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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
REDAKTORĖS SKILTIS
Aprimo muziejaus atidarymo jaudulys, retėja lankytojų šurmuliavimas, sulaukėme
adventinio susikaupimo. Malonu, kai išgirstame prašymų pravesti edukacijas apie tamsiausio
kalendorinio laikotarpio papročius ir darbus, švenčių laukimo tradicijas. Džiugu, kad daugėja
pedagogų, bandančių puoselėti mūsų krašto žmonių dvasines vertybes, pasidalinti su vaikais
tėvų ir senelių iš kartos į kartą perduodamą išmintį. Nuoširdžiai laukiame visų.
Palaikome ir nematytų įspūdžių mėgėjus. Trokštame tarp naujai sušvitusių muziejaus
salių baltų sienų sutikti džiugius lankytojų veidus. Kad ne tik patys dar ne kartą ateitų, bet ir
šeimas, draugus atsivestų. Ne tik apžiūrėtų, bet ir pasiūlymus išsakytų, mūsų akcijose
aktyviai dalyvautų, muziejaus bičiuliais taptų. Ypač tikimės Jūsų, „Krežio“ skaitytojai, atvirų
nuomonių ir pamąstymų. Tobulinkime mūsų bendradarbiavimą kartu.
„Kreželio kolekcijoje“ supažindinsime su dar vienu žymiu kraštiečiu, dailininku Alfonsu
Dargiu ir jo gausiu palikimu mūsų muziejuje. Tuo pačiu primenu, kad iki kitų metų sausio
18 dienos mūsų muziejaus antrame aukšte galima apžiūrėti A. Dargio kūrybos parodą,
kurioje eksponuojami darbai, saugomi ne tik mūsų, bet ir kituose Lietuvos muziejuose.
Jūratė M.

AR LAUKIATE ŠIEMET SNIEGO? TOKS BALTAS VAKARAS BUVO PRIEŠ PENKIS METUS...
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MALONIAI KVIEČIAME
Į ŠVENTINIŲ IDĖJŲ MUGĘ

KELIOS AKIMIRKOS IŠ ŠVENTINIŲ IDĖJŲ MUGĖS ATIDARYMO.

Visiems atėjusiems į edukacijas mūsų
muziejuje siūlome pasigrožėti ir Mažeikių
mieste dirbančių įstaigų ar pavienių
menininkų idėjomis, kaip spalvingai ir
pakiliai
pasiruošti,
pasipuošti
žiemos
šventėms ar išsirinkti nematytą dovaną.
Tikimės, jog praleisite daug malonių
akimirkų, vaikščiodami tarp įvairiausių
pasiūlymų.
Mugės lankymo instrukcija:
Galima:
1. Sėstis ant laisvų kėdžių ir supamo
krėslo (draugiškai dalijantis su kitais
lankytojais).
2. Fotografuotis prie patikusių idėjų.
3. Pasiimti norimas vizitines korteles.
4. Klausytis pasirinktos šventinės
muzikos.
5. Matuotis patikusį papuošalą.
6. Užsirašyti tuščioje kortelėje kilusią
genialią idėją.
7. Dalyvauti akcijoje „Padovanok
Mažeikių muziejui praėjusio šimtmečio
Kalėdų eglutės žaisliuką!“
Būtina:
1. Išrinkti simpatiškiausių, naudingiausių,
įspūdingiausių idėjų autorius ir
užrašyti į nuomonių knygą.
2. Pasigirti visiems sutiktiesiems, kad
buvote muziejuje.
3. Atvesti į mugę mažiausiai 3 draugus.
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