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Mažeikių muziejaus leidinys jaunesniojo amžiaus moksleiviams apie kolekcionavimą 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Sveiki ! 

 
    Prasidėjo nauji metai, ir nors jūs vis dar nedrąsūs – nepasigyrėte nei 
savo kolekcijomis, nei aplankytais muziejais, šiemet vėl bandysiu 
sudominti kolekcionavimu, pasidalinsiu įdomesnėmis naujienomis.  
   Šiame „Kolekcininko“ numeryje  ketinu papasakoti apie  pašto 
ženklus.  

Margas  pašto ženklų pasaulis 
 

    Pašto ženklų kolekcionavimas – užsiėmimas įvairaus amžiaus žmonėms. Pašto ženklus gali 
kolekcionuoti ir vaikai, ir suaugusieji, pačių įvairiausių profesijų žmonės – visi, kurie domisi istorija, 
geografija, menu, sportu, gamta, technika ir daugybe pačių įvairiausių dalykų.  
 

                                          
 

         
 
 

Norėtumėte pamėginti kolekcionuoti pašto ženklus? Paklauskite suaugusiųjų, gal namuose yra senų 
vokų? Nors vis dažniau žmonės sveikina vieni kitus, siųsdami elektroninius sveikinimus, sms žinutes, 
tačiau pasitaiko ir ištikimų senam įprastam būdui – sveikinimo atviruką siųsti paštu. Tam prireikia, ir 
voko, ir pašto ženklo. Pasidomėkite, gal seneliai vis dar gauna tokių sveikinimų? Peržiūrėkite vokus ir 
pamatysite, kad galima rasti įdomių, nematytų pašto ženklų. 

Kitas žingsnis link kolekcijos pradžios būtų: iškirpkite pašto ženklą iš voko. Niekada nekirpkite arti 
ženklo – galite pažeisti, nukirpti kampelį ar „dantukus“. Kirpdami drąsiai palikite aplinkui ženklą platų 
kraštą popieriaus.  

Į dubenėlį įpylus karšto vandens iš virdulio, sumeskite iškirptus iš vokų pašto ženklus. Pabuvęs 
karštame vandenyje, voko popierius atsiskirs nuo pašto ženklo. Pincetu ženklus išėmus iš vandens, 
reikėtų juos sudėlioti ant seno laikraščio ir palikti džiūti. Išdžiūvusius reikėtų sudėlioti ant balto 
popieriaus lapo, ant viršaus užkloti dar vieną švarų popieriaus lapą ir išlyginti lygintuvu. Štai ir paruošėte 
pašto ženklus – belieka išrūšiuoti. Galite dėlioti pagal temas: sportas, gėlės, automobiliai, miestų herbai ar 
kt. O gal dėliosite pagal valstybes, jei kartais papuolė į jūsų rankas ne tik lietuviški pašto ženklai. Kol 
neturite specialaus albumo pašto ženklams, galima atrinktus, išrūšiuotus pašto ženklus susidėti į vokus. 

Štai tokia galėtų būti pašto ženklų kolekcionavimo pradžia. Vėliau galima ieškoti bendraminčių, 
mainytis, pirkti.  

 



 
 
       „16 metų vėl laisvi“. Taip vadinosi filatelijos paroda, 2006 m. kovą surengta 
Mažeikių muziejuje. Gydytojas A. Habdankas yra sukaupęs įdomią vokų ir lietuviškų 
pašto ženklų kolekciją, kurią pristatė muziejaus lankytojams. Konkrečiam įvykiui ar 

asmenybei reikia jį atitinkančio voko, pašto ženklo bei antspaudo. Kadangi 
gydytojui Lietuvos pašto išleidžiamų vokų įvairovė neatrodo didelė, vokus 
kolekcininkas dažnai pasigamina pats. 

 

    
      Kokių esama muziejų ? 

 
Pašto ženklai – tarsi maži meno kūriniai, telpantys delne. Tačiau 

Šveicarijoje, Berno mieste esančiame Komunikacijos muziejuje 
galima pamatyti milžiniškų pašto ženklų. Šiame muziejuje lankytojai 
gali sužinoti apie įvairias žinių perdavimo priemones, pamatyti   pašto 
karietas, pirmuosius telefonus, susipažinti su  Morzės abėcėle, rasti 
atsakymus į klausimus „Kodėl pašto ženklų kraštinės yra su 
dantukais? Ar visada pašto dėžutės buvo geltonos?“ 

 
Senovės kampelis 

 
 Pavarčius senus, Mažeikių muziejuje saugomus laikraščius, galima 

rasti įdomių ir netgi linksmų dalykų. Štai kokią istoriją apie litus  ir 
reklamą radau 1938 m. rugpjūčio 21 d. išleistame laikraštyje – linksmos 
minties savaitraštyje – „Kuntaplis“: 

„Kaime litas yra toks pat retas svečias kaip vyskupas. Yra dar tokių 
ūkininkų, kurie iš viso pinigų nėra matę ir nežino, kokie pinigai dabar 
eina: ar kierenski, ar ostmarkės, ar dar kitokie. Kiti, kad ir žino, jog dabar 
yra litas, bet kaip jis atrodo, jokio supratimo neturi. Neseniai du ūkininkai 
dėlto net susiginčijo. Vienas sako, kad litas esas keturkampis, su skyle 
vidury ir blizga, kitas primygtinai tvirtina, kad litas trikampio formos. O 
dėl blizgėjimo taip: blizga ne litas, o to akys, kuris litą pamato.  Kadangi 
jie nei vienas nei kitas nenorėjo nusileisti, tai gindami savo nuomones 
susipešė ir iš to kylo byla, kuri pasiekė net vyriausią tribunolą.  Tik kai čia 
jiems teisėjas parodė litą ir kai jie įsitikino, kad abu klydo, jie susitaikė.“ 
 

Ar žinai, kad.... 
 
...kai kurios pasaulio valstybės Šv. Velykų proga išleidžia 

specialiai  tai progai skirtas monetas. Vienos valstybės 
monetose vaizduoja  margučius, triušius, kitos valstybės, pav. 
Kuko salos, šiai progai pasirinko ne įprastas, o kiaušinio 
formos monetas.  
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