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Nr. 1
MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
REDAKTORĖS SKILTIS
Prieš Jūsų akis – naujas laikraštukas. Jo gimimo istorija labai
paprasta. Apie Mažeikių muziejaus gyvenimą, čia dirbančius
žmones ir jų veiklą rašoma nuo 1995 m. leidžiamame laikraštyje
„Muziejaus naujienos“ – rimti straipsniai solidiems skaitytojams.
Tačiau jau daugiau kaip dešimt metų bent kelis kartus per mėnesį
muziejaus salėse ar fonduose nuvilnija jaunatviškas šurmulys,
vaikiškas klegesys, toks neįprastas parodas tyliai apžiūrinėjančiam
lankytojui. Tai grupės muziejaus draugų, atėjusių į edukacinius
užsiėmimus, norinčių ne tik pamatyti eksponatą, bet ir jį paliesti,
išbandyti save nusikeliant į senovę. Ir drąsuolių kasmet daugėja!
Pačius aktyviausius edukacijos bičiulius muziejininkai nori
pamaloninti keturis kartus per metus išleidžiamu laikraštuku.
Stengsimės patarti, supažindinti Jus su naujausiais sumanymais,
mėgiamiausiomis edukacijomis, aktyviausiomis mokyklomis.
O kur tokią daugybę gėrybių įmanoma sutalpinti? Tik į
vienintelį patikimą, tvirtą, patogų, jau senolių išbandytą –
žemaitišką krežį! Kiekvienas numeris turės po įdedamą lapelį
„Kreželio kolekcija“, kuriame kaskart trumpai supažindinsime su
vienu eksponatu. Žinoma, šįkart prisistato pats Krežis ;-).
Tikimės, kad išradingiausi skaitytojai ne tik rinks šią kolekciją,
bet ir pasidalins su mumis savo išmone – sukurs mįslių, priežodžių,
patarlių, pasakų, gal net eilėraščių apie eksponatus, patarimų kaip
paįvairinti laikraštuką, pasidalins norais ir atneš į redakciją. Su
malonumu atsižvelgsime į originalius pasiūlymus, kaupsime Jūsų
kūrybą, o pačius pačiausius spausdinsime būsimuose numeriuose.
Kurkime „K r e ž į“ kartu ir visiems bus smagu!!!
J. Miliauskytė
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LIETUVOS VARDO TŪKSTANTMEČIUI SKIRTŲ
EDUKACIJŲ CIKLAS
Mažeikių muziejuje ieškoma galimybių, kaip Lietuvos vardo
tūkstantmečio jubiliejaus šventę padaryti ne vienadienę, kaip
vaizdžiai ir suprantamai perteikti istorinių laikmečių įvairovę iki
šių dienų bet kurios amžiaus grupės lankytojui. Edukaciniai
užsiėmimai tapo vienu mėgstamiausių būdų muziejų erdvėje
pažinti ir net „išgyventi“ senovę, ypač jei jie organizuojami
pasitelkiant išmonę, aktyvius patyrimo būdus. Mūsų muziejuje
edukacinių temų sukurta pakankamai, dabartiniame etape
stengiamasi tobulinti jų pateikimą.
Sukurti du projektai – „Iš tūkstantmečio lobynų“ ir
„Tūkstantmečio dienos“ – turėtų tam pasitarnauti. Šiemet
paruoštas 9 temų užsiėmimų ciklas, apimantis Lietuvos teritorijos
gyventojų kasdienybės ir aplinkos kaitą nuo XI a. iki XXXI a.
Planuojama nuo gegužės 19 d. iki lapkričio 10 d. (tai sudaro 1000
muziejaus darbo valandų) vesti edukacinius užsiėmimus pagal
lankytojų grupių vadovų išankstinius užsakymus. Visus
užsiėmimus įmanoma pritaikyti įvairaus amžiaus grupėms: keisti
sudėtingumą ir trukmę. Darbo patirtis rodo, kad dažniausiai
atvyksta kelios grupės vienu metu iš tos pačios įstaigos.
Pageidaujančių dalyvių patogumui bus galima užsiėmimus
užsisakyti po kelis ir juose dalyvauti rotacijos būdu.
Žmonės jaučiasi saugiau, kai pradėdami darbą žino, jog nebus
vertinami, o tik skatinami, ir yra ne vieninteliai, pasiryžę išbandyti
save. Todėl tikimės visus projekto dalyvius suvienyti įamžinant
nuolat besipildančioje tūkstantmečio sienoje, taip pasidžiaugiant
savimi ir išreiškiant bendrumą.
Taip pat momentinės apklausos būdu tirsime užsiėmimų
dalyvių nuomonę ir poreikius, norėdami operatyviai sužinoti
edukacijų dalyvių grupių darbo vertinimą, pasitaikančias klaidas
ir pageidavimus bei pasiūlymus tolimesniam mūsų veiklos
tobulinimui.
Maloniai laukiame Jūsų!

EDUKACINIAI
UŽSIĖMIMAI
 Diena 1009 m.
Daubarių
gyvenvietėje – XI a.
 Ką byloja
metraščiai – XII a.
 Valanda tošininkų
dirbtuvėje – XIV a.
 Žolininkės darželis
– XVIII a. (Vyksta
Viekšnių pirmosios
vaistinės muziejaus
vaistažolių sode)
 Kai draudė būti
lietuviais – XIX a.
 Vandens malūnai
Mažeikių rajone –
XIX a. (po rajoną
važiuojama)
 Keičiasi laikai,
keičiasi daiktai –
XIX-XX a.
 Šiandieniniai
Mažeikiai – XXI a.
 Mažeikiai 3009 m.
- XXXI a.
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SAUSIS
 13 D. – LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA. Šiemet Mažeikių muziejuje ši diena paminėta
uždegant 1991 m. tragiškai žuvusiems prie televizijos bokšto ir spaudos rūmų simbolinį
atminties laužą, kurį apjuosė didvyrių portretai ir vėliavos, įprasminusios žmonių,
organizacijų, susivienijimų, valstybių siekius.
 Vis rečiau Žemaitijos laukai pasipuošia mėlynais linų
žiedais. Girdėjome, jog antrokų pasaulio pažinimo
programoje yra tema apie šio augalo gyvenimą. Jeigu
Jums įdomu pamatyti, o gal net pabandyti, kokiais
įrankiais ir kaip senovėje lino stiebelį darbščios rankos
paversdavo siūlais ir rūbais, mes galime padėti!
Ateikite į užsiėmimą „Lino kančia“.

Nuotaikinga
Užgavėnių ubagė

VASARIS
 16 D. – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA.
Mūsų muziejuje jau daugelį metų šia proga tęsiama graži
tradicija – atidaroma Mažeikių Dailės mokyklos auklėtinių
kūrybinių darbų paroda. Kviečiame aplankyti.
 24 D. – UŽGAVĖNĖS. Žemaitijoje – tai pati
nuotaikingiausia metų šventė, nebūkite ir Jūs nuošalyje.
Triukšmaukite, juokitės, sveikinkite ir būkite pasveikinti,
linkėkite ir susilaukite linkėjimų, tegu išmonė liejasi plačiai!
Jei nedrąsu, nepasitikite savo sugebėjimais ar primiršote,
kaip tai daroma iš tikrųjų – užsisakykite pas mus edukaciją
„Tradicinės kalendorinės šventės. Pavasaris“. Kartu
suderinsim, pamąstysim, ką konkrečiai Jums pasirinkti,
nuoširdžiai pasidalinsime savo asmenine patirtimi.

KOVAS
 8 D. – RAŠYTOJOS MARIJOS PEČKAUSKAITĖS GIMTADIENIS. Primename, kad
Židikuose yra jos memorialinis muziejus ir kapas-koplyčia, kuriuos galima aplankyti.
 9 D. – prieš 1000 metų pirmąkart rašytiniuose šaltiniuose (Kvedlinburgo analuose)
paminėtas Lietuvos vardas: „šventas Brunonas, kuris vadinamas Bonifacijus, arkivyskupas
ir vienuolis, antrais savo atsivertimo metais, Rusios ir Lietuvos (Lituae) pasienyje, pagonių
trenktas į galvą, su 18 saviškių nukeliavo į dangų”.
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Užgavėnės
Tradiciniai
amatai
Prosenelių
daiktai
Lino kančia
Duonelės kelias
Lietuvos ir
Mažeikių praeitis
Draugystės
juostelė
Kovo 11-oji
Audimas ir
verpimas
Žirgas
Senoviniai
drabužiai ir
apavas
Darbštumas
sukrautas
skrynion
Liaudies muzikos
instrumentai
Tautinis
kostiumas
Pažintis su
tošininkyste
Knygnešiai
Naktigonė
Senoji mokykla
Įminkim senovę
Baldai
Indai
Po pinigų pasaulį
Žvakių liejimas
Amatų diena
Sąjūdžiui 20
Dailieji amatai
Viekšnių
vaistinės
muziejuje
Viso:

28

89

63

20

6

61

167
8

165

8

44

25

63
60

8

101
40

40
44

96

10

15

6

47

218
22

22

14

14

47

47

30

30

23

23

23
10
12
96

33

30
15
17
51
44
400
35

33

342
14

37

140

214
79
85
63

33

19

Viso

Kiti

Moksleivių n.

JTK stotis

30

54
54

31

Žiburėlio p. m.
Specialioji
mokykla

20
151

18

Kairiškių pgr. m.
Senamiesčio pgr.
m.

Pikelių pgr. m.
Buknaičių pgr.
m.

Tirkšlių v. m.

Kalnėnų v. m.

Ventos v. m.

M. Račkausko g.

Viekšnių g.

Gabijos g.

l/d Buratinas

l/d Pasaka

Tirkšlių l/d

l/d Delfinas

l/d Saulutė

l/d Linelis

2008 METAIS MAŽEIKIŲ MUZIEJUJE VYKDYTŲ
EDUKACINIŲ UŽSIĖMIMŲ VAIKAMS IR JAUNIMUI
SUVESTINĖ

126

20

121

65

10

3

14

135

296
870

14

636

252

25

15

12

16

40

Neradote savęs? Tai ateikite šiemet! 
Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai, 8-443-25798, muziejininkai.mm@kli.lt
Redakcija, tekstai, foto J. Miliauskytės
Tiražas 100 egz.
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Nr. 2
MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
REDAKTORĖS SKILTIS
Sveiki, mielieji mūsų muziejaus jaunieji draugai! Su
kažkuriais jau antrą kartą sveikinuosi. Labas ir Jums,
naujieji mažieji žingeidieji drąsuoliai, pasiryžę išbandyti
save edukaciniuose užsiėmimuose. Štai ir atsikratėme baltos
žiemos stingulio, pasipuošėme saulės dovanotomis
pavasarinėmis strazdanėlėmis, lyg čiurlenantys upeliukai
pasileidome vinguriuotais pažinimų ir atradimų takeliais.
Ar pamenat, kad pirmame laikraštėlyje prašiau padėti kurti
šį leidinuką, rašyti laiškelius, išsakyti savo mintis, norus,
svajones, pasidalinti žiniomis ir išmone?
Iki šiol turiu tik kelis nedrąsius pasidalinimus, kaip krežį
vadina kai kuriose Lietuvos vietovėse. Ačiū Jums, net ir
tokios smulkmenos – naudinga
informacija viskuo
besidomintiems muziejaus darbuotojams. Nekantriai
lauksiu ir ateity, rašykit mums, tegu laikraštukas prisipildo
Jūsų atvirumo ir nuoširdumo.
Žadame kitą ketvirtį ir patys pakeliauti, aplankyti
artimiausius muziejaus edukacijos bičiulius, parodyti juos
savo puslapiuose, pasidalinti draugystės džiaugsmais ir
rūpesčiais.
Šįkart „Kreželio kolekcijoje“ pristatome kirvį – vieną
seniausių mūsų muziejaus eksponatų, įrankį, kuris iki šių
dienų patyrė nuostabių ir neįtikėtinų pasikeitimų. Tikimės,
kad jums bus įdomu susipažinti.
Netruks prabėgti paskutinės mokslo metų dienos. Jau
jaučiantiems atostogų dvelksmą – šaunios vasaros!!!
J. Miliauskytė ;-)
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BALANDIS
 08 D. – Į Mažeikių muziejų atkeliavo UAB „Gudragalvis“. Ši bendrovė, prekiaujanti
raštinės, poilsio, dailės ir edukacinėmis priemonėmis, organizavo respublikinį konkursą
“Kurkime kitaip: netradicinis dailės priemonių pritaikymas”. Į mūsų muziejų trims
savaitėms pasisvečiuoti ir save parodyti atkeliavo visi konkursiniai darbeliai. Pirmame
aukšte vos sutalpinome virš 250 įvairaus pobūdžio kūrinių, kuriuos atsiuntė 21 rajono
vaikai. Iš 100 dalyvių solidi vertinimo komisija išrinko pagrindinius konkurso nugalėtojus,
o gausiai parodą lankę žiūrovai – savo “simpatijų” darbus. Išradingiausi vaikai,
originaliausių darbų autoriai ir jų vadovai 24 dieną baigiamajame renginyje buvo
apdovanoti prizais, padėkos ir atminimo dovanėlėmis. Renginio metu Mažeikių muziejaus
direktorė A. Cholodinskienė pasidžiaugė nuotaikinga, spalvinga, daug gerbėjų pritraukusia
paroda ir visų džiaugsmui pratęsė lankymą dar visam mėnesiui. O birželio mėn. parodėlę
galės apžiūrėti Renavo dvaro lankytojai.
Kviečiame visus atvykti ir pasigrožėti kūriniais, vaikų išmone, pasisemti naujų idėjų!
GEGUŽĖ
 12 D. - Muziejuje atidaryta paroda, skirta dailininko Alfonso Dargio šimtmečiui. A.
Dargis gimė 1909 gegužės 12 d. Reivyčių kaime, visai šalia Mažeikių. Buvo pirmagimis
gausioje devynių vaikų, iš kurių išaugo šeši, šeimoje. Mokėsi pradžios mokykloje,
progimnazijoje. Vėliau Kauno Meno mokykloje, kur kartu su bendramoksliais įkūrė
„Formos“ grupę, padėjusią pagrindus profesionaliai lietuvių grafikai. Mokslus baigė 1940
m. Vienos Meno akademijoje, kur studijavo scenografiją.
Grįžęs į Lietuvą suprato, kad sovietinėje Lietuvoje nereikalingas nei jis pats, nei jo
„kapitalistinis menas“. Tad atsiradus galimybei išvyko atgal į Vokietiją ir į tėvynę, deja,
nebesugrįžo niekada. 1940–1951 m. dail. A. Dargis dirbo scenografu Vokietijoje ir
Čekoslovakijoje. Vėliau išvykto į JAV, kur teko verstis atsitiktiniais darbais, po to triūsti
Kodak fabrike. Kūrybai menininkas galėjo skirti tik savo laisvalaikį, tačiau originalūs
darbai, kurių sukurta per pusantro tūkstančio, netruko sulaukti pripažinimo ir
apdovanojimų.
1973 m. A. Dargis išėjo į pensiją, įkūrė privačią studiją „Forma art studio“, užsiėmė
pedagogine veikla bei bendrų parodų su mokiniais organizavimu. Dailininko darbai plačiai
paplito tarp meno mėgėjų, kolekcionierių, jų įsigijo daugelis vaizduojamojo meno muziejų,
galerijų ir kitų meno rinkinius kaupiančių Amerikos institucijų – universitetai, įvairūs
fondai, bankai.
Tęsinys 3 puslapyje.
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Atkelta iš 2 puslapio.

1985 m. jau būdamas brandaus amžiaus, dailininkas ryžosi grįžti į Vokietiją, kaip jis
sakydavo, arčiau Lietuvos. Iš čia 1987 m. užmezgė ryšius su Lietuvos dailės muziejumi
Vilniuje, atsiuntė savo darbų rinkinį. Nuo 1991 m. prasidėjo susirašinėjimas su Mažeikių
muziejininkais. Nors pats dailininkas ir nesiryžo atvykti į Lietuvą, bet per kurjerius, pašto
siuntomis, į Lietuvą keliavo dailininko kūryba, archyvas. 1994 m. Mažeikių muziejuje
surengta jubiliejinė personalinė paroda. Tais pačiais metais, mirus gyvenimo draugei Luisei,
dailininkas išgyveno gilią depresiją, ėmė blogėti sveikata. Vienintelis nusiraminimas buvo
kūryba. Paskutinis atsiųstas į Mažeikius darbas pažymėtas 1995 m. spalio mėnesio data.
Dailininkas A. Dargis mirė 1996 m. sausio 13 d., palaidotas Friedrichshafeno kapinėse.
Minint kraštiečio dailininko gimimo 100
metų
jubiliejų
mūsų
muziejuje
organizuojami edukaciniai užsiėmimai
„Piešiu savaip“. Visus norinčius susipažinti
su gausiu A. Dargio palikimu, pajusti jo
kūrybinės išmonės vingrybes ir išbandyti
save – maloniai kviečiame registruotis.
Muziejininkas Vytautas
Jei jūsų šeima mėgsta keliauti po Lietuvą, šventinį šurmulį ir pasipuošusius
miestus, pasiūlykite tėveliams aplankyti:
22-24 D. – Kauno miesto dienos.
 25-31 D. – Kuršėnų miesto šventė „Kuršėnai - puodžių sostinė"
 29-30 D. – Mažeikiuose vyks Telšių apskrities dainų, šokių ir muzikos šventė „Amžių
tiltas“. Jos metu mūsų muziejuje, 29 d. 16 val., prasidės Latvijos Respublikos skulptorių
darbų parodos, skirtos kraštiečio skulptoriaus Karlio Zale 120–mečio jubiliejui, atidarymas,
o 16.30 val. – Mažeikių krašto kultūros premijos įteikimas kalviui Česlovui Pečetauskui. 30
d. (šeštadienį) renginiai vyks senamiesčio parko stadione.
 30 D. – Šilutės miesto diena.


BIRŽELIS
 6-15 D. – Kretingos 755-osioms metinėms skirta šventė „Ant laiko sparnų“.
 7-8 D. – Trakų miesto ir Trakų viduramžių šventė.
 27 D. – Marių šventė Kintuose.

KREŽIS 2009 M. Nr. 2

2009 M. I KETVIRČIO
EDUKACINĖS VEIKLOS MAŽEIKIŲ MUZIEJUJE
SUVESTINĖ
Mėn.

Mokykla, darželis

01
01
01
02
02
03

L/d „Saulutė“
L/d „Linelis“
Viekšnių gimnazija
Viekšnių gimnazija
L/d „Saulutė“
Plinkšių pagrindinė
mokykla
„Žiburėlio“ pradinė
mokykla

03

03
03
Viso

Žemaitijos skautai
L/d „Saulutė“
6

Grupių
1
3
1
2
1
2

Vaikų ir
jaunimo
18
41
16
29
7
36

Suaugę
2
6
1
2
2
4

12

252

15

1
1
24

3
15
447

2
34

Užsiėmimo pavadinimas
„Lino kelias“
„Sausio 13 įvykiai“
„Lino kelias“
„Užgavėnės“
„Užgavėnės“
„Tradiciniai amatai“
„Laikas keičia daiktus:
pinigus, avalynę ir
indus“
„Žvakių liejimas“
„Tradiciniai amatai“
6

Dėmesio!!!
Nežinome, ar pradžiuginsime, ar nustebinsime, tačiau kitą ketvirtį „Krežis“ ruošiasi
aplankyti „Žiburėlio“ pradinės mokyklos vaikus, taip šauniai ir gausiai kovo mėnesį
dalyvavusius edukacijoje. Jų gausus antplūdis buvo toks veržlus, jog muziejaus darbuotojams
Vytautui, Raimondai ir Adelijai net teko braukti sūrius prakaito lašus nuo kaktų, kad tik spėtų
visus supažindinti, kaip Lietuvoje per tūkstantį metų pasikeitė pinigai, avalynė ir indai.
Mums labai įdomu, kas paskatino visą mokyklą persikelti vienai dienai į Mažeikių
muziejaus sales. Sužinosime, ir jums visiems papasakosime kitame laikraštėlyje.
Laukite naujienų.

Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai, 8-443-25798, muziejininkai.mm@kli.lt
Redakcija, tekstai, foto J. Miliauskytės, V. Ramanausko
Tiražas 500 vnt.
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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
REDAKTORĖS SKILTIS
Sveiki, mielieji Mažeikių muziejaus jaunieji draugužiai! Štai ir vėl sveikinuosi su
nuolatiniais skaitytojais. Labas ir Jums, pirmą kartą pasiryžusieji išbandyti save mūsų
ruošiamuose edukaciniuose užsiėmimuose. Labai jau greit prabėgo basakojė vasara, vis dažniau
į langus beldžiasi lietus. Baigėsi atostogos, mūsų laukia nauji nepatirti nuotykiai ir neatrasti
žinių lobynai. Muziejininkai nekantrauja pasidalinti savo gebėjimais, tikisi Jūsų aktyvumo ir
atvirumo. Ar pamenat, kad pirmame laikraštėlyje prašiau padėti kurti šį leidinuką, rašyti
laiškelius, išsakyti savo mintis, norus, svajones, pasidalinti žiniomis ir išmone? Vis dar
nesulaukiu laiškelių. Gal ruduo bus dosnesnis už pavasarį? Labai tikiuosi nuoširdžių minčių.
Kaip ir žadėjome, aplankėme muziejaus edukacijos bičiulius „Žiburėlio“ pradinėje
mokykloje, susidraugavome su nuostabia,
išradinga, draugiška, veiklia bendruomene.
Apie žiburiukų gyvenimą ir prasmingus
darbus skaitykite antrame šio laikraštėlio
puslapyje.
Sunku apsispręsti kur pasukti šį ketvirtį,
bet būtinai vyksime ir Jums apie kelionę
papasakosime kitame laikraštėlyje.
Šįkart „Kreželio kolekcijoje“ pristatome
trečią eksponatų grupę – peilius – vieną
seniausių žmonijos įrankių, kurį iš lavos
nuolaužų jau prieš pusę milijono metų
darėsi žmonių protėviai. Tikimės, kad jums
bus įdomu iš arčiau susipažinti.
Iki malonių susitikimų muziejuje ir
mokyklose.
Darbingo
rudens
linkiu
visiems!!!
J. Miliauskytė ;-)

KREŽIS 2009 M. Nr. 3

Metų pradžioje Mažeikių muziejaus edukacijos istorijoje buvo viena įsimintina diena – kovo
10-oji. Tą dieną keturiais srautais po tris klases į užsiėmimus „Laikas keičia daiktus“ atėjo visi
vienos miesto mokyklos mokiniai. Vaikų aktyvumas taip sužavėjo muziejininkus, jog nekilo
abejonių, kur „Krežis“ svečiuosis pirmiausia.
Taigi, mūsų kelionės tikslas –
MAŽEIKIŲ „ŽIBURĖLIO“
PRADINĖ MOKYKLA
Pasirodo, „Žiburėlio“ vaikai ne tik žingeidūs
savo krašto istorijos ir kultūros tyrinėtojai, bet ir
nuotaikingų, iškilmingų švenčių mėgėjai.
Viešnagė mokykloje sutapo su Paskutinio
skambučio švente, į kurią susirinko visa
mokyklos bendruomenė. Skambėjo nuoširdūs
sveikinimai
ir
linkėjimai,
ketvirtokai
pradžiugino visus susirinkusius svajingo valso
šokiu.
Užsimezgusi draugystė su muziejininkais
maloniai prasitęsė ir rudenį. Rugsėjo 25 dienos
susitikimą vainikavo iškilminga visos mokyklos
bendruomenės margintos rekordinės 229 metrų
ilgio juostos
„Tūkstantmečio Lietuvai“
matavimo ceremonija.
Lietuvos
vardo
paminėjimo jubiliejui skirta juosta patikėta
išsaugoti ateities kartoms Mažeikių muziejui.
Nuotraukose šalia – šventiški „Žiburėlio“
moksleivių ir mokytojų veidai. Linkime Jums
dar daug darbingų ir linksmų akimirkų!

KREŽIS 2009 M. Nr. 3

* LIEPA * RUGPJŪTIS *
Kadangi visi vaikai ir moksleiviai atostogauja, tuščias ir mūsų edukacinių galimybių
kalendorius. Tikime, kad šauniai pailsėję ir sutvirtėję rudeniop vėl praversite mūsų muziejaus
duris. Lauksime Jūsų pasiruošę vesti įdomiais senovės pažinimo ir išbandymų keliais.
RUGSĖJIS
 Visą mėnesį Mažeikių muziejuje rodomi mūsų rajono mokyklų mokinių ir dailės
mokytojų kūrybiniai darbai. Tradicinė paroda, kaip ir kasmet, žavi ir stebina vaikų išmone,
drąsiomis spalvomis, atlikimo technikų įvairove.
 Šalia istorinės miesto ekspozicijos antrame aukšte prisiglaudė Lietuvos vardo
tūkstantmečio paminėjimo akcentas – kraštietės, žymios dailininkės, Filomenos Linčiūtės –
Vaitiekūnienės mūsų muziejui padovanoti tapybos darbai „Ką regėjo Kvedlinburgo paukštė“.
 Muziejaus pirmame aukšte jau pradėta formuoti „Tūkstantmečio siena“. Joje puikuojasi
visi nufotografuotieji šių metų mūsų muziejaus edukacinių užsiėmimų dalyviai. Siena didelė,
vietos dar yra. Ten gali būti ir Jūsų nuotrauka, jei susidomėsite edukacija ir ateisite.
NAUJAS EDUKACINIS ŽAIDIMAS
Tūkstantmečio jubiliejų galima paminėti įvairiai: iškilmingomis šventėmis, spalvingais
fejerverkais, prasmingomis knygomis, švarinant ir tvarkant gamtą, ar net marginant tautiniais
raštais juostą, kaip tai padarė draugai iš „Žiburėlio“ mokyklos. Viskas tinka šiai progai. Mūsų
muziejininkai taip pat ieško būdų, kaip savitai įprasminti tą tūkstančio metų laikotarpį
Lietuvos istorijoje. O jei pabandytume pažaisti „Tūkstantmečio profesijos“? Ar Jums būtų
įdomu pasidalinti žiniomis?
Ar
norėtumėte
sužinoti,
kokių amatų ir specialybių
žmonės gyveno Lietuvoje per
šį tūkstantį metų? O gal net
atrastumėte ir savo slaptą
pašaukimą?
Lengva ir nuotaikinga
žaidimo forma priimtina tiek
mažam, tiek suaugusiam.
Ateikite ir išbandykite.
Žemdirbys

Batsiuvys – šiaučius
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EDUKACINĖS VEIKLOS MAŽEIKIŲ MUZIEJUJE
2009 M. II KETVIRČIO SUVESTINĖ
Mėn.

Mokykla, darželis

04
04
04

Miesto visuomenė
Tirkšlių vid. mokykla
Pikelių pagrindinė
mokykla
K. Jagmino pr. mokykla
K. Jagmino pr. mokykla
K. Jagmino pr. mokykla
Pikelių pagr. mokykla
Pikelių pagr. mokykla
Pikelių pagr. mokykla
„Gabijos“ gimnazija
„Gabijos“ gimnazija
Sedos V. Mačernio
gimnazija
Tirkšlių vid. mokykla
Tirkšlių vid. mokykla
M.Račkausko gimnazija
M.Račkausko gimnazija
7

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
Viso

Grupių
10
2
1

Vaikų ir
jaunimo
210
24
60

Suaugę
30
2
6

Užsiėmimo pavadinimas

3
3
3
1
1
1
1
1
2

56
56
56
10
10
10
24
24
28

3
3
3
2
2
2
1
1
2

„Margučiai“
„Tradiciniai amatai“
„Senoviniai muzikos
instrumentai ir ginklai“
„Laikas keičia pinigus“
„Apavas seniau ir dabar“
„Žvakių liejimas“
„Laikas keičia pinigus“
„Apavas seniau ir dabar“
„Žvakių liejimas“
„Draugystės juostelė“
„Apavas seniau ir dabar“
„Tradiciniai amatai“

1
1
4
5
40

19
19
53
111
770

2
2
3
6
70

„Lino kelias“
„Apavas seniau ir dabar“
„Kulinarinis paveldas“
„Draugystės juostelė“
9

DĖMESIO!!! Naujas konkursas!!!
Pirmojo skaitytojo, parašiusio savo
laiške, kokios Mažeikių mokyklos šita
nuotrauka, laukia prizas – siurprizas!
Tikimės visų detektyvo polinkių turinčių
vaikų ir suaugusiųjų aktyvumo, bandymų
ir tikslių spėjimų.
Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai, 8-443-25798, muziejininkai.mm@kli.lt
Redakcija, tekstai, foto J. Miliauskytės
Tiražas 750 vnt.

2009
spalis - gruodis
Nr. 4

MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
REDAKTORĖS SKILTIS
Ir vėl sveiki, malonūs skaitytojai. Štai ir prabėgo visi metai, prieš jus jau ketvirtas
leidinukas, pasakojantis apie Mažeikių muziejaus edukacinę veiklą, jo jaunuosius draugus,
muziejaus vertybes ir gyvenimą. Negalėtume taip dažnai susitikti, jei ne rūpestingi žmonės iš
Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos, kurie skyrė finansinę paramą muziejaus
edukacinei veiklai. Nuoširdus ačiū visiems jiems!
Besibaigiant metams noriu pasidžiaugti ir jūsų aktyvumu, mielieji nuoširdieji atvirieji
mano draugai! Tik jūsų paskatinta vis sėdu prie kompiuterio, renku tekstelius, dėlioju
puslapius, vaikštau po Mažeikius su fotoaparatu ir ieškau kadrų, tiksiančių laikraštukui. Ar
atėję į muziejų pasidžiaugiate, kiek jau daug jūsų fotografijų Lietuvos vardo tūkstantmečio
proga paruoštoje „Tūkstantmečio sienoje“? Ačiū kad esate!
O dabar keli žodžiai apie šį numerį. Naudojuosi jūsų laiškuose išsakytais pasiūlymais:
mažiau tekstų, daugiau nuotraukų, konkursų. Man ir pačiai nepatinka rašyti, tai drąsiai
trumpinu straipsniukus ;-) Kadangi III ketvirčio edukacinės veiklos Mažeikių muziejuje
rezultatas stulbinantis – nė vieno užsiėmimo, nė vieno dalyvio – vietoj jau įprastos suvestinės
ketvirtame puslapyje siūlau jums naują konkursą, kuris tęsis visus likusius mokslo metus,
nėra sudėtingas ir labai tikiuosi – vertas dėmesio.
Dar turėtumėte rasti trumpą tekstuką apie vieną mokyklą, kurią aplankė „Krežis“. Be to,
pačiai asmeniškai neseniai teko pabuvoti seminare apie visų Lietuvos muziejų edukacinę
patirtį, pabandysiu sudominti ir jus. O jūsų „Kreželio kolekcijos“ papildymui prisistato
fotografijos. Malonaus pasiskaitymo.
J. Miliauskytė

Etnoklubo „Gorgolioka“
nariai su įspūdingu laišku
„Krežiui“
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Šiais metais muziejaus edukacinius užsiėmimus išbandė
ne tik pradinukai. Buvo dienų, kai draugystės juosteles
darėsi, sėmeninę grūdo, su žąsų plunksnomis rašė, net
žinomą klasikos kūrinį filmavo beveik suaugęs jaunimas.
Keturis metus jų mokykla yra –
MAŽEIKIŲ
MERKELIO RAČKAUSKO
GIMNAZIJA
Turbūt nė vienam nepatinka, kai jį rimtai dirbantį trukdo
netikėti įsibrovėliai. O kad gimnazistai rimtai dirba –
„Krežis“ jau žinojo. Todėl suprantama, kodėl ilgai nesvarstęs
paslaptingam apsilankymui pasirinko pačią dėkingiausią
dieną – sekmadienį.
Tačiau tyliai ramiai įamžinti didingos „žinių kalvės“
išskirtinius kampelius nepavyko. Pasirodo, gimnazijos
mokytojai eina į mokyklą ir sekmadieniais! Tikriausiai kitaip
ir neįmanoma. Jei visą savaitę savo vertybėmis, žiniomis,
troškimais, požiūriu daliniesi su mokiniais, pačiam tobulintis
ir belieka sekmadieniai... Sėkmės darbuose visam šauniam ir
atsidavusiam gimnazijos pedagogų kolektyvui!!!
Na, o „Krežiui“ beliko tik stebėtis ir fotografuoti aplinkos
įdomybes: ši gimnazija labai atvira. Ji knygas, mokytojus,
sportininkus, piešinius turi ne tik viduj, bet ir lauke! O kad
taip mūsų muziejaus aprašinėtas sienas kas nors iš jaunųjų
gimnazistų išpuoštų tokiais pat akį traukiančiais graffiti
paveikslais.
Pasidžiaukite ir jūs.
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KOKIE DABAR LIETUVOS MUZIEJAI?
http://www.muziejai.lt/Edukacija/edukacija.htm
Visus erzina muziejuose dažniausiai skambanti frazė: „eksponatai rankomis neliečiami“.
Nemanykite, kad tik jus - muziejininkus taip pat. Mes maloniai leistume visiems imti į
rankas ir čiupinėti visus daiktelius, rodomus parodose, tačiau jie mums patikėti ne tik
rodyti lankytojams, bet ir saugoti. Taigi, tenka susitaikyti su liūdna realybe. Arba...
Tyčia po pavadinimu patalpinau nuorodą į tinklapį, kuriame atsiveria visos įdomybės,
vykstančios beveik visuose Lietuvos muziejuose. Vienur ištisus metus, kitur prieš didžiąsias
šventes ar vasaros sezono metu. Edukacinės programos – tai galimybė net ir muziejuje
kažką paliesti, pauostyti, priglausti, išnagrinėti ar pabandyti padaryti. Čia lankytojai tampa
dalyviais. Netikite?
Vilniuje, Radvilų rūmuose įsikūrusiame Meno pažinimo centre, iki 2010 m. sausio 31 d.
ošia „Madų vėjai“ – supažindinama su karalienės Viktorijos laikų gyvenimo stiliumi,
kostiumų pavyzdžiais, aiškinama mados sąvoka. Daromos popierinės lėlės, joms
kuriamos suknelės, kostiumai, gaminami XIX a. pab. – XX a. pr. būdingi natūralaus
dydžio aksesuarai: šalikai, rankinės, vėduoklės, modeliuojami vyriški bei moteriški
drabužiai.
Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejuje galima užsisakyti edukacinę programą
„Atskleiskime muziejaus paslaptis“ (skirtą ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių
klasių mokiniams). Kaip įdomu pasiklausyti senojo muziejaus sargo, kuris žino, kas
muziejui kaupia turtus, kas naktimis krebžda ekspozicijų salėse, kai išeina visi
darbuotojai ir muziejuje įsivyrauja tyla bei ramybė. Net nepajusite, kaip atsivers
paslapčių ir nuotykių kupinas pasaulis ir prasidės stebuklų metas.
Ar yra nors vienas vyresnių klasių moksleivis, kuris paslapčia nesvajoja patekti į Kaune,
M. Žilinsko galerijoje, organizuojamus užsiėmimus „Meilė nuoga ir apsirengusi“?
Programos tikslas – spręsti esminius meno ir kultūros klausimus, muziejaus ekspoziciją
atrasti kaip viliojantį meilės žaidimą – nuo gundančių damų vėduoklių, kavalierių
dvikovos pistoletų iki žymių meistrų aktų studijų. Nuogybė – seksualumo, meilės ar
mirties simbolis? Jūs klausiate – visų laikų menas atsako. Programa baigiama kūrybiniu
užsiėmimu, kurio metu pildoma slapta dėžė...
Panaršykite patys. Tikiu, kad kiekvienas rasite temą, artimą sau, savo klasei, šeimai ar
draugų grupei. Radote? Užsirašykite nuorodą ar priminimą čia:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
O dabar belieka išbandyti. Sėkmės!
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DĖMESIO!!!
Turime pirmąjį nugalėtoją!
Pats pirmasis skaitytojas, parašęs mums,
jog ši nuotrauka yra Mažeikių „Žiburėlio“
pradinės
mokyklos,
buvo
ketvirtokas
Martynas Česnauskas. Sveikiname įdėmų
skaitytoją!!!
Konkursas tęsiasi, susikaupkite, prieš jus nauja
užduotis.
Nugalėtojo (greičiausiai mums parašiusio, kuri
Mažeikių mokykla čia nufotografuota) vėl laukia
prizas! Tikimės jūsų aktyvumo, išsamių ir tikslių
spėjimų.
SVAJOJAT NUVEIKT KAŽKĄ ĮDOMAUS ? Naujas dvigubas konkursas!!!
Kiekvieno namuose rasime nors kelias fotografijas. Ar norėtumėte, kad viena iš jų atneštų
ne tik malonius prisiminimus, bet ir netikėtą prizą? Peržiūrėkite savo šeimos albumus, raskite
pačią seniausią, atneškite į muziejų Jūratei arba Raimondai. Mes užregistruosime ir jūs – jau
konkurso dalyvis. Mokslo metų pabaigoje išaiškinsime, kuri atnešta nuotrauka buvo seniausia.
Jos savininkas ir taps konkurso nugalėtoju! Naudokitės paprasčiausiu būdu gaut
apdovanojimą...
Neradote nė vienos senos fotografijos, o laimėti taip norisi?! Antra galimybė prieš jus! Kuo
išsamiau ir tiksliau aprašykite vieną kurią nors turimą nuotrauką ir atneškite į muziejų. (Būtina
nurodyti autorių ir kada, kur, kas, kokia proga nufotografuota. Visa kita – jūsų fantazijos ir
išradingumo laisvė). Vėlgi, mokslo metų pabaigoje paskelbsime nugalėtoją (o gal ir kelis...  )
Dėmesio!!!
„Krežio“ kelionės pas savo draugus tęsiasi. Laukite naujienų, kokį aktyvų edukacinių
užsiėmimų muziejuje lankytojų būrį, jų namučius, aplankysime netrukus. Ruoškitės, puoškitės,
o gal tai jūs?
Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai,
8-443-25798, muziejininkai.mm@kli.lt
Redakcija, tekstai, foto J. Miliauskytės
Panaudotos muziejaus fondų nuotraukos
Tiražas 1000 vnt.

Laikraštukas
leidžiamas
Ilgalaikės
pilietinio ir
tautinio
ugdymo
programos
finansinės
paramos dėka

2010
sausis-kovas
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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
REDAKTORĖS SKILTIS
Sveiki malonieji nuolatiniai laikraščio skaitytojai!
Būkit pasveikinti ir Jūs – pirmą kartą išvydusieji šį kuklų leidinėlį!
Kad ir kaip neįprastai atrodytų šis laikraščio numeris jau įpratusiems
jį sklaidyti parėjus iš edukacinio užsiėmimo muziejuje, vis tik tai tas pats
mažiukas laikraštukas, pradėjęs savo gyvavimą pernai. Pasikeitė jo
forma, kelias iki Jūsų skvarbių akių, gal kiek pakis ateity ir jo turinys,
tačiau jo misija ir redakcijos troškimas išlieka vis tas pats – kuo plačiau,
įdomiau, išsamiau ir įvairiau pristatyti Jums Mažeikių muziejuje
vykdomas edukacines programas ir saugomus eksponatus.
Norisi tikėti, jog elektroninis paštas bus toks pat dosnus laikraštukui.
Juk iki šiol rašėte laiškučius ir net laiškus - gigantus. Gal dabar atsivers
daug greitesni abipusio susirašinėjimo keliai, redakcija sulauks daugiau
Jūsų nuomonių, pageidavimų, pasiūlymų, patarimų, įvertinimų. Visi
žinome, kaip sunku kurti informaciją, kurios niekam nereikia ir kaip
džiugu sužinoti, kad esi reikalingas, laukiamas, skaitomas.
Neįpareigojantis atviras žodis – man pats brangiausias. Na ir nė sakyti
nereikia, kaip nekantriai lauksiu Jūsų apsilankymų muziejuje, parodose,
užsiėmimuose.
O apibūdinant šį numerį, galima trumpai paaiškinti, jog
neberibojama laikraščio dydžio, leidau sau pakeisti formatą į didesnį,
patogesnį skaityti kompiuterio ekrane ar išsileidus ir pakabinus stende
(čia jau Jums visiška laisvė...). Tik “Kreželio kolekcijos” formatas išlieka
toks pats, kad tiktų prie jau pernai išleistų 4 eksponatų grupių. Kaip
matote, šįkart papildymui siūlome atviruką.
Kaip jau tapo įprasta, rasite trumpą tekstuką apie vieną miesto
švietimo įstaigą, kurią slapta aplankė „Krežis“. Kadangi tai pirmas metų
numeris, nenuostabu, jog talpiname ir 2009 metų muziejaus edukacijų
lankymo suvestinę, kad kartu pasidžiaugtume, kiek mūsų –
besidominčių krašto praeitimi – daug! Na ir žinoma, Jūsų
mėgstamiausias ketvirtas puslapis, siūlantis naujas užduotis ir konkursus.
Malonių įspūdžių!
J. Miliauskytė
P.S. Tik noriu priminti, kad pavasaris – švaros ir tvarkymosi metas.
Ar jau papuošei savo aplinką?

TEGU ŠIUKŠLYNAI
VIRSTA ŽOLYNAIS!
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Nors ir pavėluotai, skubame taisyti baisinę klaidą. Jau
seniai laikraštuko viešnagių puslapyje turėjo būti parašyta
apie pačius pirmuosius mažuosius Mažeikių muziejaus
edukacijos draugus, artimiausius mūsų kaimynus,
nuoširdžiausius lankytojus ir vertintojus. Nieko nelaukdami
bent dabar norime jums pristatyti vaikučius ir jų auklėtojas
iš
LOPŠELIO – DARŽELIO „SAULUTĖ“
Jau iš nuotraukų galite suprasti, kaip gražiai susitvarkę ir
pasipuošę gyvena Saulutės vaikučiai, kiek daug jų poilsiui
tarp rimtų užsiėmimų paįvairinti kieme įrengta žaidimų
aikštelių.
Kadangi mūsų muziejus labai artimai draugauja su šiais
kaimynais, tai „Krežiui“ nereikėjo trukdyti brangaus
darželio vadovų laiko, kad galėtų jums pranešti, jog čia
kasdien šimtu vaikučių rūpinasi darbštus ir kūrybingas
auklėtojų ir jų pagalbininkų kolektyvas.
Labiausiai „Saulutė“ išsiskiria tuo, jog čia darželinukai
kasmet vis keičia „profesija“ ir ją įsisavinti padedančias
auklėtojas. Pačius mažuosius draugiškai gyventi didelėje
grupės šeimoje pratina Montessori metodą išmanančios
darbuotojos. Vėliau vaikai tampa gamtininkais, po to
etnologais, o besiruošiantys mokyklai – kremta socialinių
mokslų subtilybes. Kad dirbama rimtai, byloja vien tas
faktas, jog dalis pažinties su senove užsiėmimų vyksta mūsų
muziejaus fonduose. Nenuostabu, kad darželio ugdytiniai su
tokiu patirčių ir gebėjimų turtu nebijo jokios mokyklos ir
užaugę drąsiai žengia į pirmokų gretas.
O kiek dar visokių papildomų įdomybių vaikams siūlo
darželio bendruomenė. Jie leidžia savo laikraštuką, puošia
koridorius ir grupes išmoningais darbeliais, dalyvauja
turininguose projektuose, organizuoja spalvingas šventes,
keliauja ir visaip kitaip linksmai leidžia laiką. O jau virėjų
patiekiamų valgių gardūs kvapai kartais pasiekia net ir
muziejų. „Krežis“ pro langą matė, kad išlydėjusios vaikus
pas tėvelius į namus, darželio moterys mokosi šokti! Tai
bent vieningas išmoningas kolektyvas!
Ir dar daug visokių įdomybių galima sužinoti ir pamatyti,
aplankius malonius ir šiltus namus – lopšelį darželį „Saulutė“.
Taigi, jei jūsų šeimoje yra mažas aktyvus, žingeidus, linksmas,
mylimas vaikelis, kuris svajoja apie išskirtinį darželį –
rekomenduojame mūsų kaimynus  .
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Plinkšių
pagrindinė m.

Pikelių
pagrindinė m.

Tirkšlių v. m.

"Ventos"
pagrindinė m.

Sedos
V.Mačernio g.

M. Račkausko
gimnazija

Viekšnių g.

Gabijos g.

"Žiburėlio"
pradinė m.
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pradinė m.
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l/d Linelis

2009 M. MAŽEIKIŲ MUZIEJUJE VYKDYTŲ EDUKACINIŲ UŽSIĖMIMŲ
LANKYTOJŲ SUVESTINĖ

246
113
66
18
35
147
41
252
60
53
0
37
36

34
10
8
2

13
109
66
24
97
17
16
5
69
15

4
8
5
1
7
2
2
3
2

17
117
71
25
104
19
18
5
72
17

270
1805

335
509

605
2314

8
6
15
6
3
40
5
3

280
123
74
20
35
155
47
267
66
56
40
42
39

Mielieji skaitytojai ir muziejaus draugai,
Norime kartu su jumis pasidžiaugti pernai gausiai užderėjusiu edukacijos derliumi. Kaip matote, vien
jaunimėlio, mus aplankiusio, sulaukėme virš pusantro tūkstančio. Visos grupės užsiėmimų metu pildydavo
momentines anketas, todėl galime peržvelgti ne tik kiekybinius, bet ir kokybinius rezultatus ir vertinimus.
Temas dalyviai rinkosi pagal mokymo programas, vykdomus projektus, jau apsilankiusiųjų rekomendacijas
ar net pasiūlydavo naujas, kurių paruošimui tekdavo gerokai pasukti galvas. Taip „Ventos“ mokytojų prašymu
atsirado „Tūkstantmečio profesijos“, M. Račkausko mokinukės nufilmavo K. Donelaičio „Metų“ ištrauką,
„Žiburėlio“ mokiniai išbandė trijų dalių edukaciją „Laikas keičia daiktus“. Šiais metais truputį temas
pakoregavome ir išskaidėme, kad galėtume kuo tiksliau išpildyti kitus jūsų norus.
Rašėte, jog apie mūsų vykdomus užsiėmimus dažniausiai sužinote iš reklaminių lankstinukų, spaudos –
vadinasi ir „Krežis“ šiek tiek prisidėjo prie jūsų būrio gausinimo.
Dažniausias įvertinimas: „Buvo puiku, įdomu!“ Laukiame ir kitokių pažymių 
Labiausiai džiugina pageidavimas: „Kuo daugiau tokių užsiėmimų!“ Tai mes Jūsų nekantriai ir maloniai
laukiame, skambinkite, užsisakinėkite, ateikite – klasėmis, šeimomis, grupėmis. Jei tik galėsime išpildyti Jūsų
lūkesčius – labai stengsimės. Iki susitikimų!
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DĖMESIO!!! Turime naują nugalėtoją!
Pats pirmasis skaitytojas, parašęs mums, jog ši nuotrauka
yra Mažeikių M. Račkausko gimnazijos, buvo trečiokė
(gimnazistė) Indrė Levickytė. Sveikiname įdėmią skaitytoją!!!
Šįkart tenka apdovanoti net du skaitytojus, kadangi mus
pasiekė ir laiškas iš „Žiburėlio“ pradinės mokyklos, su
neįtikėtinai išsamiu atsakymu. Nors jis ir nebuvo pirmas,
tačiau jo autorius – ketvirtokas Algirdas Kontrimas – vertas
paguodos prizo. Sveikiname!
Konkursas tęsiasi, susikaupkite, prieš jus dar viena nauja sukta užduotis.
Nugalėtojo (greičiausiai mums parašiusio, kuri Mažeikių švietimo
įstaiga čia nufotografuota) vėl laukia originalus prizas! Tikimės jūsų
aktyvumo, išsamių ir tikslių spėjimų. Kaip matote, „Krežis“ sunkina
užduotį, fotografuoja jau ne tik mokyklas, bet ir kitokius pastatus iš
pačių netikėčiausių kampų, kad tik kuo sunkiau jums būtų atspėti
pavadinimą.
Patys matote, konkurso dalyvių konkurencija didėja, perskaitę
laikraštuką ilgai netempkite – nusprendę, jog žinote teisingą atsakymą,
tuoj rašykite mūsų redakcijai ir būkite pirmas!
   griežta komisija nekantrauja   
VIS DAR SVAJOJAT NUVEIKT KAŽKĄ ĮDOMAUS IR NESUGALVOJATE KĄ ?
Nauji konkursai nebetelpa į laikraštuko puslapius!!!
Ieškokite naujų pasiūlymų atskiroje konkursų atmintinėje,
siūlykite patys, atsibuskite kartu su pavasariu...
Trumpas pastebėjimas fotografijų konkursų dalyviams. Būtinai nurodykite autorių ir kada, kur, kas, kokia
proga nufotografuota – juk konkursą organizuoja ne lituanistai, o sausi ir neįdomūs muziejininkai, mėgstantys
konkretumą ir kuo daugiau faktų. O jau po to tegu liejasi jūsų fantazijos ir išradingumo laisvė, kai rašysit apie
žmones, kurie jums yra artimi ir mylimi.
Labiausiai stebina mokytojų pasyvumas... Juk dalyvių amžius neribojamas, mielieji, negi neturite nė vienos
nuotraukos??? Tuo labiau, kad seniausios nuotraukos konkursą laimėti pretenduoja 1993 metais įamžintas
kadras. Neįtikėtina! Apsižvalgykite, juk tikrai turite senesnių nuotraukų savo albumuose! Nereikia jų dovanoti
muziejui, užtenka atnešti registracijai, ar net ir nuskenuotą atsiųsti elektroniniu laiškeliu. O mes jau šių mokslo
metų pabaigoje esame pasiruošę paskelbti pirmąjį nugalėtoją (gal net kelis...  )
Dėmesio!!!
„Krežio“ kelionės pas savo draugus vis dar tęsiasi. Laukite naujienų ir fotoreportažų, kieno namučius
netikėtai aplankysime netrukus. Ruoškitės, švarinkitės, puoškitės, o gal tai jūs? Netikėtumai laukia...
Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai,
8-443-25798, muziejininkai.mm@kli.lt
Redakcija, tekstai, foto J. Miliauskytės
Panaudoti muziejaus fondų atvirukai
Tiražas = draugų skaičiui

ATMINTINĖ

KREŽIO KONKURSAI
KETVIRTO PUSLAPIO KONKURSAS – ATSPĖK ĮSTAIGĄ IŠ NUOTRAUKOS!
„Krežio“ paskutiniame puslapyje kiekviename naujame numeryje spausdiname po vieną Mažeikių miesto
švietimo įstaigos nuotrauką. Gal neįprastu kampu, bet iš įvairių detalių įmanomai atpažįstama. Būk pirmas,
parašęs į „Krežio“ redakciją, kokios įstaigos fotografija patalpinta dabar, Nr. 1 (5), ir prizas-siurprizas jau tavo.
Nugalėtojo pavardę paskelbsime Nr. 2 (6).
NEBE NAUJAS, BET UŽKREČIANTIS DVIGUBAS KONKURSAS!!!
Kiekvieno namuose rasime nors kelias fotografijas. Ar norėtumėte, kad viena iš jų atneštų ne tik malonius
prisiminimus, bet ir netikėtą prizą? Peržiūrėkite savo šeimos albumus, raskite pačią seniausią, atneškite į
muziejų Jūratei arba Raimondai. Mes tą nuotrauką užregistruosime ir jūs – jau konkurso dalyvis. Mokslo metų
pabaigoje išaiškinsime, kuri atnešta nuotrauka buvo seniausia. Jos savininkas ir taps konkurso nugalėtoju!
Naudokitės paprasčiausiu būdu gaut apdovanojimą...
Neradote nė vienos senos fotografijos, o laimėti taip norisi?! Antra galimybė prieš jus! Kuo išsamiau ir
tiksliau aprašykite vieną kurią nors turimą nuotrauką ir atneškite į muziejų. Būtina nurodyti autorių ir kada,
kur, kas, kokia proga nufotografuota. Visa kita – jūsų fantazijos ir išradingumo laisvė.
Nuotrauka su muziejinius reikalavimus atitinkančiu aprašymu (metrika) gali netikėtai jus pradžiuginti
dovanėle.
.... ČIA GALI BŪTI JŪSŲ PASIŪLYTAS KONKURSAS.... 
Muziejininkų darbas tik tada yra vaisingas, kai sulaukia atsako iš žmonių, kuriems dirbame: saugome,
tvarkome ir rodome senovės turtus. Išsakykite savo lūkesčius, siūlykite konkursus, edukacijų temas, užsiėmimų
formas. Net ir tokie pageidavimai gali konkuruoti tarpusavyje. O kas konkuruoja, tas gali ir laimėti.
Bendraukim!!!

Rašyti čia:
Jūratei Miliauskytei, Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai
Skambinti čia:
8-443-25798
Elektroninius laiškus siųsti čia:
muziejininkai.mm@kli.lt
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Tegu šis dvigubas numeris bus
Jūsų neapsunkinantis, vasariškai lengvas,
pilnas linksmo atostogų aido!
Norim tik palinkėti Jums:

MOKSLO METŲ DIENŲ – TIK ŠAUNIŲ!
ARTIMŲJŲ – VIENAS KITAM SUPRATINGŲ!
DARBŲ – TIK PRASMINGŲ!
ŽINIŲ – TIK NAUDINGŲ!
MALONAUS
BUVIMO
KARTU!!!
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Kadangi šis dvigubas vasaros sezono numerėlis
ruošiamas visai netikusiu laiku – kai visos švietimo
įstaigos ilsisi nuo vaikų šurmulio – tai mes jų lankyti ir
nėjome. Tegu sau ramiai ruošiasi rudens darbymečiui.
O kad nebūtų laikraščio puslapis tuščias, trumpai
pristatome mūsų labai mylimą, o jūsų bent kartą
aplankytą, irgi „beveik švietimui“ skirtą pastatą
MAŽEIKIŲ MUZIEJŲ
Norite tikėkite, norite ne, bet muziejininkai irgi
ilsisi, ir dažniausiai vasarą, nors ne tiek ilgai, kiek
norėtų. O edukacijos visai nevyksta, nes jūs
išsivažinėjate į natūralius praktinius užsiėmimus pas
senelius, prie jūros, kieme, stovyklose, pas draugus...
Kadangi turime laisvesnių dienų, muziejuje keičiame parodas – vasarą rodėme jauno keliautojo po
pasaulį fotografijas, Mažeikiuose mokyklą baigusio
dailininko V. Lisaičio kūrinius, Ebru meno, trijų meno
mokyklų projektinius darbus ir animacinius filmukus.
Taip pat tvarkomės fonduose, lankome seminarus,
kaupiame žinias ir jėgas naujam jūsų antplūdžiui. Juk
pas mus taip įdomu! Juk ateisite?! Mes jau laukiame 

TRUMPAI APIE ŠIEMET VYKDYTĄ EDUKACIJĄ IR JOS LANKYTOJUS
Nors yra sakoma, kad viščiukai skaičiuojami rudenį, bet mes jūsų aktyvumu pasidžiaugti galime jau
dabar. Gal vieni į kitus pasižiūrėję pradrąsės ir lėtesnieji, pakils azartas artimiesiems kaimynams?
Mus pati internete susiradusi grupė atvyko iš Skuodo rajono, Ylakių mokyklos. Mažiausi edukacijos
dalyviai atėjo iš lopšelių-darželių „Buratinas“ ir „Saulutė“. Solidžiausiai jautėsi Politechnikos mokyklos
studentai. Sulaukėme net dviejų pulkų vestuvininkų. „Ventos“ mokytojai atkeliavo pasisemti įspūdžių su
draugais iš Turkijos, Graikijos, Italijos, Lenkijos ir kt. Kaip ir kasmet, mus pradžiugino M.Račkausko ir
Viekšnių gimnazistai, Sodų ir Kalnėnų moksleiviai, Moksleivių namų ugdytiniai.
Ir vis tik nepralenkiami liko „Vyturio“ ir „Žiburėlio“ pradinių mokyklų kolektyvai, ne tik patys atskubėję
į muziejų, bet ir pasikvietę mus į savo renginius. Neįtikėtinas jausmas, kai muziejų užgriūva visa mokykla!
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APIE PINIGUS KIEK KITAIP
Aktyviausi edukacinių užsiėmimų lankytojai jau spėjo susipažinti su muziejininko Vytauto paruošta
tema „Pinigų istorija Lietuvoje“. Norėdami jums kuo plačiau atskleisti neįtikėtinai įdomų ir spalvingą
pinigų pasaulį, tobuliname šį užsiėmimą. Tikimės, kad sutelkę naujas jėgas, sulauksime dar daugiau jūsų.
Užsiėmimus ruošiasi vesti numizmatikos skyrių muziejuje tvarkanti ir prižiūrinti muziejininkė Živilė.
Kad įsitikintumėte, koks įvairialypis yra pinigų kelias iki mūsų, ji paruošė šio numerio „Kreželio kolekciją“.
Tai tik maža dalelė to, ką ji žino apie monetas ir banknotus. Jei susidomėjote, norite pamatyti ir sužinoti
daugiau, užsisakykite edukaciją ir ateikite. Stengsimės būti įdomūs visoms amžiaus grupėms.
O papasakoti ir parodyti tikrai turime ką. Ne vien tik apie pačius pinigus, bet ir apie elgesį su jais.
Pavyzdžiui, muziejaus fonduose saugomas eksponatas „Taupmenų kortelė“ (GEK MM 20061), kuris turi
beveik 100 metų. Jo dėka mes žinome, jog jau ir tais laikais vaikai buvo skatinami taupyti turimus
pinigėlius, o ne išlaidauti pirkinėjant saldainiukus ar niekučius.
Be to, kaip ir kiekvieno edukacinio užsiėmimo metu, gilinsite ne tik teorines žinias, bet ir vykdysite
praktines užduotis. Gal net ir tarp jūsų pačių yra kolekcionierių, jau sukaupusių savo lobį ir norinčių
pasirodyti kitiems. Visada prašom, mes džiaugsimės kartu su jumis! O gal jūs dar tik svajojate apie savo
rinkinį ir ieškote, kas galėtų patarti, kaip teisingai pradėti kaupti numizmatikos kolekciją? Drąsiau, Živilė
gali padėti! O jei dar vaikai padrąsintų tėvelius ir ateitų kartu, būtų nuostabu!!!
Numizmatikos mėgėjai – maloniai kviečiam susipažinti iš arčiau   

TAUPUMAS
Kas taupyt anksti įpranta, turi pinigą ir mantą.
Centai litą jam išsaugo, o iš lito šimtas auga.
Štai kodėl, brolyt, sesyte, privalai pradėt taupyti.
Imki taupmenų kortelę ir lipink į ją ženklelį.
Tą kortelę aplipinęs, ją į kasą sugrąžinęs,
Gausi taupmenų knygelę, ji tau skins į laimę kelią.
Tad mokykimės taupumo, venkim bergždžio išlaidumo,
Nes taupumas – tai dorybė ir kartu tautos galybė!
(Eilėraštukas iš Taupmenų kortelės)

DĖMESIO!!!
Šiais mokslo metais, kaip ir anksčiau, „Krežis“ bandys keliauti pas savo draugus, pasidomėti, kuo jie gyvena,
kaip atrodo iš visų pusių. Laukite naujienų ir fotoreportažų, kieno namučius netikėtai aplankysime šį rudenį.
Ruoškitės, puoškitės, tikėkitės...
Ir dar viena tokia nekukli mintelė prasisuko... Gal norėtumėte patys pasikviesti mus į svečius??? Mums
būtų visai malonu, o gal ir jums...
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ATMINTINĖ
(TŲ, KURIE JAU ESATE JĄ SKAITĘ, KLAUSIAME – KODĖL NEGAUNAME ATSAKO IŠ JŪSŲ?)
(O TIE KURIE PIRMĄ KARTĄ SKAITOTE – BŪKIT AKTYVESNI UŽ PIRMUOSIUS!)

KREŽIO KONKURSAI
NUTRAUKIAMAS KETVIRTO PUSLAPIO KONKURSAS – ATSPĖK ĮSTAIGĄ IŠ NUOTRAUKOS   
„Krežio“ kiekviename numeryje spausdindavome po vieną konkursinę Mažeikių miesto švietimo įstaigos
nuotrauką. Paskutinis kadras buvo toks suktai nesuprantamas, kad niekas iš laikraščio skaitytojų neparašė
mums, kokia įstaiga tai galėtų būti. Net patys „Saulutės“ darželio darbuotojai neatpažino! Fotografė,
sužlugdžiusi tokį šaunų konkursą, gėdingai atleista iš pareigų, o konkursas baigiamas. Jums nebereikės vargti 
DVIGUBAS KONKURSAS!!! PRISISTATO IŠ NAUJO IR VIS DAR LAUKIA JŪSŲ!
Kiekvieno namuose rasime nors kelias fotografijas. Ar norėtumėte, kad viena iš jų atneštų ne tik malonius
prisiminimus, bet ir netikėtą prizą? Peržiūrėkite savo šeimos albumus, raskite pačią seniausią, atneškite į
muziejų Jūratei. Mes tą nuotrauką užregistruosime ir jūs – jau konkurso dalyvis. Mokslo metų pabaigoje
išaiškinsime, kuri seniausia, o jos savininkas ir taps konkurso nugalėtoju! Naudokitės paprasčiausiu būdu gaut
apdovanojimą... Kadangi praėjusiais metais konkurse užregistruota tik 1 nuotrauka, 1993 m. įamžintas kadras,
mes neturim su kuo ją palyginti. Nereikia fotografijos dovanoti muziejui, užtenka atnešti registracijai, ar net ir
nuskenuotą atsiųsti elektroniniu laiškeliu. Ei! Per atostogas pailsėję aktyvistai! Čia jūsų galimybė!!!
Neradote nė vienos senos fotografijos, o laimėti taip norisi?! Antra galimybė prieš jus! Kuo išsamiau ir
tiksliau aprašykite vieną kurią nors turimą nuotrauką ir atneškite į muziejų. Būtina nurodyti autorių ir kada,
kur, kas, kokia proga nufotografuota. Konkursą organizuoja ne lituanistai, o sausi ir neįdomūs muziejininkai,
mėgstantys konkretumą ir kuo daugiau faktų. Tad būkite kuo tikslesni. O visa kita – jau jūsų fantazijos ir
išradingumo laisvė. Tik pagalvokite, paprasta nuotrauka su muziejinius reikalavimus atitinkančiu aprašymu
(metrika) gali netikėtai jus pradžiuginti dovanėle. Kuriam nepatinka dovanos???
.... ČIA GALI BŪTI JŪSŲ PASIŪLYTAS KONKURSAS.... BET MES KAŽKODĖL JO NESULAUKIAME....
Ar mūsų buvimas kartu Jums toks neįdomus, kad nerandate minutėlės mums ką nors parašyti ar pasiūlyti?!
Muziejininkų darbas tik tada yra vaisingas, kai sulaukia atsako iš žmonių, kuriems dirba: saugo, tvarko ir rodo
senovės turtus. Būkit drąsesni ir atviresni, išsakykite savo lūkesčius, siūlykite konkursus, edukacijų temas,
užsiėmimų formas. Net ir tokie pageidavimai gali konkuruoti tarpusavyje. O kas konkuruoja, tas gali ir laimėti.
Bendraukim!!!

Rašyti, skambinti, elektroninius laiškus siųsti čia:
„Krežiui“, Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai, 8-443-25798, muziejininkai.mm@kli.lt
Redakcija, tekstai, foto J. Miliauskytės
„Kreželio kolekciją - pinigai“ paruošė Ž. Ruikienė
Tiražas = draugų skaičiui
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IŠTIKIMIEJI SKAITYTOJAI!
Metų pabaiga daugeliui siejasi su nuveiktų darbų peržiūrėjimo
ir viltingo planavimo laiku.
Aš labiau norėčiau išnaudoti buvimo kartu su Jumis galimybę
neįvykdytų pažadų apmąstymui ir atsiprašymui.
Noriu paprašyti Jūsų atleidimo už atmestinai atliktus darbus
ir neišpildytus norus.
Jei kada neįsigilinau į Jūsų išsakytas viltis, labai gailiuosi.
Atsiprašau už savo šiurkštokas mintis, atžagarius žodžius
ar netikusius pajuokavimus.
Atleiskite už mano tingumą, išsiblaškymą, neveiklumą ir apsileidimą.
Tikiuosi, jog ši židinio ugnelė sudegins visus blogumus ir kiti metai bus kupini
malonaus bendravimo, nuotaikingos veiklos ir netikėtų idėjų.
ŠILTŲ, ŠVELNIŲ, MEILIŲ, MALONIŲ, ĮSPŪDINGŲ ŠVENČIŲ JUMS VISIEMS!
Jūratė Miliauskytė 
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AR GALI EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS
IŠAUGTI Į MALONIĄ TRADICIJĄ?
Vykdydami edukaciją muziejuje jau įpratome prie
savotiškos tendencijos, jog užsisakomos temos ir jų
pasiskirstymas panašus į banguojančią jūrą. Būna
tylu ramu, nė vieno skambučio. Po to sulaukiam
vieno prašymo, jį išpildžius užgriūva didžiulė banga
tos pačios temos pageidaujančiųjų. Ir vėl atslūgsta
jūsų susidomėjimas, tylu ramu iki kitos bangos.
Ypač džiugios tokios bangos būna prieš didžiąsias
kalendorines šventes. Muziejininkams labai malonu,
kad gali mūsų tautos tradicijomis besidomintiems
vaikams padėti prisiliesti prie protėvių tikėjimo ir
vertybių suvokimo. Nors mūsų muziejuje ir nėra
etnografinės salės, tačiau didelis bendras noras
padeda nepastebėt tokios mažos kliūties. Juk reikia
tik trupučio vaizduotės ir geros nuotaikos, o tai jūs
visada atsinešate.
Ne tik gerą nuotaiką, bet ir netikėtą pageidavimą
prieš Kalėdas atsinešė Pavasario vidurinės mokyklos
antrokų auklėtojos. Jos labai prašė savo pradinukams
parodyti tikrą, žemaitišką... senį Kalėdą.
Gal vaikams ir kiek neįprastas tačiau stebuklingų
dovanų visiems nepagailėjęs senasis Kalėda vėl gali
netrukdomas ramiai gyventi senovinėje muziejaus
fondų spintoje. Ar jo vaikams prireiks ir prieš kitų
metų Kalėdas? Palauksim, pamatysim.
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ĮVYKIŲ KRONIKA

SPALIS – LAPKRITIS. Jau porą metų iš eilės mūsų muziejaus edukatoriams Mokytojo
diena yra išskirtinė. Kaltininkais galima vadinti „Ventos“ pagrindinės mokyklos renginių
organizatorius. Jų užsakyta tema edukacijai visada būna netikėtai savotiška, taigi tenka
rimtai pasukti smegenis, kaip pasiruošti ir šventiškai pravesti užsiėmimą. Vėliau, šventinius
atributus nuėmę, paruoštą medžiagą paverčiame puikia nauja edukacine programa, kurią
siūlome kitiems. Šiais metais iš temos „Mokytojo skrydis“ jau ruošiame edukaciją „Paukščių
migracija“. Gal ką sudomins šalys, į kurias iškeliauja mūsų rajone gyvenantys sparnuočiai?
Kitos rudeninės edukacijos jau įprastos šiam metų laikui – pažintis su lino apdirbimu,
tošininkystės amatu, duonos keliu nuo grūdo iki riekės ant stalo. Netikėtai gausus
ikimokyklinukų būrys įdėmiai klausėsi Vėlinių temos.
Būta šį rudenį ir trumpalaikių parodinių edukacinių programų. Viena supažindino su
Mažeikių šaulių aktualijomis, kita vyko eksponuojant keramikės G. Jacėnaitės mūsų
muziejui dovanotų koliažų parodą „Lietuvių dievai ir dievukai“. Nors paroda ir baigėsi,
tačiau ypač besidomintiems pagonybės ir krikščionybės sandūros išraiška mene, visada
galime padėti – darbai saugomi fonduose, edukacija jūsų paslaugoms.
GRUODIS. Šiais metais netikėtai daug užsakymų edukacijoms mus užklupo prieš Kalėdas.
Advento ir Kūčių papročių, žaidimų, darbų, tikėjimų, burtų, valgių reikšmių sužinoti
plūstelėjo virš 200 dalyvių. Teko sparčiai suktis, keliauti net ir po darbo valandų, kad tik
visur suspėtume. Maloniausiai nuteikia tai, jog ima drąsėti ir patys pedagogai. Juk
neįmanoma papasakoti vaikui, kaip įdomu lieti žvakę, jei pats to nebandei. Kaip sudominti
moksleivį ateiti į muziejų sužinoti apie burtus Kūčių vakarą, jei tau pačiam tai neįdomu?
Tikimės, kad mūsų menkos pastangos užkabinti jus artimesniam bendradarbiavimui pavyko,
ir mes sulauksime daug „netikėtų“ svečių, pavyzdžiui prieš Užgavėnes.
Žinoma, neįmanoma nepaminėti per visą miestą nuvilnijusio šurmulio – Kalėdinių
eglučių karavano, atlingavusio pas mus! Šventiniam laikotarpiui muziejus pasipuošė daugybe
vaikų padarytų eglučių iš „Ventos“ pagrindinės ir „Žiburėlio“ pradinės mokyklų. Tai nėra
įprasta edukacija, bet šaunus maloniai nuteikiantis įvykis, kuriuo verta pasidžiaugti. Kaip ir
trečiadieniais akcijos „Sušildykim sielas“ kvietimu ateiti puodelio arbatos ir pabūti kartu.
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KELIOS JŪSŲ NUOMONĖS APIE PRAVESTUS EDUKACINIUS UŽSIĖMIMUS
IR PASIŪLYMAI ATEIČIAI, IŠSAKYTI 2010 METAIS

Norėjome supažindinti su mūsų tradicijomis projekto partnerius iš Latvijos ir
nenusivylėme. Smagu pabandyti viską savo rankomis. Labai puiku, nes turime pamatyti
visus įrankius, procesus „gyvus“.
Siūlome parodyti viską vaikams, pavyzdžiui iš vaikų namų ar pan.
Sėkmės toliau dirbant, kuriant naujas programas. Jos labai mums reikalingos.
Mažeikių M. Račkausko gimnazija ir draugai
Mokiniams žymiai įdomiau gyvai stebėti šauniai moterų
vedamus užsiėmimus, klausyti įdomaus pasakojimo,
matyti ir liesti eksponatus. Mokiniai sužinojo daug naujų
dalykų, kurių parodyti kitaip nebūtų galimybės.
Labai dėkojame už „gyvą“ pamoką! Ji labai padeda
mokytojui organizuoti tolimesnę veiklą.
Kalnėnų vid. m.
Manom, kad vaikams buvo įdomu, nes muziejaus
darbuotojai pasakoja labai suprantamai ir paprastai.
Mums, pedagogams, labai patiko, o vaikai klausėsi su
didžiuliu susidomėjimu.
Labai daug sužinojome apie vaškinių žvakių liejimą,
Kūčių stalo 12 patiekalų.
Norėtume daugiau bendradarbiauti ir dalyvauti
muziejaus renginiuose.
L/d „Linelis“
Naudinga ir verta išklausyti
muziejininkų pasakojimą.
Kvieskit ne tik vaikus, bet ir
jų tėvelius.
Mažeikių moksleivių namų
studija „Mozaika“

Labai geras užsiėmimas.
Vaikams labai patinka ir
įdomu pamatyti, paliesti
įrankius, su kuriais dirbdavo
senovėje.
L/d „Saulutė“
Ačiū už kantrybę! Dirbate
reikalingą darbą.
Sodų vid. m.
Puikiai
atitiko
mūsų
lūkesčius. Tai nuotaikingas,
daug informacijos teikiantis
užsiėmimas.
Ačiū Jums!
Mažeikių „Ventos“ pagr. m.

Vaikai daug sužinojo apie žvakes, jų gamybą, išmėgino
praktiškai. Buvo įdomūs burtai. Puikios lektorės, įdomiai
pasakoja.
Daugiau tokių renginių prieš bet kokias kalendorines
šventes. Vaikams paliekamas didelis įspūdis. Ačiū!
Pavasario vid. m.

Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai, 8-443-25798, muziejininkai.mm@kli.lt
Redakcija, tekstai J. Miliauskytės
Foto V. Ramanausko ir J. Miliauskytės
Tiražas = draugų skaičiui
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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
REDAKTORĖS SKILTIS
Šis laikraštėlis nėra toks spalvingas ir šmaikštus, kaip pora ankstesnių, tačiau tikiuosi, jog
nenusivilsite jį perskaitę. Kiek pakitusį stilių įtakojo jūsų klausimai ir prašymai. Gal yra ir
daugiau žmonių, norinčių išsamiau sužinoti, ką mes galime pasiūlyti tiems, kurie nusprendė
pabandyti „su kuo valgoma“ ta mūsų taip reklamuojama edukacija.
Visos mūsų pastangos nukreiptos viena linkme – kad kiekvienas užsiėmimas būtų
įdomus. Todėl dažnai leidžiame aktyviai veikti patiems, išklausome jūsų mintis ir
nuomones. Labai gaila, tačiau negalime leisti vaikams išbandyti visko, apie ką kalbame, nes
dažniausiai pristatinėjame veiklas ir įrankius, su kuriais dirbo išmanantys suaugusieji.
Paprasčiausiai mūsų sąlygomis vaikams būtų nesaugu.
Nė vienas iš apsilankiusiųjų, iki šiol, neišreiškė pretenzijų dėl mūsų darbo. Tai tokiu
optimistiniu nusiteikimu tikimės dalintis ir šiais metais. Edukacijas bandome pritaikyti
įvairaus amžiaus žmonių grupėms. Patirtis rodo, jog yra temų, kurias galime pravesti, ir
darželinukui, ir paaugliui, ir brandžiam suaugusiam. Visi užsiėmimai vedami Mažeikių
muziejuje, tačiau susitarus, važiuojame ir į rajono švietimo įstaigas, bandome būti jums
pasiekiami ir po darbo valandų. Edukacijas veda pasikeisdami muziejininkai ir vyr. fondų
saugotoja. Taigi, iš savo pusės stengiamės kuo labiau įtikti jūsų norams. Kad tik tas noras
neišblėstų ir mūsų taip gražiai besiplečianti draugystė ir bendradarbiavimas nenutrūktų.
Šiame numeryje pradedu plačiau pristatinėti mūsų edukacines programas. Daugelis
pedagogų, pasirinkdami ir užsisakinėdami edukaciją, naudojasi prieš keletą metų išleistu
lankstinuku. Tačiau programos po truputį koregavosi. Vienos nepasiteisino ir yra pakeistos,
kitos išauga iki kelių skirtingų teminių užsiėmimų, atsirado ir naujų. Gal kuri patiks?
J. Miliauskytė
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Liaudies menas.
(Atskiri užsiėmimai, pagal jūsų pageidaujamą temą)
Tautodailė. Šis užsiėmimas gali būti pradiniu, skirtu bendrai pažinčiai su mūsų muziejuje
saugomais liaudies meno pavyzdžiais iš įvairių sričių. Galima pamatyti, paliesti, aptarti
matomus eksponatus.
Dažniausiai šis variantas pasirenkamas pradinių klasių mokinių grupių. Vyresni dalyviai,
arba grupės, savo ugdymo programose turintys konkrečią temą, bei norintys išsamiau
prisiliesti prie liaudies meno turtų, renkasi vieną iš atskirų programą.
Dievdirbystė. Vaikai supažindinami su dievdirbių kūryba, kryždirbyste. Parodomos
plačiausiai paplitusių Lietuvoje šventųjų skulptūros, aiškinama kuo jie vienas nuo kito skiriasi,
pasakojamos istorijos. Supažindinama su Žemaitijoje paplitusiomis koplytėlėmis,
koplytstulpiais, jų puošyba, žymiausiais Mažeikių krašto dievdirbiais. Dalyviai gali patys
pabandyti nupiešti pasirinktą šventąjį.
Močiutės kraičio skrynia. Užsiėmimo metu supažindinama su liaudies audiniais, jų raštais,
formomis, žiūrima kokios populiariausios senųjų audinių spalvos. Pasakojama apie kraičio
kaupimo tradiciją, vaikai patys renkasi labiau patikusius pavyzdžius, gali bandyti piešinyje
atkurti tradicinius ornamentus.
Tautiniai rūbai. Aptariami liaudiški ir tautiniai rūbai, ieškoma skirtumų. Susipažįstama su
lietuvių rūbų komplektų sudėtimis, atskirų regionų pagrindiniais bruožais. Nagrinėjamos
spalvos, ornamentai, siuvimo modeliai. Apžiūrimi vėlesnių laikų rūbai, jų skirtumai.
Baldai, indai, rakandai, ornamentika. Be jau paminėtų temų, muziejaus fonduose saugoma
ir daugiau liaudiškais ornamentais puoštų daiktų, mūsų krašto tautodailininkų darbų. Todėl
galime organizuoti edukacijas, supažindinančias su baldais ir jų puošyba, keramikos kolekcija,
namų apyvokos daiktų (rakandų) ornamentavimu, Velykiniais margučiais ir pan.
Audinio kelias nuo siūlo iki rūbo.
Pažintis su natūraliais siūlais, jų dažymo būdais, audiniais ir įvairiu jų panaudojimu
tradiciniame Lietuvos kaime, siuvėjo įrankiais ir rūbais, skalbimo ir lyginimo praeitimi.
Vaikams patiems leidžiama pabandyti pasukti verpimo ratelį, vyti siūlus nuo lankčio, kočioti
lininį audinį.
Duonelės kelias.
Supažindinama su valstietiškais žemdirbystės – javininkystės įrankiais, kartu pasakojant
darbų eiliškumą nuo grūdo sėjos iki duonos kepimo, aptariami juos lydėję tikėjimai ir apeigos.
Suteikiama galimybė padirbėti su akmens amžiaus girnomis. Jei dalyviams pavyksta pasiekti
rezultatų, ragaujama archajiškos duonos paplotėlių.
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Lino kančia.
Užsiėmimas gali prasidėti pasakos apie velnio ir valstiečio lažybas sekimu, kaip vaizdines
priemones panaudojant senovinius linų apdirbimo įrankius. Demonstruojamas sėmenų
trynimas, linų mynimas, brukimas, šukavimas, verpimas rateliu. Dalyviai patys gali išbandyti
kai kuriuos darbus. Vertinamos lininio audinio savybės, jo pritaikymas, aptariami lininiai
rūbai. Pamokos pabaigoje vaišinamasi sėmenine druska.
Liaudies muzikos instrumentai ir muzikavimas
Edukacijos metu akivaizdžiai supažindinama su švilpynėmis, tošelėmis, domreliu, daudyte,
lumzdeliais, kanklėmis, armonika, bandonija, bei muzikavimo šiais instrumentais pagrindais.
Patys moksleiviai gali pabandyti išgauti garsą kai kuriais instrumentais.
Kada nebuvo elektros. (Balanos gadynė. Žvakių liejimas. Žibalinės lempos).
Dalyviai supažindinami su senosiomis apšvietimo priemonėmis nuo žibinčiaus iki žibalinės
lempos. Aptariami žvakių gaminimo būdai. Patiems galima pabandyti lieti vaškinę žvakę.
Tradiciniai Žemaitijos amatai. (Stalius, puodžius, kalvis).
Užsiėmimo metu moksleiviai susipažįsta su medžio meistrų: staliaus ir dailidės darbo
įrankiais. Kadangi darželinukų užsiėmimas trumpesnis, jie tik apžiūri, aptaria ir pačiupinėja
eksponatus. Mokiniai gali pabandyti obliuoti obliumi, gręžti senoviniu grąžtu skyles, padirbėti
viniatraukiu, norintys blašku pažymi liniją.
Besidomintys rimoriaus (pakinktų siuvėjo) amatu susipažįsta su pakinktininko darbo
įrankiais. Su skylmušiu gali išdurti skylutę odos gabalėlyje ir pasidaryti pakabutį.
Pažintis su kalvystės amatu susideda iš senovinių kalvių įrankių bei gaminių apžiūros ir
komentarų. Vaikai gali pademonstruoti savo žinias.
Prie įvairių muziejuje saugomų keramikos gaminių susipažįstama su puodžiaus amatu.
Grupės, norinčios tik bendrais bruožais susipažinti su tradiciniais amatais, užtrunka apie
valandą laiko. Norintys dar ir pabandyti atskirus darbus, turi iš anksto apsispręsti skirti
užsiėmimui daugiau laiko arba apsiriboti pažintimi su pora amatų.
Pažintis su tošininkystės amatu.
Tošininkystė, kaip tradicinis amatas jau septintus metus pristatomas ypač išsamiai, nes
vieninteliai Lietuvoje turime šios krypties atstovus, dirbančius mūsų muziejuje.
Susipažįstama su etnografiniais tošies dirbiniais iš muziejaus fondų ir tautodailininkų
Vytauto ir Raimondos Ramanauskų darbais. Užsiėmimas aktyvus, nes jau šešiamečiai vaikai
patys bando padaryti ekologišką šveistuką. Vyresniems gali pavykti susisukti tošinę švilpynę,
išmokti pasidaryti karolius, ornamentuoti tošį.
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Kalendorinės šventės Žemaitijoje. (Užgavėnės. Velykos. Jurginės. Vėlinės. Adventas).
Artėjant vis kitam prieššventiniam laikotarpiui kiekvienas nori kuo daugiau sužinoti apie
tradicijas ir papročius. Tačiau prisipažinkite sau atvirai, juk kaskart vėl naršyti Internete –
greit pabosta, o ir ta informacija sausoka. Paįvairinkite pažintį su mūsų tautos šventinių apeigų
lobynu – išsirinkite jums aktualią kalendorinę šventę, paskambinkite mums, susitarkime dėl
užsiėmimo ir ateikite. Apsikeisime žiniomis apie Užgavėnių, Vėlinių, Kalėdų ar kitų švenčių
papročius, tradicijas ir pasakojimus. Gal net pažaisime žaidimų, išmoksime burtų ar ratelių.
Kaip, turbūt, supratote, vis kitai šventei ruošiamas ir užsakomas atskiras užsiėmimas.
Išbandykime senovines linksmybes (piemenėlių žaidimai).
Programa paruošta vasaros sezonui, kai jau galima drąsiai pramogauti lauke. Ypač tikimės
jūsų užsakymų birželio mėnesį, kai prasideda projektinės veiklos ar egzaminų dienos. Tačiau jei
reikia, išmokti pagrindines žaidimų taisykles ar pabandyti žaisti galima ir patalpoje, taigi ir
žiemą.
(Pažintis su likusiomis edukacinėmis temomis – kitame „Krežio“ numeryje)

TRUMPA EDUKACIJOS MUZIEJUJE STATISTIKA
Naujus metus visada pradėdavome suskaičiavę praėjusiųjų derlių. Tęsdami tradiciją, norime
bent keliais žodžiais paminėti metų tendencijas, aktyviausias ir dažniausiai su mumis
bendravusias ugdymo įstaigas, pasidžiaugti naujais draugais. Gal ir keistokai jūsų akims atrodys
žmonių skaičiai skliausteliuose prie mokyklų, tačiau mes skaičiuojame kiekvieno atskiro
užsiėmimo dalyvius ir juos sumuojame, net jei tai pačiai grupei kelios edukacijos vyksta tą
pačią dieną. Todėl ir įmanoma, kad prie lyderės – „Žiburėlio“ pradinės mokyklos – mūsų
ataskaitoje puikuojasi skaičius 954, nors čia mokosi tik apie 300 vaikų. Džiugu, kad vis labiau
drąsėja ir patys pedagogai, užsakantys edukacijas ne tik vaikams, bet ir sau, tėveliams,
bendruomenėms. Tikimės, kad pajutę naujų atradimų malonumą, užkrės juo ir auklėtinius.
2010 metais įvyko 126 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo l/d „Linelis“ (87), l/d
„Pasaka“ (50), l/d „Buratinas“ (99), l/d „Žilvitis“ (38), l/d „Saulute“ (68), „Vyturio“ pr. m. (186),
Senamiesčio pagr. m. (77), „Ventos“ pagr. m. (260), Sodų vid. m. (58), Pavasario vid. m. (342),
Kalnėnų vid. m. (26), Viekšnių gimnazija (65) ir M. Račkausko gimnazija (335). Sulaukėme
grupių ir iš Skuodo r. Ylakių gimnazijos (21), Kairiškių pagr. m. (19), Pikelių pagr. m. (9),
Ukrinų pagr. m. (14), Židikų M. Pečkauskaitės vid. m. (27), Mažeikių politechnikos mokyklos
(25), Moksleivių namų (18). Bendravome su folkloro ansambliu „Alksniukai“ (20), pora grupių
vestuvininkų (64), Etninės kultūros ugdymo entuziastais (86).
Ir šiais metais jūsų laukia paruoštos 35 edukacinės temos. Tad iki malonių susitikimų!
Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai, tel. nr. 8-443-25798, muziejininkai.mm@kli.lt
Redakcija, tekstai, foto J. Miliauskytės
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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
REDAKTORĖS SKILTELĖ
Šįkart nedaugiažodžiausiu – juk numeryje tęsiama pažintis su mūsų edukacinėmis programomis, o jos
kalba pačios už save. Stengiausi sudėti trumpą esminę informaciją, kad rinkdamiesi patinkantį užsiėmimą,
viską rastumėte šiuose dviejuose laikraštėliuose. Taigi, nuo mokslo metų pradžios vėl laukiame Jūsų!
Kad nebūtų nuobodu vien tik mano rašliavą skaityti, kviečiu susipažinti su muziejaus draugų atsiųsta
trumpa žinute apie nuotaikingą šventę. Kaip matote, dėl to teko net truputi pasispausti ;-)
O „Kreželyje“ tęsiu pažintį su mūsų eksponatais iš apšvietimo priemonių grupės – Jūsų dėmesio laukia
žibalinės lempos. Gal seniai svajojate sužinoti daugiau apie kokius nors konkrečius eksponatus? Pasiūlykite
kito „Kreželio“ temą. Man bus malonu pildyti norus...
J. Miliauskytė

TEGU VASAROS MALONUMŲ VITAMINAI
UŽAUGINA JUMYSE RUDENINĮ AKTYVUMĄ!
„JURGIS ŽEMĘ ATRAKINO…”
Balandžio 23 d. Lietuvoje minime Jurgines – vieną iš svarbesnių metinių
žemdirbio švenčių. Nepraleidome puikios progos prisiminti senolių išminties ir
mes. Tuoj po šv. Velykų Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ etnokultūros
komanda sukvietė įstaigos bendruomenę į Jurginių šventę „Jurgis žemę
atrakino“. Šventėje dalyvavo ir Mažeikių Vaikų našlaičių ir senelių globos namų
auklėtiniai. Gaspadinė (auklėtoja L. Drungilienė) ir gaspadorius (auklėtoja L.
Tenienė) supažindino susirinkusiuosius su Jurginių tradicijomis, pagal
senovinius papročius paaukojo žemei gabalėlį duonos, paskelbė žemės darbų ir
ganiavos pradžią. Vyriausiasis piemuo (auklėtoja K. Liaudinskaitė) mokė vaikus
senovinių piemenukų žaidimų. Skambėjo lietuvių liaudies dainos apie ganiavą,
sunkią piemenukų dalią. Šventėje nebuvo pasyvių stebėtojų: tėveliai ir svečiai
dalyvavo puodo daužymo varžybose, drauge su vaikais lenktyniavo estafetėse.
Renginio pabaigoje gaspadinė visus vaišino tradiciniu Jurginių patiekalu –
kiaušiniene.
Įstaigos pedagogai yra įsitikinę, kad tik girdėdamas tarmišką šneką,
galėdamas pats prisiliesti prie lietuvių liaudies papročių, vaikas neliks abejingas
senųjų tradicijų puoselėjimui ir ateityje neleis joms išnykti.
Lopšelio-darželio „Eglutė“ auklėtoja-metodininkė
Laima Drungilienė

KREŽIS Nr. 2 (10)
(Etnografinių programų pristatymo pradžia – ankstesniame „Krežyje“)

ETNOGRAFINĖS KRYPTIES EDUKACINĖS PROGRAMOS 2011 METAMS
Keičiasi laikai, keičiasi daiktai. (Įrankiai, rakandai, apavas ar kt.).
Supažindinama su muziejuje saugoma senoviniais daiktais ir jų kaita iki šių dienų. Vaikai
patys bando išdėlioti atskirus eksponatus pagal laikotarpius. Užsiėmimą galima užsisakyti
bendrojo pobūdžio, kai trumpai aptariamos įvairios daiktų grupės, arba konkretaus tikslo, kai
išsamiau nagrinėjama viena ar dvi daiktų rūšys. Galimi pasirinkimo variantai: apšvietimo
priemonės, apavas, namų apyvokos daiktai, meistrų įrankiai, buitinė technika ir pan.
Naktigonė.
Kalbama apie arklių ganymo naktimis tradicijas, papročius, pasakojimus. Užsiėmimas
paruoštas turistiniam žygiui su dviračiais (juk tai – šiuolaikiniai arkliai!). Manome, kad
edukacijos metu suteikiama informacija ir vedamos pratybos ypač tinka klasei, besiruošiančiai
iškylai į gamtą su nakvyne. Kodėl jos nepadarius ne tik įspūdingos, bet ir turiningos?
Žemaitiški pasninko valgiai.
Tai iš „Kalendorinių švenčių“ užsiėmimo išaugusi programa. Daugelis grupių ir pačios
puikiai randa teorinės informacijos apie mūsų krašto švenčių papročius. Tačiau praktiškai
sugrūsti sėmeninę su kanapine, ar pasidaryti česnakinės – jau sudėtingiau. Galime padėti. Jūs
atsinešate žinių, mes suteikiame priemones ir galimybę išbandyti. Ką pagaminsim, tą ragausim.
Įminkime senovę kartu.
Daugeliui patinka minti mįsles, tačiau šiais laikais susiduriame su keistu sunkumu –
gražiosios senovinės mįslės kalba apie mums nebepažįstamus daiktus ar darbus. Norime padėti
jums. Susipažinkime, pamatykime, palieskime mįslėmis ir minklėmis užkoduotus eksponatus,
išsiaiškinsime ne tik etnografinių daiktų pavadinimus, bet ir jų paskirtį. Tada ir ateityje
galėsime drąsiai lukštenti senolių išmintį. Norintiems pasitikrinti – egzaminas.
Baltų dievai ir dievukai (pagal G. Jacėnaitės koliažų kolekcija).
Dailininkės padovanotų darbų pagalba nuotaikingai susipažinsime su baltų dievybėmis.
Vestuvių papročiai.
Netikėtas pasiūlymas vestuvininkų poroms – keletas patarimų ir išbandymų iš senųjų
tradicijų lobyno specialiai Jums. Paįvairinkite savo vestuvių dieną aplankydami mūsų muziejų.
Talkos Žemaitijoje.
Pažintis su išskirtinai žemaitiška tradicija – kviesti talkas įvairiems žemės ūkio darbams.
Sukaupėme daug įdomios informacijos, kuria norime pasidalinti su jumis. Jei gerai padirbėsime,
gal ir patalkį pavyks suorganizuoti? Nepabandęs, nesužinosi...
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Kai kirviai buvo akmeniniai.
Dalyviai supažindinami su priešistorinių laikų darbo įrankiais ir ginklais, jų kopijomis.
Bandome malti grūdus trinamosiomis girnomis, pjauti titnagu ir atlikti kitus darbus.
Draugystės juostelė.
Iš akmens amžiaus mus pasiekęs juostelių vijimo būdas labai paprastas, tinka bet kuriems
dalyviams. Užsiėmimo pavadinimas atspindi darbo būdą. Norite sužinoti koks jis? Ateikite,
pabandykite ir suprasite. Tuos, kurie yra linkę dirbti vieni, be draugų pagalbos, taip pat turime
kuo sudominti. Taigi, laukiame visų.
Ką byloja metraščiai.
Užsiėmimo metu susipažinsite su viduramžių laikotarpio rūbais apsirengusiu muziejininku,
kuris pristatys archeologinius papuošalus, ginklų kopijas. Jūsų laukia lanko tamprumo
išbandymas ir kitos viduramžiškos įdomybės.
Kai draudė būti lietuviais. Senoji mokykla.
Pradžioje dalyviai glaustai supažindinami su lietuviško rašto draudimo laikais, žymiausiais
Mažeikių krašto daraktoriais ir knygnešiais. Mokiniai susodinti už stalo mokomi skaityti iš
senųjų maldaknygių, bando perskaityti „graždankos“ tekstą, rašo ant grifelinės lentelės, žąsies
plunksna ant popieriaus skiautelių. Susipažįstama su tuo metu mokykloje paplitusiomis
fizinėmis bausmėmis. Imituojama pamoka.
Kaip seniau buvo perduodamos žinios.
Supažindinama su žinomais seniausiais žinių perdavimo būdais: laužų kūrenimu, būgnų
dundėjimu, ragų pūtimu, krivulės nešimu ir kt. Dalyviai žaidžia “sugedusį telefoną”.
Supažindinama su muziejuje saugomomis pašto ženklų, atvirlaiškių, laiškų, vokų kolekcijomis,
senaisiais telefono aparatais.
Mano tėvynė Lietuva. Tautinės atributikos atsiradimas ir raida.
Kartu su dalyviais aptariami tautinės atributikos raidos etapai. Demonstruojamos didžiųjų
kunigaikščių anspaudų kopijos, senoviniai pinigai. Rodomi XX a.pr. atvirukai tautine tematika,
tarpukario laikotarpio ir pastarųjų metų tautinės atributikos pavyzdžiai, saugomi muziejuje.
Galima parodyti savo žinias ir pasisemti naujų.
Kelionė po pinigų pasaulį.
Pasakojama apie pinigų atsiradimą, supažindinama su muziejuje saugomomis bonistikos ir
numizmatikos kolekcijomis. Atidžiai besiklausantiems paslaptingai užsimenama apie įvairius
lobius. Dalyviai praktikuojasi atlikdami įvairias užduotis.
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Įžymūs Mažeikių krašto žmonės.
Supažindinama su muziejuje saugomais iškilių kraštiečių memorialiniais daiktais.
Pasakojama apie dailininkus Č.Kontrimą ir A.Dargį, režisierių J.Vaičkų, muziejaus įkūrėjus
S.Ličkūną ir V.Pūnį, knygnešį, visuomenės veikėją J.Motuzą, gydytoją V.Burbą ir kt.
Galima užsisakyti ir atskirą platesnę programą apie kurį nors vieną ar kelis asmenis.
Mažeikių rajono vandens malūnai.
Tai apžvalginis užsiėmimas, norintiems sužinoti apie Mažeikių krašte veikusius vandens
malūnus ir jų likimus. Šiltuoju metų laiku, jei turite transportą, galima organizuoti ekskursiją.
Mažeikių praeitis (XIV-XX a.).
Susipažįstama su miesto istorijos bruožais, Mažeikių istorijos ekspozicija, muziejaus
fonduose saugomais istoriniais eksponatais, rodomos nuotraukos, vaikai bando lokalizuoti
įvairių pastatų vietas. Galima užsisakyti programą ir su išankstine praktine užduotimi.
Istorinės datos.
Kaip ir programa apie Kalendorines šventes, ši tema išsiskirsto į atskirus užsiėmimus pagal
svarbias mūsų šaliai istorines datas (sausio 13, kovo 11 ir kt.). Kaskart kalbama apie atskirą
šventę ar įvykį. Visi kartu aptariame tos istorinės datos svarbą mūsų šiandieniniam gyvenimui.
Mažeikiškių profesijos.
Informatyvus užsiėmimas, supažindinantis su Mažeikių miesto istorija per eksponatus,
susijusius su mažeikiškių veikla. Kiekvienas dalyvis pats turi apibūdinti jam pakliuvusį daiktą.
Taip išsiaiškiname specialybes žmonių, dirbusių Mažeikiuose įvairiais istoriniais laikotarpiais.
Ar jūsų tarpe yra tokių, kurie norėtų būti Mažeikių burmistru? Mes siūlome pabandyti ;-)
Fotoatelje.
Fotografuojame jus senovinėje aplinkoje, galite persirengti retro rūbais ar pasipuošti 40
metų aksesuaru. Fotografuojama skaitmeniniu aparatu, visus kadrus atiduodame.
Mažeikių rajono paukščių migracija.
Ar domina, kur rudenį iškeliauja Mažeikių krašto giesmininkai? Ši edukacija jums!
Jei tarp mūsų siūlomų temų neradote jums reikiamos, galima tartis ir kurti naują užsiėmimą
specialiai jums. Skambinkite, jei tik turėsime kuo pasidalinti, būtinai susitarsime. Bandykime
padėti vieni kitiems.
Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai, tel. nr. 8-443-25798, muziejininkai.mm@kli.lt
Redakcija, tekstai, fotografijos „Kreželyje“ J. Miliauskytės
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Jei mes tą laiką, kurį skiriame murmėjimui, skirtume maldai, nebebūtų dėl ko murmėti.
Nežinomas autorius
Pasiskolinau iš žurnalo „Kelionė su Bernardinai.lt“ redaktoriaus kreipinį į savo mielus skaitytojus ir
nuostabų sakinį. Tikiuosi tai nebaudžiama?! Man jie tokie rudeniškai tinkami, saulėtai ryškūs, lietingai artimi,
kad neatsispyriau pagundai...
Pabūsiu netikėtai sentimentali ir palydėsiu Jus neįprastai laiko suskaldyto, tematiškai pasvirusio,
suplonėjusio laikraščio teksto labirintais. Prasitęsusį ketvirtį pakoregavo Jūsų lankomumas edukacijose. Temos
straipsneliams gimė iš remontu apribotos erdvės. Na o likę tik du puslapiai byloja apie realybę, kurioje jau
viskas, kas būtina – pasakyta, tai ir pataupysim šįkart popierių, žodžius, laiką.  Vis neprarandu vilties, kad
mano skaitytojai patars, kuo dar galėčiau papildyti šią mūsų bendravimo galimybę: kokios temos prašosi
gilesnio gvildenimo, kokie norai slepiasi Jūsų širdelėse, kokių pastebėjimų nespėjote išsakyti būdami muziejuje,
kuo galėtume pasipuošti kitame numeryje. Kantriai laukiu ir tikiuosi...
Kaip ir minėjau, buvome truputį išsigandę „edukacinės tylos“ muziejuje šį, trečią, ketvirtį. Kad vasarą gali
ramiai atostogauti, žino net ir mūsų eksponatai, tačiau per visą rugsėjo mėnesį sulaukti jaunatviško šurmulio
tik vieną dieną – buvo keista. Jei ne „Ventos“ pagrindinės mokyklos pradinukai ir devintokai, būtume pradėję
būgštauti, jog mūsų visai niekam nebereikia. Tiesa, dar viena grupė iš Pavasario mokyklos organizavo
edukacinę pamoką prie Daubarių piliakalnio. Ir viskas! Kažkaip ranka nekilo tokį tuščią Krežį siųsti Jums į
pašto dėžutes, todėl teko laukti. Net ir apie ateitį negalėjau nieko rašyti, nes žemaičio vien žodžiais neįtikinsi.
O sulaukėme labai greitai – spalio mėnesį. Edukacijų derlius gausus, puikus, net Krežio lankas vos atlaikė.
15 grupių iš 6 mokyklų ir mūsų mažieji draugai iš l/d „Saulutė“. Ir dar vienas labai džiuginantis pastebėjimas.
Šiemet ateina vaikai, kurių beveik nereikia raminti! Visi tokie susikaupę, rimti, pasiruošę susiurbti visas žinias
iš mūsų, kokias tik galime duoti, nusiteikę atlikti visas užduotis,
išbandyti visas galimybes. Jei ir toliau nebereikės gaišti laiko
tramdymui, tai mes ohoho kokius darbus nuveiksim! Galima
pradėti sapnuoti savarankiškų edukacijų dienas   
Ir dar viena puiki naujiena – muziejaus antrą aukštą jau
tikrai remontuoja. Jei viskas išsipildys, kas planuojama, mes
pagaliau turėsime atskirą kampelį edukacijai.
Taigi, murmėti nebėra ko, belieka laukti: remonto
pabaigos, edukacinės klasės įrengimo, parodos atidarymo, Jūsų
apsilankymo. Iki malonaus!
J. Miliauskytė
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EDUKACIJOS KITUR IR KITAIP
Kaip jau minėjau, muziejaus antrą aukštą remontuoja, todėl pasikeitė ir muziejininkų darbas. Kadangi
nebegalime pasiekti savo kabinetų, fondų ir telefonų, išsiskirstėme kūrybinei veiklai pas pateikėjus, į
bibliotekas, į namus – prie kompiuterių. Aš taip pat sėdžiu prie monitoriaus ir ieškau internetinėje erdvėje, kuo
dar galėčiau sudominti skaitytojus. 2009 metų „Krežyje“ Nr. 4 jau bandžiau sugundyti Jus muziejų tinklapyje
reklamuojamomis edukacinėmis programomis. Žinoma, per du metus jos pasikeitė ir patobulėjo, tačiau tikrai
neišnyko. Puikiausiai galite panaršyti ir rasti daug įdomaus. Jei atvirai, turiu prisipažinti, jog laikraštėlis vėluoja
todėl, kad čia benaršydama radau daug tikrai puikių žaidimų. Neatsispyriau pagundai juos visus išmėginti, o tai
šiek tiek užtruko...  Pabandykit patys, vaikams parodykit. Čia tikrai ne tuščias „gaudymas-šaudymas“, o daug
naujo ir įdomaus apie Lietuvą padedantys sužinoti pasiūlymai. Taigi, bendra muziejų edukacijų svetainė:
http://www.muziejai.lt/Edukacija/edukacija.htm
Bandžiau rasti ir kitų organizacijų, vykdančių edukacijas ir apie tai besiskelbiančių Internete. Daug idėjų
įgyvendina UAB “Edukacinės sistemos”, įsikūrusios 2007 m. gruodžio mėnesį. Jų svetainėje www.apix.lt
siūlomos įvairiausios edukacinių programų formos, išsiliejančios į atskirus portalus. Apstu žaidimų:
www.mokinukai.lt
www.eko.mokinukai.lt
Apie pasaulio paveldą ir kitus neįtikėtinus dalykus sužinosite žaisdami edukacinius žaidimus portale:
www.arzinai.lt
Su Europos sąjungos subtilybėmis galima susipažinti portale:
http://www.xplora.org/ww/lt/pub/spring2010/games__8.htm
Neįtikėtinas edukacinis žaidimas, tobulinantis vaikų suvokimą apie pinigus, keliantis jų finansinį
išprusimą, suartinantis mokytojus, tėvus ir vaikus, jau pritaikytas ir Lietuvos jaunosioms atžaloms:
www.pinigenai.lt
Internetinė svetainė, kurioje pakliuvau į dzūkiško atvirumo glėbį ir sužinojau naują lietuvišką žodį
„veidaknygė“, pasivadinusi paprastai: www.edukacija.lt . Tačiau sodybos „Merkio Dvaras“ siūlomų edukacinių
programų, manau, galėtų pavydėti ne tik kitos kaimo turizmo sodybos, bet ir solidūs muziejai. Taip gaila
pasidarė, kad neturiu nei senelių, nei anūkų...
Trakų rajone taip pat yra sodyba, priimanti grupes edukacijai:
http://www.dalgedusodyba.lt/lt/edukacijaruosiameskaledoms.html
Edukacinių programų žadama ir festivalio Vilniuje metu, gal per atostogas būsite netoli, aplankykite:
http://www.vilnius-events.lt/lt/edukacija
Gal ir tolokai, bet, kai pagalvoji, kur tik tie mokytojai su mokiniais nenuvažiuoja, kai labai nori!
Pasiūlymas pasirinkusiems aplankyti Aukštaitiją:
http://www.romnesa.lt/edukacines.html
Na, o pabaigai kviečiu išbandyti elektriškai užburiantį edukacijų tinklapį, kuris siejasi su „Kreželio
kolekcijoje“ pristatoma eksponatų grupele:
http://www.elektromagija.lt/
Taigi, jei jau vaikų neįmanoma atplėšti nuo kompiuterių, tai tegu jie ne kiurkso prie jų, o tobulėja!   
Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai,
8-443-25798, muziejininkai.mm@kli.lt
Redakcija, tekstai J. Miliauskytės
Panaudotos internetinėje erdvėje rastos ir muziejaus draugų atsiųstos nuotraukos
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Paskutinieji šių metų mėnesiai Mažeikių muziejuje... Tokių įtempto darbo dienų, vakarų ir
savaitgalių, kiek pamenu, nėra buvę. Tik kelios savaitės, o viskas taip neatpažįstamai pasikeitė:
nuo griaunamų sienų iki respublikinio lygio konferencijos ir ekspozicijos, į kurios atidarymą
suvažiavo daugybė iškilių žmonių iš Lietuvos ir Latvijos. Visam pasauliui Panoramos laidoje ją
pristatė Lietuvos televizijos žinių korespondentai, rajono gyventojams išsamiai parodė
„Roventos" televizijos darbuotojai. Nepagailėjo dėmesio ir spaudos atstovai.
Prabėgo įtempto triūso savaitės, nutilo atidarymo šurmulys, nusistovėjo kasdienis lankytojų
ramaus buvimo kartu ritmas. Apsipratome, ir su vieninteliu Lietuvoje apšvietimo žvaigždynu
prieblandoje, ir su interaktyviais vaizdais ant sienos, ir su virtualios parodos liečiamo ekrano
užgaidomis. Išlaidesni stebėtojai randą ką ir atminčiai įsigyti.
Plečiasi naujos galimybės susitikimams, kūrybinei veiklai, edukaciniams ieškojimams.
Nieko nelaukdama kviečiu visus mūsų muziejaus draugus, dar nepalepinusius savo akių
pažintimi su įvairiapusę istorinę praeitį menančiais eksponatais, rasti porą valandų laiko
aplankyti mus. Nemokamų trečiadienių nebėra, tačiau bilieto (tiek už apsilankymą, tiek už
edukacinį užsiėmimą) kaina dar nepasikeitė. Naudokitės proga, kol kainų kilimas tik artėja.
Tikėtina, kad kitų metų pirmame „Krežio“ numeryje jau teks jus supažindinti su negailestingai
išaugusiais įkainiais.
Taigi, kol dar galime, pasidžiaukime tuo, ką turime.
Manau, kad tiksliausiai naująją mūsų muziejaus nuolatinę archeologinę ekspoziciją gali
pristatyti tik pats šio išskirtinio projekto sumanytojas, vadovas ir kuratorius, Lietuvos meno
istorikas, archeologas, Žemaičių akademijos rektorius, Vilniaus dailės akademijos prorektorius
mokslui, profesorius, humanitarinių mokslų daktaras Adomas Butrimas. Tikiuosi, kad
perskaitę trumpą apžvalgą, susigundysite ateiti ir savomis akimis viską pamatyti.
„Kreželio kolekcijoje“ taip pat pristatomas vienetinis eksponatas iš ekspozicijos.
O tiems, kurie netiki pasikeitimais ir vis dar abejoja mano žodžiais, pridedu keletą mūsų
muziejaus metraštininko Vytauto Ramanausko ir ekspoziciją montavusio VDA specialisto
Donato Stasiulio nuotraukas, įamžinusias pokyčius muziejaus antrame aukšte.
J. Miliauskytė
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KVIEČIAME Į SENĄJĮ KURŠIŠKO, ŽIEMGALIŠKO IR ŽEMAITIŠKO
MAŽEIKIŲ KRAŠTO PASAULĮ!
Prof. dr. Adomas Butrimas
Mažeikių kraštas – tai žemės, kur Lietuva susieina su Latvija. Čia į Ventą suteka Virvytė,
Varduva, Dabikinė ir Vadakstis, kurių pakrantėse daugybę šimtmečių gyventa kuršių,
žiemgalių ir žemaičių. Senąją jų istoriją pasakoja palikti kapinynai, buvusios prekyvietės,
piliakalniai, kautynių laukai, istoriniai šaltiniai, skandinavų sagos, runų akmenys.
Ekspozicijos „Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“ pagrindą sudaro
archeologinių tyrinėjimų metu rasti ir Mažeikių muziejuje sukaupti radiniai. Visi eksponatai
suskirstyti pagal penkias pagrindines temas.
Pirmajai priskirti kuršių, žiemgalių ir žemaičių ginklai. Kai kurie iš jų, pavyzdžiui,
platieji kovos peiliai, būdingi tik žemgaliams, o kiti – ietigaliai, kalavijai, kovos kirviai,
raitelių ir žirgų aprangos detalės – aptinkami visų trijų genčių kapinynuose. Kolekcija
prasideda ypač retu radiniu – XIII-XIV a. šalmu iš Pavirvytės kapinyno.
Antroje ekspozicijos dalyje matome kuršių papuošalus. Šios tautos aktyvumas Baltijos
jūroje, jų kapinynų, piliakalnių gausa ir turtingumas, mirusiųjų deginimo paprotys (gerai
užkonservavęs įkapes) leido eksponuoti labai įvairią, formomis ir ornamentika išraiškingą
kolekciją. Ji prasideda pirmiesiems amžiams po Kristaus (romėniškajam laikotarpiui)
būdingais papuošalais, o baigiasi jau XIII a. būdingais kaklo (antkaklės), krūtinės (segės,
smeigtukai), rankų (apyrankės) ir kitais papuošalais.
Žiemgalių papuošalų kolekcijos išraiškingumą lėmė ypač turtingo žiemgalių kapinyno
(Pavirvytės) tyrinėjimų medžiaga. Pažymėtina unikalių, tik žemgaliams būdingų papuošalų –
pagalvių – kolekcija. Masyvios sudėtinės antkaklės, puošnūs kaklo karolių vėriniai, segės ir
įvairiausių smeigtukų kolekcija, labai puošnios apyrankės zoomorfiniais galais, savo dydžiu
išsiskiriančios įvijinės apyrankės – būdingiausi trečiosios ekspozicijos dalies bruožai.
Ketvirtoji dalis – jungtinė žiedų kolekcija. Patys ankstyviausi – įvijiniai, datuojami dar
pirmaisiais amžiais po Kristaus (romėniškuoju laikotarpiu), o vėlyviausi jau siekia Žemaičių
seniūnijos laikus. Tai signetiniai, juostiniai, su profiliuotomis priekinėmis dalimis žiedai,
priskirtini renesansui ar net ankstyvajam barokui – XVI-XVII amžiams. Jie rasti
vėlyvuosiuose Skėrių, Kivylių, Zastaučių kapinynuose.
(Tęsinys 3 puslapyje)

KREŽIS Nr. 4 (12)
(Pradžia 2 puslapyje)

Penktąją parodos dalį sudaro unikalūs Mažeikių muziejaus kolekcijose sukaupti
eksponatai: paukščių eilutėmis puošti ragai, gyvūnų figūrėlės, gintariniai karoliai ir
verstukai, kaulinės šukos ir gintarinių bei žalvarinių simbolinių „šukučių“ kolekcija,
Latvijos teritorijoje rasta ypač puošni gaubiamoji skara villaine, puošta net 20 variantų
svastikos simbolių. Šią ekspoziciją užbaigia šiuolaikinių juvelyrių, naujai interpretuojančių
senąsias baltų genčių juvelyriškos tradicijas, darbų kolekcija.
Ekspozicijos temas papildo Vilniaus dailės akademijos menininkų sukurti įvairių
laikotarpių žemėlapiai, grafikos kūriniai, interaktyvioji ir edukacijai skirtos ekspozicijos
dalys, piliakalnių ir gražiausių archeologinių eksponatų fragmentų fotografijos. Ši paroda –
tai jungtinis Vilniaus dailės akademijos ir Mažeikių muziejaus mokslo ir meno projektas,
kurio tikslas atskleisti ir pažinti trijų baltų etnosų istoriją, kultūrą ir meną.

JŪSŲ PATOGUMUI – NAUJAI ĮRENGTA EDUKACINĖ ERDVĖ
Kaip jau ir minėjo gerbiamas profesorius A. Butrimas, neatsiejama naujosios ekspozicijos
dalis – erdvi ir patogi edukacinė klasė. Kadangi parodinė dalis apima mūsų krašto genčių
ginkluotę ir papuošalus, mums beliko užpildyti paskutinę nišą – atspindėti baltų darbus.
Praktinės edukacinės programos tam puikiai tinka. Jau išbandėme tris naujas temas.
„Laiškų rašymas ant beržo tošies baltiškaisiais rašmenimis“ –
programa kiekvienam suteikia progą išmėginti savo kaligrafinius
sugebėjimus. Keli potėpiai teptuku, pabandymai brūkštelti neįprastu
rankai įrankiu (stiliumi) – ir jau turite unikalų skirtuką knygai.
„Tošies ornamentavimas“ – kūrybinės veiklos su tošimi tęsinys,
išbandant jos plastines galimybes būdais, žinomais baltams jau XIII a. Ornamento prototipo
paieška ekspozicijoje, antspaudavimas, gaminio užbaigimas – puikus pažintinės ir darbinės
veiklos derinys.
„Baltų gentys ir senoviniai ornamentai“ – dar viena edukacinė programa, nukelianti mus į
laikus, kai pasakos buvo ne skaitomos, o kuriamos kasdieniu gyvenimu ir tikėjimu.
Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai, tel. nr. 8-443-25798, muziejininkai.mm@kli.lt
Redakcija ir tekstas J. Miliauskytės
Panaudota: prof. Dr. A.Butrimo straipsnis, V. Ramanausko ir D. Stasiulio fotografijos
Tiražas = draugų skaičiui
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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
IR VĖL BŪKIT PASVEIKINTI!
Kai svarbūs susitvarkymo rūpesčiai nebespaudžia, o ir sąžinė kažkaip menkai tegraužia,
tai ir laikraštėlis neskuba galvoje dėliotis. O kol nesusapnuoju, tol jūsų ir netrukdau.
Dabar jau viskas stojosi į savo vietas, puslapiai užsipildė, galiu aplankyti, ir senus
draugus, ir naujus pažįstamus. Malonu, kad skaitytojų ratas kasmet platėja, mūsų muziejaus
edukaciją atrandančių vis daugėja. Tai ir tikiuosi, kad šiais metais dar dažniau susitiksime
akivaizdžiai, ne tik laikraštėlio puslapiuose.
Skaitydami pastebėsite, kad vis labiau mano rašliavos eilutes papildo visokios nuorodos
ir tinklapių adresai iš Interneto. Manau, kad tai jūsų visai nestebina. Koks čia būtų
skaitmeninis laikraštėlis, jei nesinaudotume plačiosios „virtualiosios erdvės“ teikiamomis
galimybėmis.
Tik šį kartą tenka prisipažinti, jog mano sugebėjimai nepateisino lūkesčių. Kad ir kaip
bandžiau surasti duomenų „Kreželio kolekcijai“ apie pirmuosius kalavijus, kada gi jie
pradėti kalti, taip ir nesuradau. Gal mano skaitytojai kietesni internautai? Būčiau labai
laiminga, jei kas parašytumėte man, kaip ten su tų kalavijų pradžių pradžia.
Na o kiti straipsniukai laikraštėlyje jau lyg ir įprasti pirmam metų ketvirčiui.
Pirmiausia kuklus sveikinimėlis. Toliau kvietimas neapsiriboti mūsų muziejaus siūlomomis
edukacijomis, o pasižvalgyti plačiau po Lietuvą. Ypač šiais, jubiliejiniais muziejų metais.
Kalavijus ir mūsų naująją archeologinę ekspoziciją padeda pristatyti profesorius Adomas
Butrimas. O pabaigai – pasigardžiavimas edukacijų lankytojų gausa. Ačiū jums visiems, kad
lankote ir priverčiate mus iš peties padirbėti!
Redaktorė J. Miliauskytė
VISAKUONUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI!!!
Kaip praneša neįtikėtinai žaismingas laikraštukas tinklapyje „Nieko rimto“: Pagaliau
kuklusis pavasaris nusivilko žieminį paltą ir išėjo pasivaikščioti. Su kuo jus visus ir
sveikinu. Iki malonių susitikimų!
Jei dar nedraugaujate su nuotaikingais neįtikėtinais veikėjais, ir net nežinote, kas tai,
pasmalsaukite, aplankykite juos http://www.niekorimto.lt/
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SUSIPAŽINKIME SU KARINGAISIAIS KURŠIAIS
Ištrauka iš profesorius A. Butrimo vadovo po ekspoziciją
„Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“

Kai žvelgiame į kuršių, žiemgalių ir žemaičių kraštovaizdį, matome vietas, sukurtas
karui. Visas kultūrinis landšaftas yra nužymėtas karų pėdsakų. Ryškiausias iš jų,
būdingiausias ir šiam kraštui, ir visoms baltų gentims – piliakalniai.
Taigi karybos istorija, ypač senoji, pirmiausia „surašyta“ kraštovaizdyje – be minėtų
piliakalnių, tai gynybiniai grioviai, pylimai, jų grupės, ištisos gynybinės, signalinės
sistemos. Netgi atskirų genčių ribos ir dykrų tarp jų likučiai, galingieji žemių centrai
(Apuolė, Embotė, Impiltis) vakarų Lietuvoje ir vakarų Latvijoje iki šiol mums atrodo kaip
natūralus kraštovaizdis. Bet jie turėjo kitokią paskirtį, jų istorija ilga. Pasiruošimas karams –
gynybinių įtvirtinimų, pilių statymas, ginklų tobulinimas visada smarkiai veikė visuomenių
ir kraštų raidą. Gentys siekė sukurti tokias struktūros formas, kurios garantuotų saugumą,
šių visuomenių gyvastį.
Šių laikų kapinynų ir pilkapių tyrinėjimai atskleidžia visą karybos arsenalą – ginkluotę,
kuri niekada negalėjo atsilikti nuo kaimynų, netgi užjūrio kraštų. Sunkios ir neretai
tragiškos kovos buvo mūsų išlikimo istorijoje kaina. Pačius ginklus mums kantriai išsaugojo
žemė, o jų galybė aidi iš aplinkinių genčių rašytinių pasakojimų.
Ko buvo verti kuršių ginklai, liudija vienas iš svarbiausių senosios kuršių istorijos
šaltinių – EGILIO SAGA.
Ją pasakojo apie 910-990 m. gyvenęs žymus ir itin nuožmus islandų vikingas, poetas ir
karys Egilis Skallagrimssonas. Mums ypač svarbus jo žygis į kuršių žemes pasiplėšti grobio. Į
šiuos kraštus jis atsidangino ilgu laivu su broliu Torolfu ir kitais vikingais. Iš pradžių taikiai
prekiavę ir rinkę žinias, netrukus jie patraukė krašto plėšti. Viename turtingo kuršio ūkyje
jų maždaug dvylikos žmonių būrys buvo suimtas, uždarytas pastate ir pririštas prie stulpų.
Stipruolis Egilis stulpą išjudino, dantimis atsirišo virves, išlaisvino visą savo būrį.
Bėgdami jie užklydo į kitą pastatą. Jo grindyse aptiko dangtį ir didelėje duobėje surado tris
danų karius (tėvą Ake su dviem sūnumis), kurie ilgą laiką vergavo kuršio ūkyje, o dėl
mėginimo pabėgti buvo sumesti į duobę. Danai išdavė, kad jų šeimininkas turtus ir ginklus
laiko paslėpęs klėtyje.
Apiplėšę turtingąjį kuršį, nukirtę jį kalaviju,
jo ginklais apginklavęs savo karius, dalį ginklų
pasiliko sau – atrodo ginklai buvę puikūs ir tikę
net garsiajam vikingų karžygiui.
Pasigrobtąjį kalaviją pavadino „Nuodingąja
gyvate“ ir, kaip minima, ne sykį naudojo kituose
grobiamuosiuose žygiuose.
Daubarų piliakalnio fotografija iš tinklapio
http://www.mazeikiai.lt/go.php/lit/Daubariu_piliakalniai/277
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BŪTINAI APLANKYKITE
http://www.muziejai.lt/Index.htm
2012-ieji Seimo nutarimu paskelbti Muziejų metais.
Pagrindinis Muziejų metų programos tikslas – atkreipti
valstybės ir visuomenės dėmesį į muziejų vykdomą
svarbią misiją saugoti kultūros ir istorijos vertybes bei
šviesti visuomenę. Todėl visi Lietuvos muziejai stengiasi
atsinaujinti, puoštis ir tobulėti, kad taptų lankytojams
savi. Artimi. Atviri. Įkvepiantys!
Muziejų portale rasite visą išsamią informaciją, kur ir
kada galite nustebinti save, aplankydami dar nematytus
Lietuvos kraštelius. Renginių gausa turėtų pamaloninti
patį išrankiausią skonį.
Jei kompiuterinė programa leis, galite į tinklapį
patekti ir tiesiai iš čia:









Muziejų metų programa
Ekspozicijos
Renginiai
Muziejų metų programos renginiai
Vykstantys renginiai
Būsimi renginiai
Įvykę renginiai
„Lietuvos muziejų kelias“ (projektas)
Vykstantys renginiai
Būsimi renginiai
Įvykę renginiai
Kiti Muziejų metų renginiai
Vykstantys renginiai
Būsimi renginiai
Įvykę renginiai
Lietuvos muziejų lobiai
Edukacija
2012 – Maironio metai – Maironiui – 150
Dionizo Poškos Baubliams – 200
Konferencijos, seminarai
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Kalendorinės
šventės
Žemaitijoje.
(Užgavėnės.
Velykos. Adventas)
Tradiciniai
Žemaitijos amatai.
Lino kančia
Duonelės kelias
Ką byloja
metraščiai.
Draugystės juostelė
Audinio kelias nuo
siūlo iki rūbo.
Kada nebuvo
elektros.
Keičiasi laikai,
keičiasi daiktai.
Liaudies muzikos
instrumentai
Pažintis su
tošininkyste
Kai kirviai buvo
akmeniniai.
Senoji mokykla
Įminkime senovę
kartu.
Mažeikiškių
profesijos.
Kelionė po pinigų
pasaulį.
Išbandykime
senovines
linksmybes
Kaip seniau buvo
perduodamos
žinios.
Baltų gentys ir
senieji ornamentai
Ornamentai ant
tošies ir rašymas
baltiškaisiais
rašmenimis
Viso:

14

13

14

95
71

61
42

21

20

265

387

346

512
63
14

19
25
60
11
54

91

6
11

9
12

31
80

43

46

95

240

17

21

9

47

20
20

Viso

Kiti

Moksleivių n.

Politechnikos m.

Vyturio p.m.

Žiburėlio p. m.

K.Jagmino p.m.

Ukrinų pgr.m.

Pikelių pgr. m.

Kalnėnų pgr. m.

Ventos pgr. m.

Sodų v.m.

Pavasario v.m.

Židikų M.Peškauskaitės v.m.

Sedos V.Mačernio gimnazija

M. Račkausko gimnazija

Tirkšlių l/d Bitute

l/d Žilvitis

l/d Saulutė

l/d Eglutė

2011 METAIS MAŽEIKIŲ MUZIEJUJE VYKDYTŲ
EDUKACINIŲ UŽSIĖMIMŲ VAIKAMS IR JAUNIMUI
SUVESTINĖ

10

16
45
47

60

265

11
36

45

20
15

224

326
56
311

4

92

92

27

132

18

54

72

224

224

23

23

48

48
18

21

47

17

67

331

190

22

162

21

175

271

17

Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai, 8-443-25798, muziejininkai.mm@kli.lt
Redakcija, tekstai, foto J. Miliauskytės
Tiražas = draugų skaičius

16

20

468

885

15

4

18

18
2767
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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
GERO POILSIO IR IKI NAUJŲ SUSITIKIMŲ!
Vasaros atostogos visada nuteikia saulėtai ir nerūpestingai.
Tai ir aš Jūsų nevarginsiu ilgomis kalbomis (net nebekūriau
visų 4 puslapių). Malonaus Jums poilsio ir įspūdžių!
O man malonu pasidžiaugti, kad visi buvote aktyvūs ir
darbštūs – lankėte muziejų, užsisakinėjote edukacijas, vykdėte
praktines užduotis, domėjotės naująja archeologine ekspozicija.
Kaip ir buvau minėjusi anksčiau, šiemet pratinamės prie
naujų paslaugų kainų. Teko iš naujo peržiūrėti mūsų paruoštas
edukacines programas ir perkainuoti jas pagal sudėtingumą bei
priemonių poreikius. Visus tuos, kurie iš anksto planuojate mus
aplankyti kitais mokslo metais, supažindinu su kainų šuoliuku.
Tuo pačiu primenu, kad edukacijas nuolat tobuliname, kuriame
praktinius papildymus, todėl nenustebkite, jei ateityje tai pačiai
temai turėsime dvejopus variantus (ir du įkainius).
Laikraštėlyje rasite ir muziejuje praktiką atlikusio ŠVK
studento trumpą „reklaminį“ straipsnelį apie muziejų. Jums
malonaus pasiskaitymo, o Ovidijui – sėkmės moksluose!
„Kreželio kolekcija 14“ pasipildė labai rimtų ir įdomių
eksponatų grupe. „Visagalį Internetą“ naršiau visą dieną, net
nesitikėjau, kad šitokia gausybė informacijos yra apie, atrodytų,
paprastą senovinį ginklą. Tikiuosi, kad „Krežį“ skaito ne tik
spalvinti mėgstantys vaikai, nes šįkart Kreželio užduotis
sudėtingesnė. Išbandykite savo vaizduotę, tegu atsakymo
paruoštukas pirmame puslapyje būna tik tingiesiems ;-)

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DĖMESIUI!
Mažeikių muziejuje kuriama kilnojama edukacinė paroda „Laiko įspaudai“, pasakojanti lankytojams
apie Mažeikių krašto istorines ir etnografines subtilybes ženklų ir ornamentų pagalba. Tikimasi ją paruošti
2012 metų spalio mėnesį ir per visus mokslo metus aplankyti kuo daugiau mūsų praeičiai neabejingų vaikų
ir jaunimo. Nuo rugsėjo mėnesio pradėsime sudarinėti parodos keliavimo grafiką.
Apsvarstykite, gal Jūs turite saugią erdvę savo įstaigoje, kurioje norėtumėte ir galėtumėte eksponuoti
mūsų parodą. Kuo anksčiau pranešite, tuo patogesnį laiką mes jums pasiūlysime.
Jūsų laiškų ar skambučių laukia J. Miliauskytė
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NAUJOS EDUKACINIŲ UŽSIĖMIMŲ KAINOS
PATVIRTINTOS MAŽEIKIŲ RAJONO TARYBOS 2012-04-27 SPRENDIMU NR. T1-171
VIEKŠNIŲ PIRMOSIOS VAISTINĖS MUZIEJAUS VAISTAŽOLIŲ SODELYJE
(priimamos grupės darbo dienomis iki 12 val.)
2 LT/žmogui – Teminė ekskursija, supažindinanti su vaistažolių sodelyje auginamais krūmais ir žolynais, jų
pritaikymu įvairių ligų profilaktikai.
5 LT/žmogui – Teminė ekskursija, supažindinanti su vaistažolių sodelyje auginamais krūmais ir žolynais,
papildyta konkrečiomis praktinėmis užduotimis, priklausomai nuo metų laikų (pasirinktų
augalų sodinimas, priežiūra, vaistingųjų dalių nuėmimas, grupavimas, džiovinimas,
rūšiavimas, mišinių kūrimas ir pan.)
MAŽEIKIŲ MUZIEJUJE
3 3 LT/žmogui – Edukacinė programa „Baltų gentys ir senieji ornamentai“, supažindinanti su naująja
archeologine ekspozicija „Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“; teminė
ekskursija ir trumpa kūrybinė praktinė užduotis.
2 LT/žmogui – DISKUSIJŲ IR EKSKURSIJŲ TIPŲ EDUKACINĖS PROGRAMOS:
 Liaudies menas. (Tautodailė. Dievdirbystė. Močiutės kraičio skrynia. Tautiniai rūbai. Baldai, indai,
rakandai, ornamentika)
 Lino kančia.
 Duonelės kelias.
 Keičiasi laikai, keičiasi daiktai. (Įrankiai, rakandai, apavas ar kt.)
 Tradiciniai Žemaitijos amatai. (Stalius, puodžius, kalvis).
 Audinio kelias nuo siūlo iki rūbo.
 Išbandykime senovines linksmybes (piemenėlių žaidimai).
 Naktigonė.
 Įminkime senovę kartu.
 Talkos Žemaitijoje.
 Baltų dievai ir dievukai (pagal G. Jacėnaitės koliažų kolekcija).
 Kalendorinės šventės Žemaitijoje. (Jurginės. Sekminės. Joninės. Vėlinės. Kalėdos)
 Kai kirviai buvo akmeniniai.
 Ką byloja metraščiai.
 Kaip seniau buvo perduodamos žinios.
 Mano tėvynė Lietuva. Tautinės atributikos atsiradimas ir raida.
 Įžymūs Mažeikių krašto žmonės.
 Kelionė po pinigų pasaulį.
 Mažeikių rajono vandens malūnai.
 Mažeikių praeitis (XIV-XX a.).
 Mažeikiškių profesijos.
 Fotoateljė.
 Mažeikių rajono paukščių migracija.
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5 LT/žmogui – AKTYVIOS PRAKTINĖS VEIKLOS TIPO PROGRAMOS, KURIŲ METU ATLIEKAMOS
KONKREČIOS UŽDUOTYS, NAUDOJAMOS ĮVAIRIOS MATERIALINĖS PRIEMONĖS
IR ŽALIAVOS, SUTEIKIAMA GALIMYBĖ PASIDARYTI ATMINIMO SUVENYRĄ:











Pažintis su tošininkystės amatu.
Liaudies muzikos instrumentai ir muzikavimas.
Kada nebuvo elektros. (Balanos gadynė. Žvakių liejimas. Žibalinės lempos).
Vestuvių papročiai.
Žemaitiški pasninko valgiai.
Kalendorinės šventės Žemaitijoje. (Užgavėnės. Velykos. Adventas)
Draugystės juostelė.
Kai draudė būti lietuviais. Senoji mokykla.
Tošies ornamentavimas.
Laiškų rašymas ant beržo tošies baltiškaisiais rašmenimis.

Pirmas įspūdis užsukus į Mažeikių krašto parodą
Užsukus į Mažeikių muziejų V. Burbos g. 9, atrodytų, kad nieko neįprasto nepamatysite. Daug
įvairių eksponatų, nuotraukų, skulptūrų, paveikslų ir daug ko panašaus, ką galite rasti ir kituose Lietuvos
muziejuose. Pirmas aukštas šviesus, erdvus, jame stovi senas pianinas, ant sienos prikabinta daug paveikslų,
atrodo, tai būdinga kiekvienam rajoniniam muziejui.
Palipus į antrą aukštą vaizdas visiškai kitoks nei pirmame aukšte. Išdidintose erdvėse yra įrengta
paroda pavadinimu ,,Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių" ir edukacinė klasė. Paroda
atitinka pavadinimą. Ant sienų primontuotos sodrios juodos spalvos plokštės, ant jų pakabinti paveikslai su
eksponuojamų archeologinių radinių elementais, bei žemėlapiais. Įrengtose vitrinose daugybę įvairių
archeologinių radinių pradedant ginklais baigiant papuošalais, bei apyvokos daiktais ir svarbiausia – visi
radiniai vien tik iš Mažeikių krašto ir jo apylinkių. Radiniai seniau priklausė kuršių, žiemgalių ir žemaičių
gentims, gyvenusioms Mažeikių krašte ir jo apylinkėse. Tie iš užtamsintų sienų išnyrantys eksponatai
suteikia šiurpoką tikros praeities glūdumos įspūdį.
Taip pat parodos meniniam ir kultūriniam suvokimui projektoriaus ekrane yra rodomi vaizdo
intarpai iš įvairių viduramžių ir kitų liaudies, bei etnokultūros festivalių, ugnies misterijos ir t.t. Taip pat
yra specialus LCD ekranas, kuriame jus galite plačiau pasiskaityti apie eksponuojamus radinius, kuršių,
žiemgalių ir žemaičių gentis, Mažeikių krašte esančius piliakalnius, skambant senovinėms lietuvių liaudies
dainoms bei sutartinėms.
Jei esat Mažeikių krašto gyventojas(-a), domitės Mažeikių krašto kultūra bei istorija, tai

nepraleiskite progos pamatyti išskirtinę parodą skirta Mažeikių kraštui, ši paroda skirta kaip tik JUMS!
ŠVK VTF 1 kurso studentas Ovidijus M.

Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai,
8-443-25798, muziejininkai.mm@kli.lt , istorija.mm@kli.lt
Redakcija, tekstai, foto J. Miliauskytės
„Kreželio kolekcijos 14“ tekstas iš Interneto: http://lt.wikipedia.org/wiki/Ietigalis
Tiražas = draugų skaičiui
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KELIAUJANTI PARODA
IŠ MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS FONDŲ

LAIKO ĮSPAUDAI

PARODĄ REMIA MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
MINIMA DVIEJŲ ŠIMTMEČIŲ
LIETUVOS MUZIEJŲ ISTORIJA!
Ritasi pabaigon jubiliejiniai Lietuvos muziejų
metai. Bet tai nereiškia, kad mažėja renginių, skirtų
šiam iškiliam įvykiui paminėti. Juk ruduo visada pas
mus – derliaus nuėmimo laikas. Dygsta kaip grybai
Lietuvoje muziejiniai renginiai, projektai, parodos,
konferencijos, naujos ekspozicijos ir net muziejai. Kiek
pajėgiame, dalyvaujame ir mes.
Išsamiau skaitykite kitame puslapyje ;-)
Jūratė M.

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ IR AKTYVIŲ DARBUOTOJŲ

DĖMESIUI!
Mažeikių muziejuje sukurta kilnojama savarankiškos edukacijos paroda „Laiko įspaudai“, pasakojanti
lankytojams apie mūsų krašto istorines ir etnografines subtilybes simbolių, ženklų ir ornamentų pagalba.
Tikimasi iki metų pabaigos aplankyti kuo daugiau mūsų praeičiai neabejingų vaikų ir jaunimo. Paroda
projektinė, ją remia Mažeikių rajono savivaldybė.
Jums nereikės ieškoti būdų, kaip su vaikais pasiekti muziejų, muziejus pats ateis pas jus...
Apsvarstykite, gal Jūs turite saugią (užrakinamą) patalpą savo įstaigoje, kurioje norėtumėte ir
galėtumėte vieną savaitę ar bent kelias dienas eksponuoti mūsų parodą. Paroda telpa į maždaug 23
kvadratinių metrų erdvę. Eksponavimui pageidautinos sienos ir stalai ar suolai, ant kurių galima būtų
uždėti plokštes su daiktais. Kadangi parodoje rodomi originalūs seni eksponatai, ją visą viešnagės laiką
lydėsiu ir su lankytojais bendrausiu aš. Tačiau reikės atsakingo asmens ir iš jūsų kolektyvo.
Jau pradėtas sudarinėti parodos keliavimo grafikas. Kuo anksčiau pranešite, kada norėtumėte mus
priimti, tuo patogesnį laiką mes jums pasiūlysime. Iki rudens atostogų jau esame maloniai pakviesti
Senamiesčio ir „Ventos“ pagrindinių mokyklų, bei l/d „Linelis“. Labai džiaugčiausi, jei parodos kelionė
tęstųsi ir lapkričio mėnesį.
Jūsų skambučių laukia parodos kuratorė Jūratė Miliauskytė,
Darbo tel. 25798,
Mobilus tel. 867071866.
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NAUJAUSIAS PASIEKIMAS
Noriu pasidžiaugti, jog pavasarį pas mus buvo sustoję
respublikinės „Lietuvos muziejų kelio“ akcijos dalyviai, o rugsėjo
mėnesį Mažeikių muziejaus paroda „Laiko įspaudai“ svečiavosi
Kaune, Lietuvos švietimo muziejuje, kaip dalis respublikinio,
Savivaldybių muziejų asociacijos organizuoto, projekto „Parodų
tiltai: informacija ir komunikacija“.
Lankytojams buvo siūloma susimąstyti, kas palieka pėdsaką
atskiro krašto istorijoje. Mes stengėmės įtikinti, jog pats laikas
įsispaudžia mus supančioje erdvėje.
Visą mėnesį kauniečiai galėjo susipažinti su Mažeikių rajonu,
atokiu Lietuvos pakraščiu, išsiskiriančiu svaiginančiais istorinės
tėkmės vingiais. Nuo jūros dugno, iki Kalėdų Senelio protėvių
gyvenviečių. Nuo trijų Baltų genčių pasienio, iki valstietiškos
aplinkos, persisunkusios žemaitiško atkaklumo ir grožio pajautos.
Nuo ilgaamžių miestelių santūrumo, iki pramone alsuojančio
rajono centro. Nuo naivaus primityvumo, iki meno grandų
kūrybinio gilumo. Kvietėme į pažintį su Mažeikių muziejaus
eksponatais, išsaugojusiais laiko pėdsakus žemėje, medyje, žmonių
gyvenimo aplinkoje, darbuose, mintyse ir tikėjimuose.
Iš viso Kaune prisistatė 25 Lietuvos muziejai, kurie buvo
vertinami ne tik lankytojų, bet ir kolegų. Taip pat vieną dieną
parodoje šurmuliavo edukacinės veiklos gerbėjai. Mūsų užsiėmimų
pageidavo 5 grupės, Raimondai Ramanauskienei teko padirbėti net
su šimtu praktinės veiklos norinčių vaikų.
Visos parodos, pagal eksponavimą, buvo suskirstytos į tris
lygiavertes grupes: plokščiosios, daiktinės ir mišrios-netradicinės.
Spalio 2 dieną vyko iškilminga konferencija Kauno rotušės
didžiojoje salėje, kurios metu buvome netikėtai pamaloninti –
daiktinių kilnojamų parodų grupėje mūsų triūsas įvertintas
išskirtiniu apdovanojimu. Ačiū visiems, negailėjusiems laiko, idėjų,
patarimų, pinigų ir jėgų, kad ši paroda taptų tokia!
Padrąsinti kolegų ir virš 200 lankytojų teigiamų atsiliepimų,
bandysime ir savame krašte pamaloninti jūsų akis šia keliaujančia
parodėle. Viliamės, kad sudominsime net ir skeptikus, kurie netiki,
jog į vieną mažą salę įmanoma sutalpinti ištisą Mažeikių krašto
istoriją.
J. Miliauskytė
Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai,
8-443-25798, muziejininkai.mm@kli.lt , istorija.mm@kli.lt
Redakcija, tekstai, foto J. Miliauskytės
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MIELI SKAITYTOJAI!
Prieš Jūsų akis paskutinis šių metų laikraštėlis. Po darbingų ir turiningų
metų pats laikas su visais kartu pasidžiaugti šventinėmis dienomis, pailsėti,
atsipalaiduoti. Toks šįkart ir „Krežis“ su „Kreželiu“ – neįpareigojantys,
neapsunkinantys ilgais ir sudėtingais straipsniais, pasakojantis tik apie tai, kas
malonu ir gražu.
Atsipūskit ir šaunioj kompanijoj sutikit artėjančius Naujuosius metus!
Susitiksime kitais metais – vėl pilni energijos ir noro pažinti, padirbėti,
patirti naujų įspūdžių. Lauksime Jūsų!
Jūratė M.

ŠILTŲ,
MINKŠTŲ,
GERŲ,
SAULĖTŲ,
VEIKLIŲ,
DOSNIŲ,
BALTŲ,
AKTYVIŲ,
DRAUGIŠKŲ,
ŠVELNIŲ,
MIELŲ,
KŪRYBINGŲ,
SOČIŲ,
DŽIUGIŲ,
ATEINANČIŲ
METŲ!!!
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NUOŠIRDUS AČIŪ VISIEMS!
Po dviejų mėnesių maratono baigėsi projektinė kilnojama savarankiškos edukacijos paroda
„Laiko įspaudai“. Ji pabuvojo dvylikoje skirtingų vietų. Lankytojų medį savo įspaudais papuošė
3776 žmonės. Jauniausiems lankytojams – vos 2 metukai, vyriausieji – jau perkopę 70.
Tai visus lūkesčius pralenkęs rezultatas! Dėkoju entuziastams, suteikusiems galimybę
susitikti tiek parodos svečių ir pasidalinti saugomomis žiniomis. Ačiū už buvimą kartu,
atvirumą ir nuoširdumą.
Laukti naujų susitikimų padeda gausiai pasipildžiusi atsiliepimų knyga. Yra sakoma:
„Pasidalintas džiaugsmas – dvigubėja“. Su malonumu dalinuosi bent keliais įrašais.
J. Miliauskytė

Mes, Gabijos gimnazijos ketvirtokai, esame dėkingi už šią parodą, kurios metu
susipažinome artimiau su Mažeikių kultūra, jos istorija ir visuomenės raida.
Geriausi linkėjimai nuo abiturientų. Nesustokite savo veiklos platinti,
didžiausios sėkmės!

Rakandai gražūs – kalbos nėra. Bet jau jūsų
šnekta, mielos muziejininkės, klausyti gali
visą omželį... Mečys

Labai nuoširdžiai dėkojame už puikią galimybę aplankyti Jūsų parodą.
Susipažinimas su mūsų krašto senove – tai nuostabus pradas etnokultūriniam
vaikų auklėjimui. Sėkmės ir toliau garsinant Mažeikių kraštą. Ačiū.
L/d „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir pedagogai

Linkim, kad šie metai Jums būtų geriausi!
Būkit ir toliau tokia, kokia esate.
Kalnėnų pagrindinė mokykla 5 c klasė

Dėkui už labai gražią pamoką.Įdomi istorinė kelionė laiku!
Židikų M. Pečkauskaitės vidurinė mokykla, 4 klasė, Rūta
Man labai nepatiko, kai kalbėjo tokia Žemaitė.
Ji kalbėjo valandą! Bet šiaip viskas patiko 
Domeikavos gimnazija 5 a kl. Emilė

Labai Jums ačiū, kad leidote apžiūrėti parodą ir grožybes.
K. Jagmino pradinė mokykla 3 a klasės mokiniai ir mokytoja

Aš manau, kad mūsų klasei įdomiausia ir labiausiai patiko senoviniai daiktai,
bet buvo sunkiausia laikytis taisyklių ir klausytis senovinių pasakojimų, nes
reikėjo ilgai stovėti.
„Žiburėlio“ pradinė mokykla 3 a klasė Ugnė

10 b klasės mokiniai tikrai dėkoja už gražią parodą,
buvo daug įdomių pasakojimų iš senųjų laikų istorijos.
Senamiesčio pagrindinė mokykla

Ačiū už darbštumą, nuoširdumą ir gerą nuotaiką. Sėkmės, sveikatos
ir džiaugsmo visiems muziejaus darbuotojams.
Mažeikių l/d „Berželis“

Ši paroda labai puiki, ji parodo, kas buvo senovėje dar prieš Kristų.
Ir dar gerai, kad visi eksponatai sudėti pagal metus ir įvykius.
„Ventos“ pagrindinė mokykla, 5 e, 1000 lankytojas
Pirmą kartą lankėmės Mažeikių muziejuje. Vaikai liko sužavėti
senoviniais daiktais, žaislais, kurių nebuvo matę.
L/d „Bitutė“ 9 grupė
Ačiū už įdomią parodą, pasakojimą
apie visus laikotarpius ir daug žinių.
Kalnėnų pagr. mokykla 8 d klasė

Labai įdomi paroda, verta
dėmesio. Liux!
Krakių pagr. mokykla

Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai,
8-443-25798, muziejininkai.mm@kli.lt , istorija.mm@kli.lt
Redakcija, tekstai, foto J. Miliauskytės
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Labai domimės Istorija, senovės įrankiais, papuošalais.
Išvydome ko nesitikėjome, labai daug pasisėmėme
informacijos, išeiname pilni įspūdžių, su gera nuotaika.
Lauksime kito karto, kada vėl sugrįšime čia! 
Su meile, sutuoktinių pora, Dalia ir Tomas

Ačiū, kad pravedėte pamoką, kuri gali būti įsimintina
visą gyvenimą ir patvirtinti žinias!
„Ventos“ pagrindinė mokykla 4 a Nojus
Įstaigos ugdytinių ir visos bendruomenės vardu
norime nuoširdžiai padėkoti muziejininkei Jūratei
M. už įdomų pasakojimą apie mūsų krašto kultūrą ir
istoriją. Linkime sėkmės, sveikatos ir lauksime naujų
susitikimų!
Mažeikių l/d „Linelis‘
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BŪKIT PASVEIKINTI NAUJUOSE METUOSE!
Apsisuko laiko ratas ir vėl susitinkame ilgėjančių dienų tėkmėj.
Nors sulaukėme keistokai bežiedžio pavasario, tačiau darbai nelaukia.
Norime ir toliau bendrauti ir bendradarbiauti su Jumis.
Kadangi laikraštėlio adresatų vis daugėja už rajono ribų, mes
palaipsniui virstame respublikiniu, tai ir stilius truputėlį keičiasi.
Kalbėsime ne tik apie konkrečias edukacijas, bet ir apie įvairias mūsų
iniciatyvas, kurios Jus sudomintų ir paskatintų jei ne aplankyti mus, tai
griebtis patiems ko nors panašaus.
Pirma iniciatyva – užsikrėskim geru pavyzdžiu, o ne gripu!
Šiame „Krežyje“ rasite ir mano bendradarbės straipsnelį. Jame
keliais žodžiais supažindiname su jau veikiančia paroda „Malu, malu
vieną...“ apie Mažeikių rajono vandens malūnus. Nuoširdžiai kviečiu
visus pasinaudoti puikia proga užsisakyti edukaciją ta tema ir atvykti
pabendrauti su muziejininke Aldona, jau 20 metų kruopščiai renkančia
medžiagą apie išskirtinį malūnininko amatą mūsų krašte.
Pristatome ir tęstinį parodų ciklą, skirtą garbingam Žemaitijos
krikšto 600 metų jubiliejui. Juk tokią sukaktį galime švęsti visus metus,
kaip kas sugebame. Mes bandome į istorinį reiškinį pažvelgti paprasto
šiandieninio tikinčio kataliko akimis: ką jis, būdamas pakrikštytasis,
mato, liečia, jaučia, girdi kasdien ar norėdamas pasimelsti. Juk, atvirai
prisipažinkite, net nesusimąstote, kokiomis šaknimis, užaugintomis
mūsų protėvių, remiatės į savo tikėjimo dirvą. Sakralinių ir liturginių
eksponatų parodėlėmis bandysime padėti prisiminti.
Dar norime sudominti naujiena – šv. Florijono savaite. Kas jis ir ką
sugalvojome, kad priviliotume jus aplankyti mus – skaitykit 3 puslapyje.
Na o pabaigai, kaip ir kiekvienų metų pirmajame numeryje, vos
betelpanti į puslapį jūsų apsilankymų pas mus suvestinė lentelė. Gal jūs
net nebepamenate, kiek kartų suteikėte mums džiaugsmo, ateidami ir
parodydami, kad ir mes dar esame reikalingi? Viskas suskaičiuota Jūsų
atvirų pasisakymų anketose dėka☺
„Kreželio kolekcijos“ mėgėjus ir toliau supažindinsime su mūsų
muziejuje saugomų archeologinių radinių grupe, šį kartą keliais žodžiais
pristatysime apyrankes.
Jūratė M.
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PARODA IR EDUKACIJA APIE MAŽEIKIŲ
RAJONO VANDENS MALŪNUS
Malūnai į Lietuvą atėjo iš Vokiečių ir Nyderlandų
žemių per žemaičių kraštą XIII a. Pirmasis vandens
malūnas pastatytas Klaipėdoje 1256 m. ant Dangės upės.
Nepriklausomoje Lietuvoje 1918–1940 m. buvo
užregistruota ir veikė 780-1040 įvairių malūnų, daugiausia
Žemaitijoje ir šiaurės – rytų Lietuvoje.
Iš jų pagal energijos gavimo rūšį vandens malūnai
sudarė 58 %.
Mažeikių rajone gausu upių bei upelių, kurios ir
sąlygojo vandens malūnų atsiradimą su jaukia ir gražia
aplinka. Architektūrinės vandens malūnų formos
dažniausiai buvo būdingos aplinkai. Prie malūnų įrengti
kiemai, aikštelės.
Malūnų užtvankų konstrukcija nesudėtinga.
Vandens kiekiai saugyklose reguliuojami sklendėmis.
Vandens malūnų trobesį sudarė dvi pagrindinės dalys –
patalpos grūdams malti ir gyvenamieji kambariai. Malūnai
turėjo vieną arba du vandens ratus malimo įrenginiams
sukti. Stoguose sumontuoti priestatėliai grūdų maišams į
pakraigę užkelti. Malūno širdis – girnos, buvo vienerios
arba dvejos.
Prie vandens malūnų dažnai veikė vilnų karšyklos,
verpyklos, milo vėlyklos, lentpjūvės. Neretai malūnai
buvo bendruomenės informacijos pasikeitimo vieta. Apie
malimą liko sukurta daug įdomių pasakojimų, dainų,
posakių. Malimo dainos skambėjo ištisus metus.
Parodos “Malu, malu viena…” apie vandens
malūnus tikslas – supažindinti rajono gyventojus su
nykstančiais technikos, landšafto, architektūros, verslo,
istorijos, tautosakos paminklais, paskatinti jais domėtis ir
edukacijų forma pristatyti šia tema mažai tirtą krašto
praeitį.
Informacija apie rajone veikusius, sunykusius,
atstatomus bei saugomus valstybės vandens malūnus
pateikta parodos autorės fotografijose, fotokopijose,
brėžiniuose,
piešiniuose,
tapybos
darbuose
ir
aprašymuose – viską apipavidalinant floristine technika.
Paroda Mažeikių muziejuje veikia nuo kovo 15 iki
balandžio 15 dienos.

Akimirkos iš edukacinio užsiėmimo „Mažeikių rajono vandens
malūnai“ Užlieknės mokyklos pradinukams.

Parodos organizatorė
muziejininkė Aldona Butkuvienė
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PARODĖLĖS ŽEMAITIJOS KRIKŠTO JUBILIEJUI

Padovanotas muziejui šv. Florijono paveikslėlis

Pirmoje parodoje (Gavėnios laikotarpiu) pristatome muziejaus
raštijos rinkinyje saugomos „šventųjų paveikslėlių" kolekcijos dalį,
tematiškai susišaukiančią su liaudies meno šedevrais – senąja
sakraline medine skulptūra. Informaciją apie paveikslėliuose
matomus siužetus pateikiame iš įvairių internetinių tinklapių: ir
patiems buvo įdomu sužinoti daug religinių vingrybių, ir jums,
tikimės, bus naudinga. Likusiems paveikslėliams dar teks palaukti
savo eilės, nes turime ir kitų eksponatų, galinčių sudominti
lankytojus savo forma ir siužetais.
Vėlesnės jubiliejinių metų sakralines parodas numatome paruošti
iš saugomų spaudinių, liturginiai rūbų, indų, dailės kūrinių ir pan.
Bandysime sugrupuoti pagal atskiras temas: maldos, sakramentai,
šventos Mišios, kunigystės jubiliejai, šventės.
Tikimės, kad kartu su išradingesniais mokytojais sugalvosime,
kaip jums ne tik tas parodėles aplankyti ir vaikams parodyti, bet ir
nuotaikingą edukacinę pamokėlę pravesti.
Laukiame aktyvių „tikybukų“, istorikų, dailininkų, krašto tyrėjų
ir mylėtojų!

UGNIAGESIŲ GLOBĖJO EDUKACINĖ SAVAITĖ
Gegužės 4 dieną visas katalikiškas pasaulis mini šv. Florijono – Gaisrų sergėtojo dieną. Pasak legendos,
šventasis buvo romėnų karinis valdininkas, 304 metais nuskandintas už Kristaus mokslo išpažinimą.
Paminėdamas Ugniagesių – gelbėtojų, kuriuos globoja šv. Florijonas, profesinę šventę, Mažeikių
muziejus kviečia į atraktyvią savaitę. Nuo gegužės 2 iki 10 dienos edukacinėje klasėje svečiuosis eksponatai,
susiję su šiuo garbingu ir paslaptingu darbu.
Užsisakiusieji edukaciją sužinos keletą subtilybių apie ugniagesių – gelbėtojų veiklą, galės prisiliesti prie
tikrų uniformų, prisimatuoti šalmą ar pirštines. Ruošiame ir kitokių siurprizų.
Siūlome pasinaudoti proga susipažinti su išskirtine specialybe, nekeliaujant toli ir netrukdant pačių
gaisrininkų atsakingo darbo.

SUSKAIČIUOTI PERNYKŠČIO BENDRADARBIAVIMO REZULTAI
Mielieji skaitytojai ir muziejaus draugai,
Vėl skaičiuojame pernai metų edukacijų derlių. Džiugina ne tik dalyvių gausa, bet ir vis prisidedančios
mūsų veikla susidomėjusios iki šiol nebuvusios įstaigos. Dėkojame visiems – ir seniems, ir naujiems
draugams.
Pagal temas akivaizdi edukacijų nugalėtoja – „Baltų gentys ir senieji ornamentai“ – naujosios
archeologinės ekspozicijos traukos padarinys. Pagal mokyklas matome, kaip puikus „Žiburėlio“ pradinukų
pavyzdys jau užkrėtė ir kitas ugdymo įstaigas – tiek kaimynai, tiek tolimesni bičiuliai, lanko mus ne tik
pavienėmis klasėmis, bet jau užgriūva šimtais. Gerai, kad ne per vieną dieną, tai spėjame įkvėpti 
Kol Jūs norėsite su mumis bendrauti, mes lauksime ir tikėsimės. Skambinkite, užsisakinėkite, ateikite –
klasėmis, grupėmis. Stengsimės išpildyti Jūsų lūkesčius. Iki naujų malonių susitikimų!
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Kalendorinės
šventės Žemaitijoje.
Tradiciniai
Žemaitijos amatai.
Lino kančia
Duonelės kelias
Žemaitiški pasninko
valgiai
Liaudies menas
(Tautiniai rūbai)
Mažeikių istorinės
vietos
Kada nebuvo
elektros.
Keičiasi laikai,
keičiasi daiktai.
Liaudies muzikos
instrumentai
Pažintis su
tošininkyste
Senoji mokykla
Įminkime senovę
kartu.
Istorinės datos
Kelionė po pinigų
pasaulį.
Išbandykime
senovines
linksmybes
Baltų gentys ir
senieji ornamentai
Ornamentai ant
tošies...
Pažinkim savo kraštą
Mano įspaudai
Viso:

18

27

20

17
19
16

93

20

Viso

Kiti rajono ir Lietuvos gyventojai

Moksleivių namų studija "Mozaika"

Žiburėlio pr. m.

Vyturio pr. m.

Užlieknės pagr. m.

Pikelių pgr. m.

Balėnų pagr. m.

Laižuvos A. Vienažindžio pgr. m.

Ukrinų pgr .m.

Senamiesčio pagr. m.

Kalnėnų pgr. m.

Ventos pgr. m.

Tirkšlių v. m.

Sodų v. m.

Pavasario v. m.

Židikų M. Pečkauskaitės v. m.

Sedos V. Mačernio gimnazija

Viekšnių gimnazija

Gabijos gimnazija

M. Račkausko gimnazija

Sedos darželis

l/d Delfinas

l/d Linelis

l/d Saulutė

l/d Eglutė
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Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai,
8-443-25798, muziejininkai.mm@kli.lt ; istorija.mm@kli.lt
Duomenys ir nuotraukos „Kreželio kolekcijoje 17“ – iš įvairių internetinių tinklapių
Redakcija, tekstai, foto J. Miliauskytės
Tiražas = draugų skaičiui
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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
SVEIKI, MIELIEJI IR MIELOSIOS!
Manau, kad nieko nenustebinsiu, pasakiusi, jog kažkaip žiauriai nepastebimai lekia laikas. Daug ko
nebespėjame padaryti, nes su kiekvienais metais tampame vis lėtesni. Aš, pasirodo, ne išimtis 
Šiokį tokį pasiteisinimą turiu – užsiimu neįprasta veikla. Kadangi po truputį aiškėja muziejaus
renovacijos situacija, tai kasdien su Raimonda saugyklose pakuojame eksponatus kraustymui, verčiame
visus fondus bananinėmis dėžėmis užverstu sandėliu. Pamatytumėte – nebeatpažintumėte!
Naujų darbų verpete net nepastebėjau, kaip pralėkė antrasis ketvirtis, o aš jūsų taip ir neaplankiau!
Skubu taisyti klaidą – vasariškai trumpu laikraštuku užsuku į jūsų pašto dėžutes. Na, kad atostogaudami
neužmirštumėte muziejaus 
Pirmiausia, naudodamasi galimybe, noriu padėkoti savo bendradarbėms Živilei ir Aldonai, už naujas
iniciatyvas, supažindinusias mūsų edukacijų gerbėjus su netradicinėmis naujomis temomis – rajono
vandens malūnais ir gaisrininkų-gelbėtojų kasdienybe. Anketose parašėte, jog užsiėmimai labai patiko, tai
tikėkimės, jog mano kolegėms šie malonūs atsiliepimai bus lyg paskata ir ateinančiais metais pradžiuginti
jus kuo nors netikėtu.
Tęstiniame parodų cikle, skirtame garbingam Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui, jau parodėme dvi
parodėles: „Religiniai paveikslėliai“ ir „Religiniai oleodrukai ir skulptūros“. Dabar ruošiame trečiąją
parodėlę „Bažnytinė tekstilė“. Nuo liepos 16 dienos galite ateiti į Mažeikių muziejų pasigrožėti gal kam ir
visai nematyta sakralinio meno rūšimi.
Visą vasarą Mažeikių muziejaus pirmame aukšte karaliauja nuotaikingi dailininkės Genės Jacėnaitės
keramikos darbai, o nuo liepos 9 d., pažymėdami Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pradžią, atidarome
informatyvią ir spalvingą kolekcijų gerbėjų parodėlę. Kviečiame aplankyti.
„Kreželio kolekcijos“ mėgėjus ir toliau supažindiname su mūsų muziejuje saugomų archeologinių
radinių grupe – jūsų dėmesiui – antkaklės.
Jūratė M.

KAŽKUR KITUR
ĮDOMIAI, LINKSMAI IR ŠAUNIAI
ATOSTOGAUJANTIESIEMS –
PATOGAUS ORO
IR PUIKIOS KOMPANIJOS!!!
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PARODA, SKIRTA KERAMIKĖS G.JACĖNAITĖS JUBILIEJUI
Jau pats parodos pavadinimas – „Mintis išgryninta laike, įspausta
molyje, užgrūdinta ugnyje“ – daug ką paaiškina apie tai, ką užsukęs
lankytojas atras.
Kiekvienas, nors kartą susitikęs garbiąją jubiliatę, gali pasakyti, jog
Genutė tokia pati, kaip ir jos darbai: išraiškinga, spinduliuojanti, šilta ir
maloni, neįtikėtinai taikli paprastumu, paliekanti neišdildomą įspūdį.
Žinodami, kad birželio 1 d. dailininkei sukanka 80 metų, nusprendėme
nepraleisti progos pažymėti šią svarbią mums datą. Juk saugome mūsų
saugyklose kelis šimtus Genės Jacėnaitės mums padovanotų darbų.
Su malonumu palikome dalį keramikos darbelių nesupakuotų į dėžes ir
pasipuošėme pirmojo aukšto
sales. Lankytojai gali pasigrožėti juos
pasitinkančiais orkestrantais, pasirodymui pasiruošusiais cirko artistais, virš
galvų skraidančiais aitvarais, iš kampo nepatikliai stebinčiais neatpažintais
objektais, įvairiausių porcelianinių, lankstytų, lipdytų, žiestinių ar
glazūruotų skulptūrėlių žaismingumu, iš melioracinių vamzdžių išgautu
didingumu. Yra ir pačios autorės pacituoti trumpi pastebėjimai apie tėviškę,
kūrybą, darbą – lyg ji pati būtų čia, šalia mūsų.
Būdami Vilniuje, nuvežėme ir perdavėme dailininkei visų iki tol
parodą apžiūrėjusiųjų nuoširdžius palinkėjimus, susisukusius į ilgą, 10
metrų, juostą. Bent šiltu žodžiu pradžiuginome G. Jacėnaitę, negalėjusią
atvykti į parodos atidarymą.
Norisi tikėti, jog ir ateityje patirsime dar daug džiugių akimirkų,
bendraudami su garbiąja jubiliate, stebėsimės jos naujais sumanymais,
kūriniais, mintimis, posakiais, įžvalgomis.

Stiprios sveikatos, Jums, Genute!!!

Akimirkos iš pavasarinių edukacinių užsiėmimų ir G. Jacėnaitės darbų parodos atidarymo.

☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺☼☺
Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai,
8-443-25798, muziejininkai.mm@kli.lt ; istorija.mm@kli.lt
Duomenys ir nuotraukos „Kreželio kolekcijoje 18“ – iš įvairių internetinių tinklapių, prof. A. Butrimo straipsnio.
Redakcija, tekstai, J. Miliauskytės, piešinukas – iš Interneto, foto – J. Miliauskytės ir edukacijose dalyvavusių pedagogių.
Tiražas = draugų skaičiui
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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
TRUMPAS LABUTIS VISIEMS!
Sveiki, mielieji, po vasaros malonumų vėl susirinkę į mylimas darbovietes!
Skubu nuraminti, jog jūs nieko muziejiškai edukaciško nepražiopsojote – mes vis dar užsitęsusio
kraustymosi stadijoje. Bet pabaiga jau nenumaldomai artėja – lapkričio mėnesį vietoj mūsų muziejaus
valdose žada pradėti šeimininkauti statybininkai. Mes su visu savo turtu bandome susitalpinti buvusios
Mažeikių jaunųjų technikų stoties (prie teismo) dviejuose aukštuose.
Pažadu jums kitame laikraštėlyje pirmiems pranešti, kaip mums pavyko įsikurti.
Na, o nesuskubusiems pasidžiaugti paskutinėmis parodomis primenu, kad vis dar veikia Bažnytinės
tekstilės ir jubiliejinė Dailės mokyklos mokinių skulptūrų ir plakatų parodos. Kviečiame aplankyti.
„Kreželio kolekcijos“ mėgėjams – dar viena mūsų muziejuje saugomų archeologinių radinių grupė –
moterų galvos papuošalai.
Kadangi šių metų rudeninis derlius išblaškytame bėgime menkutis, nėra kuo pasigirti, tai siūlau
pasidžiaugti mano rastomis miško gėrybėmis, kurių, tikiuosi, daug kas ir patys parsinešėte pilnus krežius 
Jūratė M.

MYLIMI PEDAGOGAI!
TENEBLĖSTA
JUMYSE ATKAKLUMAS
SKIEPYTI PADŪKUSIOS
JAUNOSIOS KARTOS
SIELOSE GERUMĄ,
PROTUOSE IŠMINTĮ,
ŠIRDYSE ŠILUMĄ,
RANKOSE DOSNUMĄ!!!
SU JŪSŲ DIENA!
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NAUJA PRAKTINĖ EDUKACIJA ARCHEOLOGIJOS GERBĖJAMS
Vyr. fondų saugotoja Raimonda Ramanauskienė šiais metais laimėjo dalinį finansavimą iš Mažeikių
rajono savivaldybės administracijos edukaciniam projektui „Baltų papuošalai“. Norėdami, kad ekspozicija
„Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“ neprarastų populiarumo, ypač tarp aktyviausių
edukacijų lankytojų, bandome sukurti naują patrauklią edukacinę programą.
Tam yra puiki proga: VDA Telšių fakulteto juvelyrikos bakalauro studentė Neringa Pučkoriūtė spalio
mėnesį pažadėjo išmokyti mus įvairių papuošalų gamybos būdų, kurie būtų nesudėtingi ir pritaikomi
praktinių edukacijų užsiėmimams. Pabandę patys, po to supažindinsime, mokysime ir padėsime pasigaminti
vyrų ir moterų papuošalus, įvijas ar žiedelius visas norinčiųjų grupes.
Tikimės, kad tai bus abipusė nauda ir maloni veikla, pratęsianti gilinimąsi į archeologijos paslaptis.

IŠTIKIMIAUSIŲ SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!!!
Skelbiame momentinį konkursą „Ar pažįstu Mažeikius?“
Adresu istorija.mm@kli.lt iki lapkričio 1 d. laukiame atsakymo į klastingą klausimą:
PRIE KOKIOS ĮSTAIGOS AUGA NUOTRAUKOJE MATOMI ŠIE GRAŽUOLIAI KLEVAI?
Pirmasis teisingai atsakęs Šventų Kalėdų proga gaus dovaną, o visi kiti dalyvavusieji – po atminimo
dovanėlę. Pralaimėtojų nebus!
Kviečiame visus pamiklinti smegenis ir išbandyti pastabumą, atmintį arba loginį mąstymą   

Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai,
Tel. nr.: 8-443-25798 (laikinai neveikia), muziejininkai.mm@kli.lt ; istorija.mm@kli.lt
Duomenys ir nuotraukos „Kreželio kolekcijoje 19“ – iš įvairių internetinių tinklapių, prof. A. Butrimo straipsnio.
Redakcija, tekstai, foto – J. Miliauskytės, piešinukas – iš www.net.puslapiai.lt
Tiražas = draugų skaičiui
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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
SVEIKI, KANTRIAUSIEJI!
Atsiprašau visų, kad taip ilgai užtrukau su laikraštėliu!
Pranešu visiems, kurie dar nežinote, o tiems, kurie žinote – primenu, kad pagaliau sėkmingai
persikraustėme ir beveik susitalpinome buvusios Mažeikių jaunųjų technikų stoties (prie teismo, V.
Kudirkos g. 6) pirmųjų dviejų aukštų patalpose. Jau daugmaž susigrupavome eksponatus, susiskirstėme
kabinetus ir saugyklas. Taigi, nors laikinai ir neturime patalpų parodoms, muziejus tęsia savo darbą ir
laukia draugų pageidavimų.
Nekantriausieji ir artimiausieji kaimynai iš l/d „Saulutė“ mus jau aplankė, sulaukėme mokinių ir iš
„Ventos“ progimnazijos, patys buvome išvykę į „Žiburėlio“ pradinę mokyklą. Edukacijų ratas vėl įsisuka,
tikimės ir kitais metais sulaukti užsakymų.
Šiame numeryje plačiau pristatome naujas mūsų edukacijų programas ir tradicijas. Kviečiu atidžiai
paskaityti ir savo draugams papasakoti. Tegu plečiasi bendraminčių ratas! Mes labai džiaugiamės naujais
entuziastais ir maloniai laukiame susitikimų.
Na, o „Kreželio kolekcijos“ mėgėjams – maža, bet įspūdinga grupelė eksponatų iš mūsų muziejuje
saugomų archeologinių radinių – karoliai. Ir, žinoma, dar viena lengva, nuotaikinga loginė užduotis.
Jūratė M. 

V. Burbos g. 9 artimiausius metus karaliaus statybininkai.

Mes laukiame jūsų čia, V. Kudirkos g. 6.

MIELI SKAITYTOJAI!

LINKIU DAUG MINKŠTO PURAUS BALTO SNIEGO!!!
SU ŠVENTĖMIS!
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BALTŲ PAPUOŠALAI
Kaip ir rašiau praėjusiame numeryje, VDA Telšių
fakulteto juvelyrikos bakalauro studentė Neringa
Pučkoriūtė spalio mėnesį atvyko į Mažeikių muziejų ir
pravedė edukacinį užsiėmimą „Baltų papuošalai“. Išmokė
mus įvairių papuošalų gamybos būdų, parodė, kokiais
įrankiais ir priemonėmis išgaunami subtilūs raštai ir formos
iš vielos ir žalvario ruošinių.
Pabandėme patys, mokėsi sukti žiedus ir būrelis
Pavasario mokyklos moksleivių, dailės mėgėjų. Kantrios
edukatorės ir mokytojo A. Novako skatinami, daugelis
pasipuošė dar ir iš įvijų sukomponuotais kaklo papuošalais.
Suprantama, mūsų sugebėjimai juvelyrikos srityje
skurdūs, o ir jėgos rankose, pasirodo, trūksta, kad pasidaryti
idealų ornamentuotą papuošalą, tačiau mūsų noras
pasidalinti su jumis tuo, ką sužinojome, labai didelis.
Jei tokių edukacinių užsiėmimų kitais metais
užsisakysite daugiau, yra vilčių, kad patobulėsime visi.
Jaunesnių klasių mokiniai galėtų išbandyti įvijų sukimo ir
komponavimo, o atkakliausiems vyresniesiems gal pavyktų
pasidaryti net ir žiedą.
Taigi, su viltimi laukiame malonių, abipusiai naudingų
mūsų susitikimų edukaciniuose užsiėmimuose, kurių metu
nauja praktine veikla pratęsime archeologijos paslapčių
pažinimą.

NAUJA EDUKACINĖ KLASĖ
Tuos, kurie nerimaujate, jog į naujas muziejaus patalpas nėra ko eiti, nes „netilpsite,“ skubu
nuraminti. Taip spaudėmės ir dėliojomės eksponatus, kad bevelijame tarp jų sėdėti kabinetuose, bet
edukacinę klasę įsirengėme. Netrūksta eksponatų ir šioje patalpoje, tačiau viskas saugiai ir tvarkingai
sukabinta, sudėliota, paslėpta – ateikite ir įsitikinkite.
Tebegalioja visos paskelbtos edukacinių užsiėmimų temos, kurias vesdavome ir anksčiau. Jei iš anksto
užsisakote – suderiname visus pageidavimus ir prisitaikome prie jūsų norų. Iki!
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LOBIŲ PAIEŠKA „ŽIBURĖLIO“ PRADINĖJE MOKYKLOJE
Net ir kraustymaisi ar patalpų stygius nesutrukdė mums ir „Žiburėlio“ pradinės mokyklos
pedagogėms rasti išeitį, kaip pratęsti kasmetinę tradiciją – organizuoti edukacinę dieną. Jau daugelį metų
jos metu visi mokyklos mokiniai aplankydavo muziejų, dalyvaudavo paruoštose pažintinėse edukacijose.
Sprendimas paprastas – nutarėme apsikeisti vaidmenimis – šiemet „žiburiukai“ taps šeimininkais, o
edukatorės ateis kaip svečiai. Tik veikla išliko tokia pat nuotaikinga ir verčianti padirbėti, susikaupti,
galvoti, improvizuoti.
Šiais tarmių metais mūsų pasirinkta tema buvo „Žemaičių tarmės lobiai“. Visą savaitę iki edukacijų
mokiniai per pertraukas kalbėjo tarmiškai, pildė žemaitiškų žodžių žodynėlius.
Edukacinę dieną kiekvienai klasei prisidėjo dar ir praktiniai darbai: vaikai skaitė žemaitišką laišką,
ieškojo senovinių daiktų (netikėtai klasėje atsiradusių), bandė iš atskirų žodžių teisingai sudėti žemaitišką
mįslę ir ją įminti.
Atvykusias edukatores mokiniai pasitikdavo rodydami įminimą (visos mįslės buvo apie žmogaus
kūno dalis) ir taip atverdavo žemaičių tarmės lobių skrynią, iš kurios pasklisdavo po klasę lobiai – tai
žemaitiški žodžiai, surašyti laikraščiuose „A mon sakaa?“, „Žemaitoks“, linksmi žemaitiški senoviniai
žaidimai. Kartu skaitėme, žaidėme, aiškinomės senovinių daiktų paskirtį ir pavadinimus, vaikai dalinosi
žodyno darymo nuotykiais ir sunkumais. Viliamės, kad iš tų žodynų bus leista ir mums pasimokyti.
Už puikią veiklą apdovanojome kiekvieną klasę ir visą mokyklą „Truopniū žemaitiu klasės“ ordinais
ir tai patvirtinančiais raštai.
Tikimės, kad „Žiburėlio“ mokyklos kolektyvo sėkmingas bandymas paskatins ir jūsų klasę išdrįsti
užsisakyti edukacinį pasitikrinimą – ar pajėgtumėte atrakinti žemaičių tarmės lobių skrynią? Mes
pasiruošusios padėti jums išsiaiškinti ir tapti oficialiu dokumentu patvirtintais „truopniais žemaičiais“.

NORIME SUŽINOTI JŪSŲ NUOMONĘ
Kalančiam vinis ir gręžiančiam skyles žmogui kartais dingteli galvon išganingos mintys, kuriomis
būtina pasidalinti. Taip mūsų muziejaus darbuotojas Viktoras Balčiūnas (kas esate buvę pas mus edukacijoje
apie medžio amatininkus, jį jau pažįstate) ir padarė. Papasakojo, jog galėtų vesti edukacinę programą
„Meškeriojimo subtilybės,“ jei tik atsirastų pageidaujančių vaikų ar suaugusiųjų. Ilgametis mėgėjas turi
pakankamai, ir praktinių įgūdžių, ir teorinių žinių, ir noro visu tuo pasidalinti su kitais, norinčiais išmokti
įprasminti laisvalaikį gryname ore, prie vandens, su meškere rankoje.
Mieli edukacijų užsakovai, ar jums būtų reikalinga tokia edukacinė programa? Gal jūsų klasės vaikai (ar
šeimos nariai) susigundytų praleisti valandėlę gilinantis į savito sporto gelmes? Pasitarkite ir parašykite.
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IŠTIKIMIAUSIEMS SKAITYTOJAMS!!!
MOMENTINIO KONKURSO „AR PAŽĮSTU
MAŽEIKIUS?“ REZULTATAI
Į klastingą klausimą atsakė:
Pirmoji - JŪRATĖ FRIDRIKIENĖ raštu 10-14
Po to – Rūta Urbonavičiūtė ir Edita Gineitytė
Rezultatai perduoti Kalėdų Seniui, kuris sutiko
pamaloninti dalyvius netikėtais siurprizais. Jei kuris
nors iš skaitytojų siuntėte teisingą atsakymą, o mes
kraustimosi sumaištyje jį pametėme – atvykite mūsų
aplankyti į naujas patalpas – dovanų visiems užteks!


NUOTRAUKOJE MATOMI GRAŽUOLIAI KLEVAI
AUGA PRIE MAŽEIKIŲ LIGONINĖS!

NAUJA TRADICIJA
Kažkaip tuštokas ketvirtas puslapis, jei nieko naujo
nepaskelbi...
Tai ir skelbiame! Norime pakviesti visus edukacijų
mūsų muziejuje gerbėjus prisidėti prie akcijos
„SENOVINIS EGLUTĖS ŽAISLIUKAS“. Koridoriuje
turime stilizuotą eglutę, kuriai trūksta papuošimų, o
kadangi esame muziejus, svajojame per keletą metų
sukaupti visą kolekciją kalėdinių eglučių žaisliukų.
Pradedame jau nuo dabar.
Lauksime iki 2014 m. vasario 2 d. jūsų ateinančių į
edukacinius užsiėmimus su senoviniais (ar turinčiais
savo atsiradimo istoriją) eglutės žaisliukais, kuriuos
galėtumėte padovanoti muziejui. Jais ir puošime mūsų
bespyglę eglę.
L/d „Saulutė“ vaikai jau mūsų klausė: „o kiek metų
turi senovinis?“ Atsakymas paprastas: „tas, kuris senesnis
už mus “
Turinčius išliekamąją vertę žaisliukus kaupsime
muziejaus fonduose, o juos pristačiusiems vaikams ir
suaugusiems – būtinai skirsime mėsėdo laikotarpio
nuolaidos edukacijoms.

Mažeikių muziejus, V. Kudirkos g. 6, Mažeikiai,
Tel. nr.: 8-443-25798 , muziejininkai.mm@kli.lt ; istorija.mm@kli.lt
Duomenys ir nuotraukos „Kreželio kolekcijoje 20“ – iš įvairių internetinių tinklapių, prof. A. Butrimo straipsnio.
Redakcija, tekstai, foto – J. Miliauskytės, piešinukas – iš http://www.kitokie-amatai.lt
Tiražas = draugų skaičiui
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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
LABAS, PAVASARIO SULAUKUSIEJI!
Štai ir vėl ima suktis naujas metų ratas. Skubame užbaigti senus darbus, kimbame į naujus, gaivaus
pavasarinio vėjo įkvėptus. Žinoma, mokytojai rezultatus skaičiuoja vasaros pradžioje, na o mes – metų
pabaigoje. Apsikrovę popierių pildymu net nepastebėjome, kaip pralėkė pora mėnesių. Bent paskutinėmis
kovo dienomis skubu pateikti jums lentelę su edukacijų Mažeikių muziejuje lankomumu. Pasidžiaukime
kartu gražiais mūsų bendradarbiavimo skaičiais.
Naudodamasi galimybe, noriu atsiprašyti edukacijų dalyvių, kuriems teko būti pas mus užsiėmimuose
spaudžiant šalčiams. Patys nežinojome, kad tokiose sąlygose teks dirbti. Naujos patalpos, o išbandymai
šalčiu vis dar tokie patys, kaip ir seniau. Tikimės, kad nė vienas nesusirgote, visi laimingai grįžote.
Lauksime kituose užsiėmimuose pavasarį. O ypač – naujose muziejaus erdvėse rudenį, po rekonstrukcijos.
Šį ketvirtį jūsų apsilankymai praretėjo (tikiuosi tai netaps blogu įpročiu ir jūs vėl užpilsite mus
prašymais artėjant mokslo metų pabaigai), lieka daugiau laiko eksponatams tvarkyti, sisteminti, surašinėti,
skaičiuoti, vertinti ir registruoti. Vis dažniau tenka pasitelkti internetinę pagalbą, naršyti tinklapiuose. Štai
ir šįkart laikraštėlį papuošiau maloniais pavasariniais piešinukais iš svetainės, kuri patraukė dėmesį savo
muziejišku pavadinimu. Manau, kad kūrybingi skaitytojai nusispalvins iliustracijas, o skubantys – bent
užmes akį.
„Kreželio kolekcijos“ gerbėjams, kaip visada, dar viena grupė eksponatų iš mūsų muziejuje saugomų
archeologinių radinių – žiedai. Tuo pačiu primenu, kad mūsų muziejuje vykdoma praktinė edukacija
„BALTŲ PAPUOŠALAI“, kurios metu patiems nagingiausiems pavyksta pasidaryti net žiedą.
Jūratė M. 

IŠKYLŲ MĖGĖJŲ DĖMESIUI!
Mažeikių muziejaus filialas Viekšnių I vaistinės muziejus kviečia visus,
mylinčius gamtą ir save, nepasididžiuoti, pasidomėti, susitarti ir aplankyti
organizuojamas edukacines programas:
1. „Pažintis su vaistažolių sodu“
2. „Prisilietimas prie senosios vaistinės“ (paruoštos 2 temos, kurias
galima apjungti, ar užsisakyti atskirai: „Vaistažolė nuo sodo iki
puodelio“ ir „Vaistingų arbatų degustacija“)
Edukacijos vykdomos nuo gegužės vidurio iki spalio mėnesio.
Kaina vienam asmeniui – 5 Lt.
Išankstinis edukacijų užsakymas tel. (8 443) 37 420
O po netikėtai malonaus darbo ir pasibuvimo, žinoma, tikimės, kad ir
kitiems parekomenduosite!
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2013 M. MAŽEIKIŲ MUZIEJUJE VYKDYTŲ EDUKACINIŲ UŽSIĖMIMŲ
LANKYTOJŲ SUVESTINĖ

Liaudies menas
2/15
Tautiniai rūbai
Kalendorinės
2/8
šventės Žemaitijoje
Pažintis su
19/1
tošininkyste
Įminkime senovę
kartu
Istorinės datos
9/61
Mažeikių rajono
malūnai
Mažeikiškių
profesijos
Ugniagesiai –
3/17
1/14
gelbėtojai
Kelionė po pinigų
pasaulį
Mažeikių praeitis
Pažinkim savo
13/65
kraštą
Muziejininko
darbas
Draugystės
juostelės
Baltų gentys ir
senieji ornamentai
Keičiasi laikai,
3/15
keičiasi daiktai
Žemaitiu kalbuos
luobe
Baltų papuošalai
Viekšnių I vaistinės
muziejuje
Viso:
3/17 7/38 13/65 9/61 1/14 19/1

Viso

Kiti rajono ir Lietuvos
gyventojai

Užlieknės pagr. m.

Ukrinų pgr .m.

Jievaro pagr. M.

Pavasario pagr. m.

Ventos progimnazija

Kalnėnų pagr. m.

Senamiesčio pagr. m.

Vyturio pr. m.

Žiburėlio pr. m.

Sedos V. Mačernio g.

Gabijos gimnazija

M. Račkausko g.

l/d Buratinas

l/d Bitutė

l/d Delfinas

l/d Linelis

l/d Saulutė

l/d Eglutė

Lentelėje nurodomas dalyvių skaičius x/y, kur x – suaugusių žmonių, y- vaikai ir jaunimas

1/12

3/27
6/69
2/8

6/69

34/36 53/37
1/28

2/25

3/53
9/61
4/17

4/17
5/58 5/108

10/166

8/121 4/15

2/14

18/181

1/13

1/13

2/22

25/-

27/22
13/65

3/11

3/11

4/30

4/30

1/10

1/10
3/15
10/183

10/183
5/15

15/- 20/15
109/12 109/12

9/104 1/10 1/12 10/183 8/121 10/101 5/108 6/55 5/15 3/11 2/14 4/17 183/48 1279
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Mažeikių muziejus, V. Kudirkos g. 6, Mažeikiai,
Tel. nr.: 8-443-25798 , muziejininkai.mm@kli.lt ; istorija.mm@kli.lt ; mazeikiumuziejus@kli.lt
Redakcija, tekstai, informacija – J. Miliauskytės, piešinukai – iš http://seniaiseniai.blogspot.com/
Duomenys ir nuotraukos „Kreželio kolekcijoje 21“ – iš įvairių internetinių tinklapių ir prof. A.
Butrimo straipsnio.
Tiražas = draugų skaičiui

2014
balandis-birželis
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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
SVEIKI, MIELI SKAITYTOJAI
Nors vasara ir nelepina saulėtomis dienomis, mes jums
turime ypatingai karštą naujieną. Net ir šio laikraštėlio leidimas
dėl jos užsitęsė (juk žadėjau jus pirmus informuoti apie
pasikeitimus), teko laukti visą mėnesį. Ir štai rezultatas: birželio
19 d. rajono savivaldybėje įvyko konkursas Mažeikių muziejaus
direktoriaus pareigoms užimti, pretendentų atrankos komisijos
sprendimu konkursą laimėjo 35 metų etnologijos magistras
Vaidotas Balzeris.
SVEIKINAM! SVEIKINAM! SVEIKINAM!
Laukimas vis dar tęsiasi, vyksta visokie popieriniai,
teisiniai, administraciniai, biurokratiniai reikalai, tačiau
tikimės, kad vasaros pabaigoje mūsų muziejaus komanda jau
dirbs vedama naujo vairininko.
Vadinasi, ir mūsų bendravimas keisis, plėsis – veriasi
naujos galimybės, jei tik visi norėsime jomis pasinaudoti.
Bendravimui būdingas abipusiškumas, taigi jūs esate
lygiaverčiai mūsų siekiamybės – edukacinių užsiėmimų veiklos
tobulinimo – bendraautoriai. Padėkite mums pažinti jūsų
poreikius, išsakykite norus, atverkite idėjų sandėlius, paleiskite
svajones į laisvę... Kada, jei ne dabar, laikas visa tai įgyvendinti?
Mes norime būti jums reikalingi! Jei jūs tylėsite, mes nieko
neišgirsime   
Jau matote, jog šis laikraštėlis trumpas, bet pilnas klausimų
ir prašymų. Kaip ir vasara. Linkiu gero poilsio ir laukiu laiškų...
„Kreželio kolekcijoje“, kaip įprasta, dar viena rūšis
eksponatų, padedančių susipažinti su muziejaus fonduose
saugomų retenybių įvairove – diržai (iš archeologinių radinių
grupės).
Jūratė M. 
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REIKALINGA PAGALBA!
Labai liūdna, tačiau tenka prisipažinti, jog, kažkodėl,
gegužės – birželio mėnesiais (kurie kasmet būdavo labiausiai
mėgstami edukacijų užsakovų) sulaukėme tik 3 prašymų. Gal mes
kažką ne taip darome? Gal pasikeitė jūsų poreikiai?
Kaip ir minėjau, Mažeikių muziejus stovi naujų galimybių
kryžkelėje. Kad pasuktume visai rajono bendruomenei reikalinga
kryptimi, turime žinoti kiekvieno iš jūsų nuomonę. Čia ir dabar
jūs galite išsakyti savo norus.
Pasidalinkite, padėkite mums būti reikalingiems jums.
Didžioji dauguma „Krežio“ skaitytojų yra dalyvavę bent
vienoje mūsų edukacijoje. Taigi, esame lyg ir asmeniškai
pažįstami, išpildyti mūsų norą puikiausiai galite. O tas mūsų
noras – sulaukti kuo atviresnių atsakymų į keletą klausimų:
1. Ar galime tikėtis, kad užsisakysite mūsų kurią nors
edukaciją dar kartą?
(Jei atsakėte „ne“, apibūdinkite, kuo jus nuvylėme, ką turime
taisyti, kad pakeistumėte nuomonę.)
2. Koks, jūsų nuomone, yra idealus edukacinis užsiėmimas?
(Nebijokite svajoti – mes tik norime žinoti, ko turime siekti.)
3. Kaip mes su jumis galėtume dar tampriau
bendradarbiauti?
4. Ar jus tenkina mūsų edukacinių užsiėmimų kainos?
(Galite pasiūlyti lankstesnių sąlygų variantų.)
5. Ar sutiktumėte dalyvauti naujų edukacinių programų
kūrime?
(Gal jau dabar turite idėjų? Pasidalinkite.)
6. Ar prisidėtumėte, jei po rekonstrukcijos atidarytame
Mažeikių
muziejuje
atsirastų
klubinė,
savanoriavimo,
partnerystės ar panašios veiklos?
7. Ar naršytumėte Mažeikių muziejaus internetinėje
svetainėje, jei tokia būtų?
Mažeikių muziejus, V. Kudirkos g. 6, Mažeikiai,
Tel. nr.: 8-443-25798 , muziejininkai.mm@kli.lt ; istorija.mm@kli.lt
Redakcija, tekstai, informacija, nuotraukos – J. Miliauskytės ( tik ta kur aš kalbu – l/d „Delfinas“ fotografės  )
Duomenys ir nuotraukos „Kreželio kolekcijoje 22“ – iš įvairių internetinių tinklapių ir prof. A. Butrimo straipsnio.
Tiražas = draugų skaičiui
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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
IR VĖL LABAS!
Sakoma, kad laikas teka spirale... Vis tolyn, vis į ateitį. Man, asmeniškai, šis ketvirtis
pilnas laiko spiralės persipynimų su tolima praeitimi, kuri turėtų būti negrįžtamai
nugrimzdusi užmarštin. Baltiškoji praeitis pasivijo ir įsuko į savo gyvenimo verpetą.
Pirmiausia, rugpjūčio 17 d. su malonumu pabuvojau šventėje ant Apuolės piliakalnio,
šaudžiau iš lanko, grožėjausi amatininkų darbais, stebėjau kraują stingdančias karių dvikovas.
Na, o praėjusią savaitę (rugsėjo 22 – 26 dienomis) teko jau plušėti iš peties – Mažeikių
muziejuje prasidėjo Lietuvos kultūros tarybos remiamas projektas „Kuršių, žiemgalių,
žemaičių apranga“. Vyko praktiniai edukaciniai užsiėmimai, kuriuos vedė profesionalios
archeologinių rūbų siuvimo rekonstruktorės iš Vilniaus Audronė Salatkaitė (eksperimentinės
archeologijos klubo „Pajauta“ narė) ir Virginija Rimkutė (amatininkų klubo „Dvaro meistrai“
narė). Savanoriai buvo supažindinami su Mažeikių rajono teritorijoje gyvenusių trijų Baltų
genčių atstovų rūbų modeliavimo ir siuvimo ypatumais, patys pasiuvo 5 rūbų komplektus,
kurie kitais metais papildys atnaujintą Mažeikių muziejaus archeologinę ekspoziciją. Darbai
nesibaigė – dar audžiamos vytinės juostos, pinamos juostelės apdailai, laukia papuošalų
parinkimo ir gaminimo malonumai. Dėkoju visiems 53 pagalbininkams!
Net „Kreželio kolekcijoje“ karaliauja tolimoji praeitis – segės – pristatome paskutinę
archeologinių radinių grupę, saugomą muziejaus fonduose.
Jūratė M. 
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EDUKACINĖ SAVAITĖ „KURŠIŲ, ŽIEMGALIŲ, ŽEMAIČIŲ APRANGA“

PENKIŲ DIENŲ REZULTATAI:

Mažeikių muziejus, V. Kudirkos g. 6, Mažeikiai,
Tel. nr.: 8-443-25798 , mazeikiumuziejus@kli.lt ; istorija.mm@kli.lt
Redakcija, tekstai, informacija, nuotraukos – J. Miliauskytės ir T. Balchunenes
Duomenys ir nuotraukos „Kreželio kolekcijoje 23“ – iš įvairių internetinių tinklapių ir prof. A. Butrimo straipsnio.
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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
MIELI SKAITYTOJAI
Metai baigiasi, o pradžiuginti kaip ir
nėra kuo: mes vis dar tebesame supakuoti –
susandėliuoti, kupini vilčių ir laukimo
nuotaikų. Neskubėjau Jūsų lankyti, tikėjausi
Naujųjų metų proga pranešti pakvietimais
kvepiančias naujienas, o tenka pakartoti
ankstesnes žinias. Likimas bando mūsų
kantrybę, tad apsišarvuokime žemaitišku
santūrumu ir dar palaukime.
O kol negalime susitikti dažais
kvepiančiose parodų salėse, mes, Mažeikių
muziejaus darbuotojai, kviečiame visus į
neakivaizdinį
susitikimą
internetinėje
erdvėje – pirmas dienas gyvuojančioje
svetainėje – www.mazeikiumuziejus.lt 
Tikimės sulaukti nuoširdžių taisymų,
įvertinimų ir pasiūlymų, taiklių patarimų,
kad svetainė kasdien tobulėtų ir taptų visų
mėgiama, lankoma, patikima.
Taip pat viliamės, kad nauji pinigai –
eurai neišgąsdino mūsų edukacijų gerbėjų,
ir mes sulauksime užsakymų naujiems
susitikimams. Juk visiems malonu, kai
dalyvių suvestinės lentelė tokia gausi.
„Kreželio kolekcijoje“ – kaip visada, dar
viena trumpa pažintis – keletas unikalių
archeologinių radinių, saugomų muziejaus
fonduose.
Jūratė M. 
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Liaudies menas.
Audiniai. Kryžiai
Tautiniai rūbai
Kalendorinės šventės
Žemaitijoje.
Velykos. Adventas
Pažintis su
tošininkyste
Istorinės datos
Kai nebuvo elektros.
Žvakių liejimas
Duonos kelias
Piemenėlių žaidimai
Kelionė po pinigų
pasaulį
Dingę Mažeikiai
Lino kančia
Draugystės juostelės
Šiaudinių eglutės
žaisliukų gamyba
Baltų papuošalai

16

Viso:

28

27

43
135
32

68

143

135
175

17

85

13

65
103

65
27
19

17

46

20
68
68

39
68
75

7

21

13
68
39

34
16
80
39

293

36
993

16
12

15

35

47

Viso

Kiti rajono, Lietuvos ir užsienio
gyventojai*

Balėnų pagr.m.

Kalnėnų pagr.m.

Tirkšlių vid.m.

Židikų M. Pečkauskaitės vid.m.

Viekšnių gimnazija

Gabijos gimnazija

M. Račkausko gimnazija

l/d Buratinas

l/d Bitutė

l/d Delfinas

l/d Žilvitis

l/d Saulutė

Tirkšlių darželis Giliukas

2014 M. MAŽEIKIŲ MUZIEJUJE VYKDYTŲ EDUKACINIŲ UŽSIĖMIMŲ
LANKYTOJŲ SUVESTINĖ

65

27 32 135 36

21

17

21 204 46

7

* - lentelėje minimi edukacijų dalyviai: Mažeikių „Rotary“ klubas, TAU studentai, Telšių AVPK Mažeikių RPK pareigūnų
šeimos, Darbo biržos projekto „Pasitikėk savimi“ dalyviai, N. Akmenės l/d „Atžalynas“ VDC, vasaros stovyklos „Draugai“
nariai, Plocko mokyklos Podstawowa Nr.6 mokiniai, Ylakių gimnazistai, Mažeikių r. ligonių astmos klubas.
Mažeikių muziejus, V. Kudirkos g. 6, Mažeikiai,
Tel. nr.: 8-443-25798 , mazeikiumuziejus@kli.lt ; istorija.mm@kli.lt
Redakcija, tekstai, informacija, nuotraukos – J. Miliauskytės
Tiražas = draugų skaičiui

