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buvo sukurti muziejų su visomis jam būdingomis veiklos sritimis. 
Komandos buvo suskirstytos pagal dalyvių tautybes. Diskutuo-
jant mūsų šalies atstovams kilo labai daug įdomių ir neįprastų 
idėjų, kokio mums reikėtų muziejaus... 

Per savaitę aplankėme Jūrmaloje esančius buities, miesto 
muziejus ir Aspazijos bei Rainio vasaros namus-muziejų, Rygo-
je – Okupacijos ir Kino muziejus, susipažinome su Latvių kelio 
muziejumi, taip pat buvo skirta laiko pamatyti Tukums muziejaus 
filialus. Muziejininkai kalbėjo apie savo darbo problemas, pristatė 
ekspozicijas, pasakojo, kas ir kaip pritraukia lankytojus, o mes 
galėjome Latvijos muziejus palyginti su Lietuvos muziejais. 

Dalyvavimas BMS suteikė galimybę susitikti ir bendrauti su 
tarptautiniais autoritetais, kurie rengė edukacinę programą apie 
muziejaus veiklą. Įgytos teorinės žinios padės kūrybiškai dirbti 
kasdien.                                                                                   
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Baltic Museology School in Latvia
Asta VILENIŠKYTĖ

Baltic Museology School (BMS) – the annual Baltic summer 
school for museum specialists operating in Latvia. It is 
arranged by the Latvian National Museum Supervision Orga-
nisation. The aim of the school – to develop and strengthen 
museum ideas in the Baltic countries, by matching theory 
and practice, so that the Baltic museums would turn into 
more professional, modern and available to the public.
The topic for year 2007 – “Museological Aspects within Mu-
seum Management”. The event lasted for a week, during the 
period the participants listened to lectures, were discussing, 
fulfilled a variety of assignments, travelled round museums 
in Latvia. The lectures were delivered and discussions mode-
rated by Dr. Anja Dauschek from Germany, Stutgart city mu-
seum, project director and prof. Lynne Teather from Canada, 
having museum studies programmes at Toronto University. 
Taking part at the BMS provided an opportunity to meet and 
communicate with the international authorities, who were 
providing the educational programme, concentrated on one 
aspect of museum activities. The theoretical knowledge ob-
tain at school will be applied in practice. New ideas will help 
to carry out creative decisions in the daily work at museum.

Atrandu  
praeities miestą
Ilona VAITKEVIČIENĖ

Zarasų rajone, Liaudiškių kaime, 
gražiame gamtos kampelyje netoli 

Laukesos ežero, visą savaitę gyveno 
tarptautinės kraštotyros ekspedicijos 
„Atrandu praeities miestą“ dalyviai. 
Ekspedicija neįprasta, nes kraštotyros 
veiklos ėmėsi ne tik lietuviai, bet ir jų 
bendraamžiai iš Latvijos – tie, kurių 
šaknys susiję ir su Lietuvos žeme.

A not projekto vadovių – Zarasų krašto muziejaus muziejininkės  
 Ilonos Vaitkevičienės ir Latgalijos lietuvių švietimo, kultūros ir 

informacijos centro vadovės Vidos Pilinovič, abiejų šalių atstovų 
planai šiek tiek skyrėsi. Be kraštotyrinės ir tiriamosios veiklos, 
kuri leistų geriau pažinti pasienio regione gyvenančių kraštiečių 
istorijos, kalbos, buities ypatybes, zarasiškius jaunuolius ypač 
domino tautiečių gyvenimas Latvijoje: mokymasis, laisvalaikis ir 
kita. Latvių jaunimas, kurie netgi labiau nei lietuvaičiai domėjosi 
šio krašto istorija ir papročiais, bendraudami su bendraamžiais 
vylėsi geriau išmokti lietuvių kalbos. Ekspedicinėje stovykloje 
buvo bendraujama lietuvių kalba, dainuojamos lietuviškos dainos, 
žaidžiami lietuviški rateliai, taigi latvių jaunuoliams ekspedicija 
buvo puiki praktinė lietuvių kalbos mokykla.

Nuo pat pirmos dienos kraštotyros ekspedicijos dalyviai (po 
15 jaunuolių iš Zarasų ir įvairių Latvijos rajonų bei Daugpilio 
miesto) stačia galva pasinėrė į darbų, pramogų ir įspūdžių ver-
petą. Kiekvieną rytą, susiskirstę grupėmis, kai kurie – važiuoti, 
kai kurie – pėsčiomis, lydimi vadovų keliaudavo kalbinti pasienio 
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Baltijos muzeologijos mokyklos dalyviai Rainio ir Aspazijos vasaros  
namuose-muziejuje
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Ekspedicijos dalyvė 
Milda Andrijauskaitė 
prie staklių
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regione gyvenančių žmonių, pildydavo anketas, klausinėdavo ir 
užrašinėdavo žmonių pasakojimus apie senuosius amatus, pa-
pročius, aplankė Laukesos, Liaudiškių, Stelmužės, Karčiomkos, 
Šlyninkos ir kitus kaimus. Sugrįžę nenuobodžiaudavo: pirmiausia 
aptardavo išvykas, vėliau dalyvaudavo įdomiuose renginiuose: 
paskaitose apie kraštotyrą, Rytų Lietuvos audinių ornamentiką, 
archeologinius kasinėjimus Zarasų krašte, popietėje su tauto-
dailininke Adele Lumbiene susipažino su siuvinėjimo ir nėrimo 
tradicijomis, kūrė koliažą „Praeities miestas“. Patį pirmąjį vakarą 
jaunuoliams „iškentus“ visas „krikštynų“ staigmenas, pralaužus 
bendravimo ledus prie „Draugystės laužo“, kiekviena popietė, 
kiekvienas vakaras dovanodavo vis naujų įspūdžių: madų de-
monstravimas, lietuvių ir latvių mažųjų spektaklių vakaras, liau-
dies žaidimai vadovaujant etnografei Rimutei Vitaitei, vaistažolių 
rinkimas ir atpažinimas… Ir ilgi pokalbiai prie laužo, pokštai, šo-
kiai, dainos…

Savaitė tiek vadovams, tiek jaunimui pralėkė nepastebimai. Jai 
baigiantis ekspedicijos rengėjai ranką prie širdies pridėję galėjo 
prisiekti: tai, ko tikėtasi ir siekta, išpildyta su kaupu. „Su tokiais 
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I Discover Town of the Past
Ilona VAITKEVIČIENĖ
In summer of year 2007 Zarasai region, Liaudiškės village 
hosted the participants of project “I Discover Town of the 
Past” – young regional studies members from Zarasai and 
different Latvia regions as well as their leaders. 
The expedition aimed to get to know the history, peculiarities 
of language, and peculiarities of daily living, encourage the 
communication and co-operation of the Lithuanians and La-
tvians residing at the countries’ frontiers via regional studies 
as well as research activities.
Thirty youth – fifteen per Zarasai and Latvian towns – were 
learning the regional studies’ activities, were designing sur-
veys, questionnaires, conducted the questioning and wrote 
down the narrations of people from Laukesa, Liaudiškės, 
Stelmužė, Karčiomkos, Šlyninkos villages and others, stories 
about the old crafts, mores and etc. The research activities 
were interchangeable with the educational and entertaining: 
during evenings the youth participated at interesting and 
content-loaded events: lectures of historians, afternoons with 
the folk artists, ethnographers. 
The regional studies materials are being prepared for pu-
blishing; the nice, warm relationship with the Lithuanians in 
Latvia was started. Hopefully the expedition will proceed with 
the activities that were started during the next year and will 
continue the investigation of the land’s heritage.

žmonėmis kalnus galima nuversti,“ – tikino projekto Latvijoje 
vadovė Vida Pilinovič, ir stebėdamasi, ir žavėdamasi tiek eks-
pediciją organizavusių, tiek jai talkinusių zarasiškių entuziazmu, 
kūrybiškumu, darbštumu, meile savo kraštui. Visą savaitę su 
ekspedicijos dalyviais bendravo projekto vadovės, mokytojai: 
Vasilijus Trusovas, Nijolė Karpovič, Laimutė Lumbienė, Nijolė 
Ragauskienė, mielai talkino Rimutė Vitaitė, Violeta Gaidienė ir kiti. 
„Sadūnų“ muzikantas Gintaras Andrijauskas, prie kurio sodybos 
ir įsikūrė mėlynos ir baltos stovyklautojų palapinės, kartu su 
žmona Birute vis rūpinosi, kad dalyviai nepristigtų sausų malkų 
laužui, gėlo vandens, o jau prinokusių alyvinių obuolių iki soties 
prisivalgė ir stovyklautojai, ir svečiai.

Belieka pridurti, kad projektą Zarasuose rengė Zarasų krašto 
muziejus ir Zarasų rajono kultūros ir meno bendrija, rėmė Lie-
tuvos Respublikos kultūros ministerija, Zarasų rajono savivaldy-
bės administracija, Latvijoje šį projektą rengė Latgalijos lietuvių 
švietimo, kultūros ir informacijos centras. Abiejų šalių atstovai 
tikisi, kad užsimezgusi jaunimo draugystė ir bendradarbiavimas 
nenutrūks ir ateityje.                      

I. Vaitkevičienės nuotr.
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Krikštynų akimirkos

Zarasų „Santarvės“ vidurinės mokyklos istorijos mokytoja Nijolė  
Karpovič kraštotyros užsiėmimo metu

Ekspedicijos dalyviai XVIII a. Šlyninkos malūne


