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Jaunųjų kūrėjų darbai gruodžio 12 d. buvo eksponuojami Za-
rasų krašto muziejuje surengtoje Zarasų rajono moksleivių kūry-
bos darbų parodoje „Pažinau ir saugosiu“. Parodos atidaryme  
dalyvavo projekto dalyviai: jaunieji liaudies tradicijų puoselėto-
jai, jų vadovai, atrasti nauji liaudies meno kūrėjai. Parodą pri-
statydama šio projekto vadovė muziejininkė Ilona Vaitkevičienė 
pasidalijo mintimis apie projekto idėją ir tikslą, dėkojo projekto 
vykdytojams. 

Zarasų žemės ūkio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodi-
ninkė kalbėjo apie savo ugdytinius Vilmantę Kruopytę (ji parengė 
darbą apie savo tėvelį Vytautą Kruopį) ir Leoną Slovcovą, prakal-
binusį ir aprašiusį savo šaunios močiutės Bronės Cibulskienės 
pomėgius, gabumus, gyvenimo patirtį ir išmintį. Evelinos Gecevi-
čiūtės mama Regina Gecevičienė džiaugėsi, kad vaikaitė sugebė-
jo atskleisti kūrybingos, daug metų menui ir grožiui atidavusios 
močiutės Elenos Gecevičienės asmenybę.

Nuskambėjus liaudiškoms dainoms, kurias vingriai ir melo-
dingai atliko „Ąžuolo“ gimnazijos moksleivės Augustė Gaidytė ir 
Jogintė Bučinskaitė, Zarasų rajono kultūros ir meno bendrijos pir-
mininkas Vasilijus Trusovas ir projekto vadovė Ilona Vaitkevičienė 
už aktyvų dalyvavimą audimo ir medžio drožybos mokymuose 
ir konkurse „Pažįstu liaudies menininką“, liaudies meno tradicijų 
puoselėjimą ir propagavimą jauniesiems kūrėjams ir jų vadovams 
bei mokytojams įteikė padėkos raštus ir atminimo dovanėles. 
Buvo paskelbti geriausių rašinių autoriai:  Evelina Gecevičiūtė (už 
kūrinio brandumą), Monika Daunaravičiūtė (už kūrinio originalu-
mą), Eglė Sadauskaitė (už liaudies menininko atradimą).

Parodoje ne tik pasidžiaugta projekto sėkme, bet ir išsakytos 
mintys apie būtinybę jį tęsti.          
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Audimo mokymų dalyvis P. Širvio pagrindinės mokyklos penktokas 
Donatas Dūdėnas, mokymų vadovė Adelė Tumėnienė ir projekto vadovė 
Ilona Vaitkevičienė

Zarasų rajono kultūros ir meno bendrijos pirmininkas Vasilijus Trusovas 
įteikia padėkos raštą ir atminimo dovanėlę medžio drožybos mokymo 
vadovui liaudies menininkui Raimundui Pupeikiui

Edukacija  
Skuodo  
muziejuje
Joana ŠLEINIENĖ

D abartiniu laikotarpiu edukacinė  
 veikla muziejuose tapo svarbi, 

nes padeda pritraukti į muziejų didesnį 
lankytojų skaičių, leidžia geriau suvokti 
ir pažinti krašto istorinį ir kultūrinį 
paveldą. 

S  kuodo muziejininkai daug dėmesio skiria edukacinei veiklai 
  ir tuo tikslu 2006 m. parengė programą „Močiutės kraičio 

skrynios lobiai“. Programą sudaro trys užsiėmimai: „Žemaitiška 
troba“, „Senoviniai buities rakandai“, „Lino kelias. Linų apdirbimo 
įrankiai“. Jos tikslas – pasiekti, kad vaikai perimtų ir nepamirštų 
savo tautos kultūros, sugebėtų suderinti šiuolaikines ir senąsias 
tradicijas. Užsiėmimai vyksta nuolatinės ekspozicijos salėje 
„Žemaitiška troba“, kurioje atkuriamos to laikotarpio darbo ir 
gyvenimo sąlygos. 

Muziejuje apsilankančių moksleivių skaičiaus didėjimas rodo, 
kad planinga edukacinė veikla pasiteisina. Pritaikant naujas dar-
bo formas, etnokultūros programa toliau plėtojama ir tobulina-
ma. 2006 m. programoje dalyvavo pradinių klasių moksleiviai, o 
šiemet ją rinkosi Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos, Daukšių 
ir Šačių pagrindinių mokyklų vyresnių klasių moksleivių gru-
pės. Skuodo pradinė mokykla vykdė projektą „Pažink, mylėk ir 
puoselėk savo gimtąjį kraštą“. Skuodo muziejus buvo projekto 
partneris, darbuotojai parengė edukacines pamokėles „Gimtasis 
Skuodo miestas“, „Skuodo miesto istoriniai paminklai“, „Gim-
tasis Skuodo kraštas“. Edukacinių užsiėmimų metu Skuodo 
mokyklos pradinukai susipažino su Skuodo miestelio istoriniais 
įvykiais ir svarbiausiais miesto istorijos, architektūros pamink-
lais. Vyresnieji išsamiau sužinojo apie rajono lankytinas vieto-
ves ir paminklus, menančius svarbiausius įvykius. Su Skuodo 
pradine mokykla numatyta bendradarbiauti ir ateityje. Muziejuje 
planuojama įkurti dvimetę mokyklėlę „Skouda žemaitoks“. Užsi-
ėmimus su jaunaisiais skuodiškiais padės vesti tautodailininkai. 
Numatyta daug su etnokultūros propagavimu susijusių temų: 
„Senoji skulptūra“, „Žemaičių kryžiai“, „Kalendorinių švenčių 
papročiai“.

Vykdant Lietuvos kultūros ministerijos laimėtą projektą „Kur-
šių kultūros paveldas Skuodo krašte“, organizuojami edukaciniai 
užsiėmimai pagrindinių mokyklų moksleiviams „Išnykusi tauta“, 
„Apuolė – kuršių žemių centras“, „Kuršiai ir vikingai IX–XII a.“. 
Užsiėmimai vyko muziejaus istorinėje salėje, kurioje gausi arche-
ologinė ekspozicija iš Apuolės piliakalnio, Mikytų, Klaišių, Truba-
kių ir kitų Skuodo rajono pilkapių ir kapinynų.
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I. Vaitkevičienės nuotr.
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Tautosakos  
būrelis  
Marijampolės 
kraštotyros  
muziejuje
Jaunius VYLIUS

M arijampolės kraštotyros  
 muziejus vykdo plačią vaikų 

tautinės kultūros ugdymo programą. Prie 
muziejaus veikiančio tautosakos mylėtojų 
būrelio nariai nuo 1996 m. moko vaikus 
kankliuoti suvalkietiškomis kanklėmis. 
Vaikai mokomi tarsi mokyklėlėje, tik ne 
vaikai eina į mokyklą, o mokytojai eina 
pas vaikus į mokyklas ir ten juos moko 
kankliuoti. 

Ed
uk
ac
ijaEducational activities at the Skuodas Museum

Joana ŠLEINIENĖ

The Skuodas Museum staff considering the invaluable mate-
rial and spiritual heritage stored at the museum seeks to 
present the Skuodas region history, to introduce the exposi-
tion to the local people, to preserve the national historical 
and cultural memory. In 2006 a programme „Treasures of 
Grandmother‘s dower-chest“ was presented. The programme 
consisted of three sessions: “Lowlander’s house”, “Old 
household utensils”, “Flax road. Flax handling tools”. The 
aim of the programme was to introduce the national culture 
to children in order they would not forget it and learn to fos-
ter new and old traditions.   
In 2007 in the course of the primary school Project „Know, 
love and cherish your native land “the museum had educa-
tional programmes: „Your native town Skuodas“. „Historical 
monuments of Skuodas“, „Your native Skuodas region“. 
According to the Project „Cultural Curonian heritage in Skuo-
das Region“, supported by the Lithuanian Ministry of Culture, 
educational programmes: „Extinct Nation“, „Apuole – the 
center of the Curonian Land“, „The Curonians and the Vi-
kings“ are offered to basic school students.
The programme „Skuodas History“ is sacred to the jubilee 
of Skuodas. It is planned to found a two-year school „Skouda 
žemaitoks“ at the museum, where lectures will be folk artists 
and the classes will be given in the hall of the permanent  
exhibition „Žemaitiška troba“. The programme covers many 
topics of ethno culture: „The old sculpture“, Crosses of 
Samogitians“, „Customs of calendar festivals“.

Vykdant programą „Skuodo miesto istorija“ vyko Skuodo mies-
to jubiliejui skirti užsiėmimai „Skuodo miesto savivaldai – 435“, 
„J. Chodkevičiaus nuopelnai Skuodui“. Skuodas 2008 m. švęs 
755 m. sukaktį nuo pirmojo paminėjimo istoriniame šaltinyje. 
Tai progai rengiama nauja programa, kurią sudaro trys užsiėmi-
mai: „Skuodui – 755“, „Istorinės Skuodo krašto asmenybės“, 
„Skuodo miesto istoriniai architektūriniai paminklai“. Užsiėmimai 
vyks nuolatinės ekspozicijos salėje, kurioje gausu Skuodo praeitį 
menančių eksponatų. Dalyviai bus supažindinami su miestelio 
kūrimo istorija, amatais, prekyba, dabartiniais pasiekimais, vyks 
viktorina „Ar pažįsti savąjį Skuodą?“.

Skuodo muziejaus darbuotojai, atsižvelgdami į neįkainuojamą 
vertę turintį muziejuje sukauptą materialinį ir dvasinį paveldą, sie-
kia pristatyti skuodiškiams Skuodo krašto istoriją, supažindinti 
su ekspozicijomis, kad tautos istorinė ir kultūrinė atmintis būtų 
išsaugota.         

N. Jazbutienės nuotr.
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