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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
REDAKTORĖS SKILTIS
Malonus, džiugus, švelniai jaudinantis, adventinio laukimo kupinas laikas – metų
pabaiga. Vėl susitinkame bent keliais žodžiais pasidalinti, vieniems kitus aplankyti.
Paskutinį kartą šiemet primenu, kad visas mūsų naujienas greičiausiai ir išsamiausiai
galite sužinoti facebook paskyroje https://www.facebook.com/mazeikiumuziejus/ ir
internetinėje svetainėje www.mazeikiumuziejus.lt – žadame ir kitais metais būti veiklūs,
tad laukiame Jūsų.
„Kreželio kolekcijoje“ pristatome žiemiškiausią ir jauniausią mūsų muziejaus kolekciją
– kalėdinės eglutės žaisliukus, kuriuos pradėjome kaupti tik pernai. Visų Jūsų pagalbos
tikimės ir šiais metais. Kokios? Skaitykite „Kreželio kolekciją“ ir sužinosite.
Jūratė M.
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VISIEMS!!!
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ATSISVEIKINAME SU EDUKACINĖMIS PROGRAMOMIS
Adventas – ne tik susikaupimo ar laukimo, bet ir apsivalymo laikas. Šeimininkės puošia namus,
atsikrato susikaupusių šiukšlių, ruošia visą šeimą stebuklo atėjimui.
Daugelį metų mūsų muziejaus darbuotojai kūrė, tobulino, plėtė, keitė edukacines programas, vis
bandė patikti užsakovams. Per paskutinį dešimtmetį susikaupė tokių edukacinių programų, kurių niekas
neužsakinėjo jau keletą metų. Manome, jei nėra gerbėjų, nereikia ir atlikėjų – nuo kitų metų panaikiname
labiausiai „nuostolingas“ edukacines temas. Palengviname užsakovų vargus, kai reikia iš didelio kiekio
temų išsirinkti norimą, atsisakome 5 programų, jų nebevesime.
Naktigonė – buvo kalbama apie arklių ganymo naktimis tradicijas, papročius, pasakojimus.
Užsiėmimas ruoštas turistiniam žygiui su dviračiais (juk tai – šiuolaikiniai arkliai!). Manėme, kad
edukacijos metu suteikta informacija ir vedamos pratybos ypač tiktų klasei, besiruošiančiai turiningai
iškylai į gamtą su nakvyne. Paskutinė edukacija užsakyta 2008 m.
Žemaitiški pasninko valgiai – tai buvo iš „Kalendorinių švenčių“ užsiėmimo išaugusi programa. Jūs
atsinešdavote žinių, mes suteikdavome galimybę praktiškai sugrūsti sėmeninę su kanapine, ar pasidaryti
česnakinės. Ką pagamindavome, tą ragaudavom. Paskutinį kartą tai darėme 2012 m.
Talkos Žemaitijoje – supažindindavom su išskirtinai žemaitiška tradicija – kviesti talkas įvairiems
žemės ūkio darbams. Dalinomės informacija, improvizuodavom patalkį. Nebeužsakoma nuo 2010 m.
Mano tėvynė Lietuva. Tautinės atributikos atsiradimas ir raida – kartu su dalyviais aptardavome
tautinės atributikos raidos etapus, rodėme didžiųjų kunigaikščių anspaudų kopijas, XX a. pradžios
atvirukus tautine tematika, tarpukario laikotarpio ir pastarųjų metų tautinės atributikos pavyzdžius,
saugomus muziejuje. Užsakymų nesulaukėme jau nuo 2008 m.
Foto ateljė – fotografavome Tirkšliuose, „Ventos“ ir „Žiburėlio“ mokyklose - senovinėje aplinkoje,
persirengusius retro rūbais ar pasipuošusius sovietinių metų aksesuarais. Visa tai baigėsi 2009 m., nuo tada
užsakymų nebesulaukėme.
Laiškų rašymo ant beržo tošies baltiškaisiais rašmenimis užsiėmimai savaime įsiliejo Tošies
ornamentavimo programą ir nuo kitų metų bus kaip viena tema.

Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai, tel. nr.: 8-443-25798 , info@mazeikiumuziejus.lt
Redakcija, tekstai, informacija – J. Miliauskytės, jurate.miliauskyte@mazeikiumuziejus.lt
Fotografijos – V. Ramanausko, J. Miliauskytės
Tiražas = draugų skaičiui

