
sudėtingesni, kurių dviguba slankiojanti konstrukcija leisdavo reguliuoti
balanos įtvirtinimą reikiamame aukštyje.
Balanos būdavo skaldomos siauromis juostelėmis iš sauso pušies ar
beržo medžio, kad tolygiai degtų ir šviestų. Išdegusios balanos likutis buvo
išstumiamas ir jo vietą užimdavo kita uždegta balana. Prižiūrėti ir keisti
balanas ilgais žiemos vakarais, kol tėveliai dirba, buvo vaikų pareiga.
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UŽDEKITE BALANĄ
(NUPIEŠKITE UGNELĘ)
IR
PARAŠYKITE
KUO DAUGIAU
ŽODŽIŲ APIE
ŠVIESĄ,
UGNĮ,
ŠILUMĄ
IŠ TOS RAIDĖS,
PRIE KURIOS
NUBRĖŽTAS BRŪKŠNYS

Ž ________________________________________________
I
B ________________________________________________
I
N ________________________________________________
Č
I _________________________________________________
U
S _________________________________________________
PAVYKO? PASIDŽIAUKITE SAVO GEBĖJIMAIS 
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ŽVAKIDĖ – įtaisas vienai ar kelioms žvakėms laikyti;
gaminamos ir šiais laikais. Žvakidės istorija prasidėjo, kai
žmogus išmoko pasigaminti žvakę ir ėmė ieškoti, kur ją
padėti. Tikėtina, kad pirmosios žvakidės buvo paprastos
duobutės akmenyje ar medyje, po to jau formuotos
patogesnės iš medžio, metalo ar molio. Neretai žvakidė
turi dalį, už kurios galima patogiai paimti ir nešti
pasišviečiant. Žvakidės dalis, kurioje įstatoma žvakė,
dažniausiai turi platesnį pagrindą, kad parafinas ar vaškas
nenuvarvėtų ant baldo paviršiaus, kur žvakidė stovi.
Iki šių dienų (apsižvalgykite, gal net ir jūsų
namuose!) yra išlikusių įvairių senovinių žvakidžių, nuo
paprastutės iki neįtikėtinai dekoratyvios ir puošnios.
Keletą iš saugojamų mūsų muziejuje matote fotografijose.
Žvakidės paprastai statomos ant baldų, tačiau būna ir
aukštų žvakidžių, pastatomų ant grindų. Daugiažvakės
šakotos dekoratyvios žvakidės dar kitaip vadinamos
kandeliabrais. Žvakidė, tvirtinama prie sienos – bra. Yra
žvakidžių – žibintų, kuriais senovėje pasišviesdavo
eidami į lauką. Jų forma primena namelį su rankenėle, o
šviesai nuo vėjo apsaugoti dažniausiai naudojamas stiklas
ar sienelės su stogeliu iš metalo.
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TIKIME JŪSŲ KŪRYBINGUMU IR SIŪLOME
PASIDARYTI VIENĄ APEIGINĘ ŽVAKIDĘ,
KURI TIKS NET KETURIOMS SKIRTINGOMS
PROGOMS. 4 ŠAKŲ MOLINĖ FORMA SU
ĮDUBOMIS KIEKVIENAME GALE – KAIP
NUOTRAUKOSE, O IŠBRAIŽYTI RAŠTAI –
VISIŠKA JŪSŲ VAIZDUOTĖS LAISVĖ.
SĖKMĖS DARBE!!!
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ŽIBALINĖ LEMPA –
žibalinis šviestuvas patalpoms
apšviesti. Žinomos kelių tipų
žibalinės lempos: Spingsulė –
dažnai namudinė, padaryta iš
stiklo arba skardos indelio,
kurio viršuje suspaustos lūpelės knatui prakišti. Naudojo mažai
žibalo. Pokario laikais spingsulei pasidaryti buvo naudojamos
metalinės šovinių tūtos. Kabinamos ant sienos – su didesne stikline arba
skardine rope žibalui, degantį knatą saugojo stiklas. Kabinama palubėje –
ropė masyvesnė, su stiklu ir gaubtu, reikėjo daug žibalo, todėl buvo
naudojama tik per šventes. Pastatoma – vienkojė, dedama ant stalo, su
stiklu, galėjo būti ir su puošniu gaubtu ar meniškai dekoruota koja.
Nešiojamos – su apsaugotu platesniu stiklo gaubtu ir rankena paėmimui.
Tinklapio www.knypava.lt duomenimis, žibalinės lempos išradėjas –
1863 m. sukilimo rėmėjas I. Lukošievičius. 1853 m. Lenkijoje, Lvovo
mieste, vaistinės „Po auksine žvaigžde“ provizoriui Ignacijui Lukošievičiui
pavyko iš naftos išdestiliuoti žibalą ir sukonstruoti lempas ligoninės
operacinei. Pirmasis patentas žibalinei lempai buvo
Vienos pramonininko, aliejinių lempų gamintojo,
Rudolfo Ditmaro 1855 m. lapkričio 3 d. 1876 m. rugsėjo
13 d. Vilniaus miesto gatvės jau buvo apšviestos
žibalinėmis lempomis. Pirmiausia žibalinės lempos plito
dvaruose, o nuo XIX a. pabaigos jomis naudojosi jau
daugelis Lietuvos miestelių ir kaimų gyventojų. Pačios
žibalinės lempos, jų stiklai ir žibalas buvo perkami
miestelių krautuvėse.
Kėdainių rajone, Paberžėje, barono S. Šilingo dvare
įsikūrusiame 1863 m. sukilimo muziejuje eksponuojama
65 unikalių žibalinių lempų kolekcija.
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PAGALVOKITE IR
NUPIEŠKITE, KURIOJE
VIETOJE DEGA UGNELĖ,
APŠVIEČIANTI PATALPĄ.



O dabar sukluskite patys
gudriausieji. Užduotis Jums!
Surašykite, kur dar galima
panaudoti žibalą. Daugiausiai
pritaikymo sričių suradęs
gudruolis tampa nugalėtoju!!!
Tokį verta apdovanoti. Jei
tik jis nepatingės atsiųsti savo
rezultatų į „Krežio“ redakciją
iki spalio 1 dienos. Iš visų
gautų laiškelių išrinksime patį
ypačiausią!
Čia NUGALĖTOJO laukia
prizas – siurprizas.
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ELEKTROS LEMPA – šviestuvas, maitinamas elektros srove. Dabar
nebeįsivaizduojame savo aplinkos be mus iš visų pusių tamsiuoju paros
metu apšviečiančių stalinių, sieninių lempų, šviestuvų palubėje, rankinių
prožektorių, lempų transporto priemonėse ar gatvėse.
Nors istorijos mėgėjai vis dar žino, kaip galima apšviesti tam tikrą
erdvės plotą laužu, balanomis, žvake, deglu, aliejine, taukine, dujine ar
žibaline lempa, tačiau jau nuo XIX a. pabaigos žmonės tam naudoja
kaitinamąsias elektros lempas. Pirmasis eksperimentus išgaunant
šviesą elektra pradėjo britų chemikas seras Hemfris Deivis (Humphry
Davy). Jis gamino elektros lankus (1802 m. pademonstravo pirmąjį
variantą) ir buvo sukūręs platininės vielos, kuri švytėjo ore, leidžiant ja
srovę, modelį. Apie 1840 m. buvo užpatentuota kaitinamoji elektros
lemputė. Tačiau tokios lemputės buvo nepopuliarios, kadangi dar nebuvo
priemonių sukurti pakankamą vakuumą, kuris apsaugotų kaitinimo siūlelį
nuo sudegimo. 1867 m. prancūzų fizikas A. E. Becquerel pademonstravo
pirmąją liuminescencinę lempą. 1878 ir 1879 metais anglų išradėjas Tomas
Svenas (Thomas Swan) ir amerikiečių išradėjas Tomas Edisonas (Thomas
Edison) sukūrė anglinį kaitinimo siūlelį turinčią lempą. Pagerinus
vakuumo kokybę ir esant jau platesniam elektros energijos naudojimui, ši
lemputė pelnė sėkmę. Anglis volframu buvo pakeista 1907 m., o nuo
1913 m. lempos pripildomos dujomis. 1911 m. Georges Claude sukūrė
neoninę lempą. Dienos šviesos lempa buvo sukurta 1938 m. 1962 m. Nick
Holonyak Jr. sukūrė pirmąjį praktiškai pritaikomą matomo spektro šviesos
diodą (LED).
Mūsų muziejaus fonduose saugomos kelios stalinės elektros lempos,
kurios išskirtinės todėl, kad priklausė žymiems Mažeikių krašto žmonėms
(M. Pečkauskaitei, V. Burbai ir kt.) ir perduotos saugoti kartu su visu
palikimu. Taip pat turime ir porą elementais maitinamų XX a. vidurio
prožektorių.
Kolekcijos iliustravimui puikiai tinka bet kuri Jūsų pačių turima
elektros lempa. Apsižvalgykite ir suraskite visas 
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KURIE IŠ ŠIŲ ŽENKLŲ YRA SUSIJĘ SU ELEKTROS
LEMPOMIS IR KAIP?
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ŠALMAS – vienas iš pačių rečiausių archeologinių
eksponatų mūsų fonduose. Pasak archeologės Ilonos
Vaškevičiūtės, jis datuojamas XII-XIII a. Rastas jis deformuotas,
žemės sluoksnio visiškai suplotas, tarp gausių ir prabangių kapo
65 (485) įkapių, kasinėjant Pavirvytės kapinyną. Taigi,
įrodinėti, jog šis kapas priklausė genties kilmingajam, net
nereikia. Jis yra tik trečias tokio tipo šalmas, rastas
degintiniuose kuršių kapuose, o Lietuvos teritorijoje –
vienintelis (kiti du rasti Latvijoje, Durbės Dyrų kapinyne ir
Pasilkiemio kapinyne prie Ventspilio). Kiti 4 Lietuvoje rasti
šalmai taip pat
yra kūginiai, bet
paprastesni, lyg
išpjauti iš vieno
geležies gabalo,
be snapelio.
Auksarankio
meistro
R. Derkinčio
dėka, mūsų
ekspozicijoje
galima grožėtis
istorinės
retenybės
rekonstrukcija.
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IŠLAISVINKITE VAIZDUOTĘ!
NUSIPIEŠKITE SAVO SVAJONIŲ ŠALMĄ!!!

Kreželio kolekcija

13

Kreželio kolekcija

13

KAIP MANOTE,
AR ŠIO KALAVIJO NUOTRAUKA TIKRA,
AR TAI TIK BALANDŽIO PIRMOSIOS POKŠTAS?

KALAVIJAS - kertamasis ir/ar duriamasis ginklas ilga geležte ir
paprastai trumpa rankena. Išsivystė iš durklo, jį ilginant, kai palaipsniui
tobulėjo geležies metalurgija ir plieno kalyba. Geležtė gali būti tiesi ar
lenkta, dviašmenė, vienašmenė ar beašmenė (duriamoji). Kalavijai - ištisa
ginklų klasė, kuriai priskiriami: tikrieji kalavijai (ilgi ir trumpi,
vienrankiai, pusantrarankiai ir dvirankiai); palašai; končarai ir estokai
(vienrankiai ar dvirankiai); katanos; šaškos: kardai; jataganai; krisai; patos
ir kt. (Informacija iš tinklapio http://lt.wikipedia.org/wiki/Kalavijas )
Mūsų muziejaus antrame aukšte, archeologinėje ekspozicijoje,
galima grožėtis kuršių genties „elitinių“ karių kalavijais. Žiemgaliams toks
ginklas nelabai būdingas. Dauguma kalavijų, rastų Pavirvytės-Gudų
kapinyne, yra vietinių kuršių meistrų darbo. Jie atpažįstami iš ažūrinio
makščių galo apkalo ir atskiros rankenos buoželės. Tarp jų yra ir kalavijas,
kurio geležtė atvežta iš Vakarų Europos, o patį ginklą kalė vietiniai
meistrai. Pačiame turtingiausiame Pavirvytės kapinyno kape, tarp kitų 22
įkapių, iškastas ir importinis kalavijas (išsiskiriantis vientisumu), kokių
daugiausiai rasta buvusiose Prūsijos žemėse ir dabartinėje Latvijos
teritorijoje, o Lietuvoje toks – vienintelis. Visi vitrinoje matomi kalavijai
datuojami X-XIII a.
Muziejaus fonduose dar saugoma keletas vėlyvesnių amžių kardų.

NORITE SUŽINOTI TIESĄ?
ATEIKITE Į MUZIEJŲ
IR PATYS RASKITE ATSAKYMĄ
EKSPOZICIJOJE „MAŽEIKIŲ KRAŠTAS:
TARP KURŠIŲ, ŽIEMGALIŲ IR ŽEMAIČIŲ“
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IETIGALIS – ieties priekinio galo įtaisas, skirtas nukauti
ar žeisti priešininką ar medžiojamą gyvūną, taip pat –
pramušti šarvus. Žinomas nuo akmens amžiaus. Iš pradžių
vienas ieties galas buvo nusmailinamas arba apdeginamas,
vėliau prie jo pradėta tvirtinti 20–30 cm, kartais net iki 60 cm
ilgio, ietigalį.
Pagal formą ir tvirtinimo prie koto būdą ietigaliai
skirstomi į įmovinius ir įtveriamuosius. Ietigalį sudaro
plunksna ir įmova arba įtvaras. Labiausiai paplitę ietigaliai –
su karklo lapo pavidalo ir rombo formos plunksnomis. Kiek
rečiau naudoti ietigaliai su profiliuotomis ištęsto trikampio
formos ir lanceto pavidalo plunksnomis, kurių skersinis pjūvis
– lęšio, rombo, ištęsto rombo formos, arba su briauna. Svaidomųjų iečių ietigaliai daryti su viena arba dviem užbarzdomis –
jos kliudė ištraukti ietį iš kūno arba skydo.
Lietuvoje pirmieji buvo įtveriamieji titnaginiai lauro lapo
pavidalo, trikampiai, smailūs ir siauri kauliniai ar raginiai
ietigaliai. Bronzos amžiuje pradėta gaminti įmovinius žalvarinius ietigalius. Geležies amžiuje – ir įmovinius, ir įtveriamuosius geležinius ietigalius. I tūkstantmečio pirmajai pusei
būdingi ietigaliai su plačiomis, dažnai iškilia briauna,
plunksnomis. Naudoti taip pat karklo, lauro lapo, trikampio
profiliuotomis ir pailgos širdies formos plunksnomis ietigaliai.
Nuo II tūkstantmečio pradžios, pradėjus nešioti šarvus, imta
gaminti plieninius ietigalius su siaura, ilga arba trumpa
rombine plunksna, o nuo XI a. randama įrodymų, jog naudoti
Damasko plieno ietigaliai. Kai kurių turtingesnių karių ietigalių įmovos
buvo inkrustuojamos brangiaisiais metalais.
Lietuvos teritorijoje kasinėjant II a. – XVI a. pradžios kapinynus,
viename kario kape randama po du ir daugiau skirtingų formų ietigalių.
UŽDUOTIES KITAME PUSLAPYJE ATSAKYMAS: 4,2,1,5,3.
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PABANDYK ATSPĖTI, KURIS IETIGALIS KAIP VADINASI?

1.

2.

3.

4.

ĮMOVINIS KARKLO LAPO FORMOS
ĮTVERIAMASIS SU VIENA UŽBARZDA
ĮMOVINIS IŠTĘSTO ROMBO FORMOS
ĮMOVINIS LAURO LAPO FORMOS
ĮMOVINIS KETURBRIAUNIS

5.
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PENTINAI – raitelių ginkluotės dalis, tvirtinama prie batų, padedanti
valdyti žirgą, dažniausiai naudojama norint staigiai jį paraginti.
Pentinai dažniausiai buvo geležiniai – kaltiniai, kalvio darbo, daug
rečiau – liejami. Vėlesniais amžiais turtingi raiteliai norėdami pasipuikuot
užsisakydavo puošnius, inkrustuotus spalvotaisiais metalais, pentinus.
Seniausi pentinai rasti archeologų dabartinėje Slovėnijos teritorijoje,
kasinėjant V a. pr. Kr. kapinynus.
Pentinai – dažnos įkapės kuršių, žiemgalių (ypač su vienu pentinu ant
kairės kojos) kilmingų raitelių palaidojimuose, tačiau Mažeikių krašte
aptinkami retai. Mūsų muziejuje saugomi keli, rasti Kukių ir Pavirvytės
kapinynuose, X-XIII a. kapuose, žalvariniai ir geležiniai, prie batų tvirtinti
dirželiais su sagtelėmis ar grandelėmis, su vienu spygliu arba žvaigždiniu
aštriasmailiu rateliu.

Keltų I a. pr. Kr.

Rusų XI-XII a.

Vokiečių I-II a.

Romėnų III-IV a.

Lenkų XIV-XV a.
Italų XVI a.

Prancūzų XI a.

15

MIELI JAUNIEJI DAILININKAI,
NUPIEŠKITE PENTINUS,
TINKANČIUS MŪSŲ KRAŠTO RAITELIUI
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Naudotasi tekstu ir nuotraukomis iš tinklapio: http://www.baltumenas.lt/?s=expo&d=7 ;
http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/index.php?id=1128
Adomas Butrimas. Vieno smeigtuko istorija.

SMEIGTUKAS – paprastas smailas
įnagis, kuriuo buvo ne tik pasipuošiama,
bet galima ir susmeigti kepurę, naudoti
vietoje sagų, sutvirtinti viršutinį (ypač
vilnonį) drabužį. Naudotas baltų kraštuose
virš 3000 metų. Jis vystėsi nuo kaulinio
akmens amžiaus pabaigoje iki sidabrinio
XIII a., o šiais laikais ir vėl atgaivinama
tradicija puošti rūbą smeigtuku.
Tai išraiškingiausias ir masyviausias
archeologų randamas krūtinės papuošalas,
dažniausiai būna porinis, komponuojamas
su grandinėlėmis, kabučiais.
Smeigtukui gaminti naudojamos įvairiausios technologijos ir žaliavos: raižytas
ir gręžtas kaulas, temptas, plokštintas,
suktas, gludintas, lietas žalvaris, tordiruotos atskiros dalys, alavuodamas paviršius,
komponuoti skirtingi metalai, jungiama su
grandinėlėmis, kabučiais, amuletais. Pagal
galvutės formą skirstomos ir patys
smeigtukai: lazdeliniai, sraiginiai, ąseliniai,
su trikampe, vinies ar grybo pavidalo
galvute, įvijiniai, kryžiniai, snaiginiai,
ritiniai, rateliniai, rozetiniai, ramentiniai,
nuokamieniai su skersiniais ranteliais
šonuose, o viršuje – susikertančiomis
kryžmai linijomis ir t.t.
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MIELIEJI, PAPRASČIAUSIAI PASIGROŽĖKITE...
KAM TO NEUŽTENKA, RASKITE SMEIGTUKUS 

Archeologų rekonstruotas VIII – X amžiaus žemaičių apeiginis kostiumas.
http://www.skrastas.lt/?data=2012-06-13&rub=1144267695&id=1339002213&pried=2012-06-07
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APYRANKĖ - rankų papuošalas, nešiojamas ant riešo ar
aukščiau alkūnės, mėgstamas visame pasaulyje tiek vyrų, tiek
moterų. Jų gaminimui nuo akmens amžiaus iki dabar naudotos
įvairios medžiagos: kaulas, ragas, akmuo, oda, medis, spalvotieji
metalai, molis, stiklas, emalis, perlai, koralai, gintaras, brangieji,
pusbrangiai akmenys ir kt. Paskirtys per ilgus amžius taip pat
įvairios: puošybinė, ginybinė, praktinė (prispausti rankovę),
gydomoji, maginė, šiais laikais dar ir kontrolinė. Visais laikais
apyrankes kūrė tiek paprasti žmonės sau, tiek juvelyrai, o
nuo XX a. gamina ir bižuterijos firmos.
Lietuvoje archeologai randa įkapėse juostinių siaurėjančiais,
pastorintais ar paplatintais galais, įvijinių, cilindrinių, lankinių
geometriniais ar zoomorfiniais galais, trikampio skerspjūvio
(kario) apyrankių. Moterys mūsų krašte mėgo nešioti apyrankes
ant abiejų riešų. Vėlyvesniais amžiais vyrai mūvėjo vieną
masyvią apyrankę ant kairiosios rankos.
Mūsų muziejuje saugomos kuršių mėgtos zoomorfinės,
žiemgalių įvijinės, išimtinai žiemgalių ir šiaurės žemaičių
nešiotos trikampio pjūvio apyrankės.
Internete gausu
informacijos ir
vaizdų apie šias
puošmenas.
Kviečiu panaršyti
ir pasidalinti
įspūdžiais su
draugais.
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PABANDYKITE RASTI APYRANKIŲ SAVININKUS
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ANTKAKLĖ – išskirtinis žiedo formos kaklo papuošalas,
nešiojamas visame pasaulyje tiek vyrų, tiek moterų. Jų
gaminimui iki dabar naudojamos medžiagos – įvairiausi
spalvotieji metalai. Antkaklių prototipai buvo daromi iš virvių,
sausgyslių, odos juostelių. Daugelyje senovės tautų vadai ir
kariai antkakles nešiojo kaip asmeninį išskirtinumo ženklą,
ilgainiui antkaklės tapo genčių skiriamuoju ženklu. Jų būta
užsegamų ir atvirais (trimitiniais, buoželiniais, ramentiniais,
kūginiais, šaukštiniais, atriestais ir pan.) galais.
Lietuvos teritorijoje spalvoto metalo antkaklės atsirado I
tūkstantmetyje prieš Kristų.
Nuo XIII a. daug kur antkakles pakeitė vėriniai, kabučių
apvaros ir karoliai. Dabar antkakles gamina ir nešioja baltiškojo
meno puoselėtojai, archeologinių radinių kopijų mylėtojai.
Mūsų muziejuje saugomos XI – XII a. žiemgalių ir žemaičių
sudėtinės (iš 2 ar 4 lankelių, galuose sukabintų plokščiomis
juostelėmis), vytinės (ir vyrų, ir moterų), bei antkaklės su
kilpele ir kabliuku galuose (mėgtos ir kuršių).
Internete
galima rasti
informacijos ir
vaizdų apie šias
puošmenas.
Kviečiu
nepatingėti ir
panaršyti.

Kreželio kolekcija

18

PABANDYKITE ATSKIRTI,
KURIOS IŠ ŠIŲ ANTKAKLIŲ YRA BALTIŠKOSIOS
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MOTERŲ GALVOS PAPUOŠALAI – vainiko pavidalo
apgalviai, įvijų vainikai ir austiniai apdangalai puošti žalvariu.
Baltų apgalvis atsirado pirmaisiais mūsų eros amžiais.
Nešiotas ant plaukų arba segtas prie audinio. Ankstyviausius
apgalvius sudarė odinė juostelė su prie jos keliomis eilėmis
pritvirtintais tuščiaviduriais spurgeliais ar skardelėmis. Pirmojo
tūkstantmečio viduryje pradėta gaminti žalvarinius įvijinius
apgalvius, V a. – IX a. plito apgalviai su kabučiais (žalvariniai,
sidabruoti ar sidabriniai, su įspaustu ornamentu, kartais su
stiklo akutėmis) ir be jų. Lietuvoje nešioti apgalviai, kuriuos
sudarė viena ar dvi įvijų eilės ir protarpiais įkabinti trikampio
ar puslankio formos kabučiai su dviem poromis stačiakampių ar
kvadratinių, kartais trapecinių skardelių.
Įvijų vainikai aptinkami retai, nešiojami aukščiau apgalvio,
užsibaigiantys žvangučiais, kurie ir puošė vainiką, ir savo
skambėjimu sukurdavo ypatingą garsinį efektą galvos judesio
metu.
Mūsų muziejuje saugojamieji papuošalai datuojami V-XI a.,
žiemgalių išsiskiria ornamentuotomis skardinėmis plokštelėmis,
kuršių - kabučiais.
Internete galima
rasti informacijos
ir vaizdų apie
šias puošmenas.
Kviečiu
savarankiškai
panaršyti.
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NUSIPIEŠKITE MŪSŲ ARCHEOLOGINĖJE EKSPOZICIJOJE
JUMS LABIAUSIAI ĮSIMINUSĮ MOTERŲ GALVOS
PAPUOŠALĄ
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KAROLIAI – papuošalas, dėvimas ant kaklo ar krūtinės,
vėrinys iš atskirų karoliukų, kurie gali būti įvairios formos.
Lietuvos teritorijoje jau neolito laikotarpiu nešioti
vamzdeliniai ir rutuliniai gintaro karoliai, II-III a. atsirado
žalvario ir emalio, IV a. – įvairiaspalvių stiklo karolių, įvežtų iš
Senovės Romos provincijų. Nuo V a. plito vietinės gamybos
gintarinių karolių ir žalvarinių įvijų vėriniai. Atskirais
karoliukais puošta ir galvos danga, juostų kutai, skarų,
nuometų ir drabužių pakraščiai. IX-XIV a. buvo paplitę
stikliniai sidabruoti ir auksuoti karoliai iš Rusios miestų, sraigių
kriauklelių – iš Indijos. XIII-XIV a. pradėta gaminti ir
sidabrinius karolius. Viduramžiais didikės puošėsi perlų, koralų,
brangiųjų metalų, valstietės – stiklo ir gintaro karoliais. Ypač
mėgiami karoliai buvo XIX-XX a., moterų nešioti gintariniai,
metaliniai, stiklo, koralų, kai kada kelios eilės, pynės, karolių
apykaklės. Dabar karolius iš gintaro, medžio, metalo, keramikos
kuria liaudies meistrai ir dailininkai, iš brangiųjų metalų –
juvelyrai, jų įvežama iš kitų šalių.
Mūsų
muziejuje
saugomi
archeologinių kasinėjimų metu rasti
gintariniai karoliai ir vėriniai ant
siūlo ar vielutės iš stiklo, bei žalvario
karoliukų. Išskirtiniai Pavirvytės
kapinyne rasti karoliai, suverti iš
įvairių rantyto stiklo ir žalvario
karoliukų dar puošti ir žalvarinėmis
įvijomis, datuoti XI-XII a.
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KURI IŠ ČIA PATEIKTŲ ŽALIAVŲ NETINKA KAROLIŲ GAMYBAI?
ĮVARDINKITE PAVEIKSLĖLIUS

Kreželio kolekcija

21

ŽIEDAS – apskritimo (toro) formos dirbinys, nešiojamas ant
rankos pirštų. Gaminami žiedai iš pačių įvairiausių žaliavų
daugiau kaip 2000 metų, archeologiniuose kasinėjimuose
dažniausiai randami geležiniai, žalvariniai, rečiau – sidabriniai,
paauksuoti ar auksiniai, ar net iš molio, granitinių uolienų.
Žiedai – vieni populiariausių papuošalų, naudojamų daugelyje
kultūrų, tačiau kartu iki pat šių dienų yra išlaikę ir įvairiausią
simbolinę prasmę ar konkrečią funkciją: santuokinių ryšių,
hierarchijos, socialinio statuso visuomenėje, turtingumo, ar net
apsaugos mūšio metu.
Mūsų muziejuje saugomi žiedai, kurių patys ankstyviausi
ĮVIJINIAI datuojami I-XI a., taip pat yra VIELINIAI SU
MAZGO FORMOS AKUTĖMIS, JUOSTINIAI, RYŠKIAI
VERTIKALIAI IŠPLATINTA PRIEKINE PLOKŠTUMA,
PROFILIUOTA IŠPLATĖJANČIA PRIEKINE DALIMI,
PASTORINTA PRIEKINE DALIMI, bei vėlyviausi, XVI-XVII a.
– SIGNETINIAI.
Šių laikų sužadėtuvių ar vestuviniai žiedai taip pat yra kilę iš
tolimos senovės. Istorijos peripetijose yra buvę PERGALIŲ,
NUODŲ, INKRUSTUOTŲ, SU BRANGAKMENIU ir kt. žiedų.
Internete radau daug iliustracijų žiedų tema:
http://www.aruodai.lt/paieska/vaizdas.php?VId=956
http://ethnicshop.lt/baltiski-ziedai.html
http://old.aruodai.lt/paieska/vaizdas.php?VId=3624
http://etnopapuosalai.weebly.com/galerija.html
Gal jūs rasite dar daugiau?
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DĖMESIO ISTORIJOS MYLĖTOJAI! PADĖKITE MAN
ĮVARDINTI ARCHEOLOGINIUS ŽIEDUS
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_______________________

Kreželio kolekcija

22

DIRŽAS – lanksti tvirta juosta, turinti

sagtį, naudojama
kaip aprangos dalis. Paprastai dėvimas susijuosus per juosmenį, gali būti
įveriamas į drabužio kilpas. Priešistoriniais laikais diržai būdavo daromi
dažniausiai iš odos, pintinės ar austinės medžiagos, apkaustomi metalu.
Senovės laikais prie diržų segti įvairūs daiktai: vyrų – skiltuvas, galąstuvas,
geriamasis ragas, ginklai (durklas, kalavijas, peilis), moterų – peilis (su
makštimi), adatų dėžutę ir pan. Europoje diržais pradėta puoštis I a., mada
paplito iš antikos kraštų (Kretos, Graikijos, Romos). Viduramžiais diržas
tapo išminties ir garbės simboliu, jo, kaip svarbaus drabužio elemento,
reikšmė padidėjo paplitus gotikinei (ypač burgundiškajai) madai. XVIII a.
diržas beveik nenešiotas. Nuo XX a. pradžios diržas – vėl madinga
aprangos detalė. Be to, diržą žmonės įvairiais laikais taikė ir kaip bausmės
priemonę, skaistybės garantą, pinigų saugyklą, skustuvo galandimui, bei
meistriškumo ženklą. Šiais laikais yra dar ir uniforminių, sportinių,
pagalbinių, transportavimo, saugos, kolekcinių diržų, petnešų.
Pas mus diržai atkeliavo iš Prūsijos, nuo IV a. Puošniausi X a. – XIII
a. kuršių vadų ir žymių karių kapuose rasti diržai, puošti siauromis
keturkampėmis sidabruotomis ar žalvarinėmis plokštelėmis, vinutėmis,
kūgelių eilėmis. Odinių diržų svarbiausia puošybinė detalė buvo metalinė
sagtis. Jų ir kitų diržų liekanų randama XII a. – XVII a. moterų, vaikų ir
vyrų kapuose.

Internete ieškojau informacijos ir vaizdų tinklapiuose:
http://www.aruodai.lt/paieska/vaizdas.php?VId=4327
http://www.zemaitijospaveldas.eu/lt/left/zemaitija/istorija/istorija2/
Manau, kad jūs rasite nepalyginamai daugiau 
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BŪSIMŲJŲ DIZAINERIŲ DĖMESIUI!
PRIEŠ JUS – PAVIRVYTĖS KAPINYNE IŠKASTI XII A.
DIRŽO LIKUČIAI. PABANDYKITE NUPIEŠTI, KAIP JIS
GALĖJO ATRODYTI NAUJAS.
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SEGĖ – trumpai apibūdinama kaip metalinis krūtinės
papuošalas drabužiui susegti. Kadangi seges žmonės naudoja jau
daugiau kaip 25 amžius, žinoma, jų būta pačių įvairiausių. Pasak
profesoriaus Adomo Butrimo, mūsų krašte archeologinių
kasinėjimų metu rastas seges galima grupuoti pagal žaliavą
(daugiausia žalvarinės), senumą ir gentinę priklausomybę.
Kuršių ankstyviausios (I-IV a.) segės rastos Kukių ir
Zastaučių kapinynuose: lankinės, laiptelinės, profiliuotos,
akinės ir segės trikampe kojele. Ypač įspūdinga – masyvi
vyriška X a. lankinė aguoninė segė. Vėlesnės (nuo XI a.)
išraiškingos segės – pasaginės, zoomorfinio tipo.
Žiemgalių segių kolekcijoje dauguma – X-XII a., pasaginės:
cilindriniais, žvaigždiniais, aguoniniais, platėjančiais galais
keturkampėmis ar daugiakampėmis galvutėmis.
Šios pasaginės segės
iškastos, mūsų rajone
Griežės kapinyne, o
saugomos Lietuvos nacionaliniame muziejuje.
Fotografija iš:
http://www.melc.lt/li
etuva/tauta/paveikslai.p
hp?PId=292&id=61
MŪSŲ MUZIEJUJE SAUGOMOMIS ARCHEOLOGINĖMIS
SEGĖMIS VĖL GALĖSIME PASIDŽIAUGTI, KAI SUGRĮŠIME
Į MUZIEJŲ PO REKONSTRUKCIJOS.
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UŽRAŠYKITE 10 SKIRTUMŲ
TARP LIETUVOS NACIONALINIAME MUZIEJUJE
SAUGOMOS SEGĖS IR ŠIUOLAIKINĖS SAGOS:
( GALIMA NAUDOTIS INTERNETU  )

1. _____________________

______________________________

2. _____________________

______________________________

3. _____________________

______________________________

4. _____________________

______________________________

5. _____________________

______________________________

6. _____________________

______________________________

7. _____________________

______________________________

8. _____________________

______________________________

9. _____________________

______________________________

10. _____________________

______________________________

Užduočiai panaudoti paveikslėliai iš svetainių:
http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?82238-Art-in-LithuaniaExhibitions-amp-Artists/page8
http://dekostudija.lt/lt/231-sagos
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Tinklapyje http://lt.wikipedia.org/wiki/Amuletas rašoma, jog:
AMULETAS – (lot. amuletum – tai, kas nešiojama ant savęs;
arab. Hamalet – pakabutis) – nedidelis prie kūno laikomas
daiktas, tariamai turintis magiškos galios, galintis apsaugoti nuo
nelaimių ar kitokio blogio.
Jau pirmykštis žmogus, nudobęs žvėrį, užsikabindavo jo
dantų vėrinį sau ant kaklo, tikėdamas, kad žvėries galia
persiduos jam. Tai vadinamosios kontaktinės magijos atvejis.
Dažnai amuletai yra papuošalai su tam tikrais simboliais,
paprastai nešiojami paslėpti po rūbais įvairiose kūno vietose,
dažniausiai kabinami ant kaklo: įvairūs akmenys, kriauklės,
gintariniai ar spalvoto metalo (sidabro, vario, aukso, žalvario)
pakabukai, figūrėlės, juvelyriniai papuošalai su brangakmeniais.
Arabų kraštuose labai paplitę rašytiniai amuletai, kur
konkretus linkėjimas užrašomas ant pergamento lapelio.
Čia keletas gintaro
karoliukų – amuletų, apie
kuriuos plačiau rašoma
internetinėje svetainėje
http://www.baltai.lt
TARP MŪSŲ MUZIEJUJE SAUGOMŲ ARCHEOLOGINIŲ
RADINIŲ TAIP PAT YRA KELETAS AMULETŲ: ŠERNO
ILTIS, BEBRO KAULIUKAS, PAKABUTIS-PAUKŠTELIS,
LOKIO NAGAS, ARKLIUKO FIGŪRĖLĖ, GINTARINIS
KAROLIUKAS, ŠUKELĖS. KAI SUGRĮŠIME Į MUZIEJŲ PO
REKONSTRUKCIJOS, GALĖSITE JAIS PASIGROŽĖTI.
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PAGALVOKITE – KOKIOS APSAUGOS
LABIAUSIAI REIKĖTŲ JUMS.
SUSIKURKITE AMULETĄ IR
JĮ NUPIEŠKITE (O GAL IR PASIGAMINKITE?)

