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Mažeikių muziejaus leidinys jaunesniojo amžiaus moksleiviams apie kolekcionavimą 
________________________________________________________________________________ 
 
Pavasaris labai greitai prabėgo ir jūs jau džiaugiatės viesulo greičiu artėjančiomis vasaros 
atostogomis. Tikiu, kad jas praleisite smagiai, įdomiai. Labai norėčiau rudenį sulaukti įspūdžių: gal 
būsite aplankę įdomų muziejų ar iš kelionės parsivešite nematytų monetų. Parašykite, būtinai 
pasidalinsime jūsų pasakojimais su „Kolekcininko“ skaitytojais. Linkiu geros vasaros ir atsisveikinu 
iki naujų mokslo metų.  

NAUJIENOS  
 

Gegužės 4 d. ugniagesiai gelbėtojai švenčia 
savo profesinę šventę – ugniagesių globėjo 
Šv. Florijono dieną. Šia proga miestuose 
vyksta šventės, ugniagesiai demonstruoja 
savo techniką gy-
ventojams, pasižy-
mėję darbe ugniage-
siai apdovanojami. 

2015 m. gegužės 8 d., pagerbiant ugniagesius, Latvijos bankas išleido ko-
lekcinę  sidabrinę 5 eurų monetą „150 metų Latvijos gaisrinei“. Tai nėra 
pirmoji moneta numizmatikos pasaulyje, skirta šiai profesijai įamžinti. 2005 
m. Kuko salos išleido monetą, kurios vienoje pusėje pavaizduotas ugniage-
sių automobilis, kitoje pusėje – Anglijos karalienė Elžbieta II. 
 

Kokių esama muziejų ? 
1850 metais įkurtas Berlyno gaisrinės muziejus yra 
seniausias ir iki pat šių dienų didžiausias gaisrinės muziejus 
Vokietijoje. Muziejuje pasakojama  Berlyno gaisrinės 
istorija. Čia galima pamatyti ne tik fotografijas, 
dokumentus, bet ir įvairiausius originalaus dydžio 
eksponatus, ekskursijos metu stebėti, kas vyksta kilus 
gaisrui kambaryje.  Ypatingas eksponatas yra gelbėtojų 
sraigtasparnis, kuris nuo 1987 metų buvo naudojamas 
Vakarų Berlyne, o nuo 1990 metų, nugriovus Berlyną dalijusią sieną, juo į pagalbą buvo skubama 
visame mieste.  
 

   



 
Moksliškai atvirukų kolekcionavimas vadinamas filokartija. Tai gan 
populiarus užsiėmimas ir yra trečioje vietoje po pinigų ir pašto ženklų 
kolekcionavimo.  
Sumanius surūšiuoti namuose susikaupusius senus atvirukus ar 
nusprendus kiekvienoje kelionėje nusipirkti po vietovę, miestą ar 
lankomą objektą vaizduojantį atviruką, gali pasirodyti, jog tai smagus 
užsiėmimas ir galbūt būsimos kolekcijos pradžia. Atvirukų įvairovė 
yra labai didelė, tad nusprendus kolekcionuoti, reikėtų jau pačioje 
pradžioje apsispręsti, kokius ketinate kolekcionuoti: ar tai bus tik 

senoviniai atvirukai, ar iš mėgstamos šalies ar miesto; galbūt tai bus atvirukai viena konkrečia tema 
– katės, šunys, arkliai, o gal gamtos stebuklai, pav. vandens kriokliai? Besidomintys transportu 
pastebės, kad esama atvirukų, kuriuose vaizduojami laivai, traukiniai, automobiliai. Be abejo galima 
pradėti kolekcionuoti proginius atvirukus, pav. su Kalėdų senio ar Velykų triušio atvaizdu.  Kai 
kurie žmonės kolekcionuoja atvirukus, gautus iš įvairių kelionių.  
Dažnai turistų lankomose vietose galima įsigyti atvirukų su miesto 
vaizdais. Jei turite draugą, kolekcionuojantį tokius atvirukus, tikrai 
nudžiuginsite jį, nupirkę atviruką iš savo atostogų vietos: atviruko antroje 
pusėje užrašius linkėjimus bei užklijavus pašto ženklą, galite išsiųsti 
paštu, voko neprireiks. 
Turimą  atvirukų kolekciją reikia sutvarkyti, sudėti taip, kad galėtumėte 
pasidžiaugti ir parodyti kitiems. Idealu būtų atvirukus sudėti į tam skirtą 
albumą.  
Abejojančius, ar verta pradėti kolekcionuoti atvirukus, kviečiu aplankyti 
virtualią senų velykinių atvirukų, saugomų  Mažeikių muziejaus fonduose, 
parodą. Šių atvirukų kolekciją galite apžiūrėti Mažeikių muziejaus 
svetainėje, http://mazeikiumuziejus.lt/naujienos/virtuali-velykiniu-atviruku-paroda/ 
                                                                                                       
Ar žinai, kad.... 
...gegužės 9 d. „Lietuvos paštas“ išleido du naujus pašto ženklus, 
kuriuose pavaizduoti senoviniai žaislai? Seniausi žinomi 
lietuviški žaislai buvo gaminami iš medžio, tad dailininkė 
pavaizdavo senovinius medinius galvosūkius-dėlionės iš 
Lietuvos liaudies buities muziejaus rinkinių. Šie pašto ženklai 
yra iš pašto ženklų serijos „Europa“. Tai reiškia, kad ir kitos 
Europos šalys išleido pašto ženklus ta pačia tema. Latvijos paštas 
šios serijos ženkluose pavaizdavo lėles ir meškučius, o Estija 
pasirinko medinius arkliukus bei minkštus žaislus. 

              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tekstą paruošė muziejininkė  Živilė Ruikienė.  Panaudotų iliustracijų šaltiniai :   
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berlin-berlin ; http://www.post.lt/lt/privatiems/filatelija/naujienos ; https://www.pasts.lv/lv/zinas/filatelijas_zinas/2566-
jaunaja-vienotas-eiropas-serijas-pastmarka-un-aploksne-bus-attelotas-senas-rotallietas ;  
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http://mazeikiumuziejus.lt/naujienos/virtuali-velykiniu-atviruku-paroda/
https://monetas.bank.lv/sakumlapa
http://www.mycollectables.com.au/2005-cook-islands-fire-engines-of-the-world-1oz-silver-dollar-coin-bickle-triple-combination-pumper.html
http://www.mycollectables.com.au/2005-cook-islands-fire-engines-of-the-world-1oz-silver-dollar-coin-bickle-triple-combination-pumper.html
http://www.berlin.de/museum/3109383-2926344-feuerwehrmuseum-berlin.html
http://www.berlin.de/museum/3109383-2926344-feuerwehrmuseum-berlin.html
http://www.feuerwehrmuseum-berlin.de/
http://www.yelp.de/biz/feuerwehrmuseum-berlin-berlin
http://www.yelp.de/biz/feuerwehrmuseum-berlin-berlin
http://www.post.lt/lt/privatiems/filatelija/naujienos
https://www.pasts.lv/lv/zinas/filatelijas_zinas/2566-jaunaja-vienotas-eiropas-serijas-pastmarka-un-aploksne-bus-attelotas-senas-rotallietas
https://www.pasts.lv/lv/zinas/filatelijas_zinas/2566-jaunaja-vienotas-eiropas-serijas-pastmarka-un-aploksne-bus-attelotas-senas-rotallietas
https://pood.post.ee/1946?id=1946&prod_id=8790
http://www.fotos-berlin24.de/img759.htm

