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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
MIELI SKAITYTOJAI IR SKAITYTOJOS
Antras ketvirtis skaičiuoja paskutinio mėnesio dienas. Skuba „Krežis“ Jus aplankyti, kol
dar neįsilingavo vasaros atostogų linksmybės, kol dar kai kurie užbaiginėjame neatliktų
darbų „uodegytes“, kol dar yra tokių, kurie tebeplanuojate ateitį: ką čia malonaus per vasarą
nuveikus, kur pabuvojus, ką pamačius, kur dar galima pasisemti naujų įspūdžių.
Šį kartą neprašysiu Jūsų rinktis mūsų edukacinius užsiėmimus – mes ir patys jau
alsuojame atostogų dvelksmu. Juk tam atostogos ir duodamos, kad atsigavus, nusipurčius
darbinio nuovargio dulkes, sugrįžus, naujomis jėgomis kibti į turiningą veiklą.
Labiau noriu pasidalinti maloniais prisiminimais apie sėkmingą Mažeikių muziejaus
akcijos „100-metis su Marija Pečkauskaite“ pradžią, padėkoti visiems jau dalyvavusiems ir
paskatinti vis dar abejojančius ar nespėjusius. Akcija tebevyksta, muziejus Židikuose laukia
būtent Jūsų! Kviečiu nuoširdžiai, nes Jūs esate šauniausi mūsų organizuojamų edukacijų
dalyviai, išskirtinių veiklų ieškotojai. O M. Pečkauskaitės memorialiniame muziejuje iki
liepos 26 dienos būtent tokia veikla ir vyksta. Gal visiems labiau pažįstama edukacija
organizuotose grupėse, su tvirtais edukatoriaus pamokymais ir nurodymais. Bet juk taip pat
puikiai galima išbandyti savo gebėjimus ir vienam ar su šeima!
Aplankę išskirtinės mūsų krašto moters memorialinį muziejų, sužinoję daug įdomaus
apie Šatrijos Raganos gyvenimą ir darbus, čia pat galite palikti savo pėdsaką istorijoje. Jei
sukilusius įspūdžius išguldysite popieriaus lape, mes jį įsegsime į Atminties knygą ir
saugosime ateities kartoms. O jei sužaisite daiktinėje labdaros loterijoje (kurioje nėra nė
vieno tuščio bilieto!) – pamaloninsite Mažeikių rajono šimtamečius senjorus.
„Kreželio kolekcijoje“ – puiki proga pradėti naują grupę aptariamų eksponatų. Su visais
archeologiniais radiniais jau supažindinau. Ateityje pristatinėsiu mūsų muziejaus fonduose
esančius eksponatus, susijusius su atskiromis personalijomis. Tai žymūs žmonės, reikšmingi
mūsų kraštui, garsinę jį savo darbais. Jų daiktai, dokumentai, kūriniai ar nuotraukos –
istorinės vertybės, kurias kruopščiai kaupiame ir saugome. Gražaus sutapimo dėka, pirmąją
šioje iškilių kraštiečių gretoje pristatau M. Pečkauskaitę.
Pabaigai – draugiškas patarimas: „Kreželio kolekcijoje“ siūlomą galvosūkį patogiausia
spręsti rašytojos memorialiniame muziejuje Židikuose.  Užsukite!
Jūratė M.
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AKCIJOS „ŠIMTMETIS SU MARIJA
PEČKAUSKAITE“ ATIDARYMO AKIMIRKOS
Birželio 3 d. M. Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos
memorialiniame muziejuje vykusi akcijos atidarymo
ceremonija priminė pamokas. Skambėjo varpelis,
keitėsi formos ir temos, persipynė susikaupimas ir
bendravimas. Laimėjimai loterijoje aptarti per ilgąją
pertrauką. Paskutinė pamoka – kelionė į koplyčią.
Už galimybę išskirtiniu būdu paminėti „Gyvenimo
mokytojos“ atvykimo į Židikus jubiliejų Mažeikių
muziejus dėkoja projekto rėmėjams – Mažeikių
rajono savivaldybės administracijai. Nuoširdus ačiū
visiems informaciniams rėmėjams ir geros valios
žmonėms, kurių dėka ši akcija įgyvendinama.

Mažeikių muziejus, V. Kudirkos g. 6, Mažeikiai, info@mazeikiumuziejus.lt
Redakcija, tekstai, informacija, – J. Miliauskytės, tel. nr.: 8-443-25798, jurate.miliauskyte@mazeikiumuziejus.lt
Nuotraukos iš akcijos atidarymo – T. Balčiūnienės ir V. Balzerio
Tiražas = draugų skaičiui

