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Lietuvos svajones apie krašto modernizaciją ir elektrifikaciją 
pristato stambiausias 1960 m. pramonės pastatas – Lietuvos 
elektrinė ir greta išaugęs naujas socialistinis miestas Elektrėnai. 
Savo istoriją pasakoja darbininkas Algis Mišinis, jaunystėje su 
šeima atvykęs į gigantiškos įmonės statybas, vėliau pasilikęs 
dirbti elektrinėje, įgijęs inžinerinį išsilavinimą ir apsigyvenęs nau-
jame mieste. 

Parodos tema pagrįsta tarpdisciplininio mokslinio projekto 
„Pramonė ir modernizmas“, vykdyto 2003–2005 m. Šiaurės ir 
Baltijos šalių universitetuose, rezultatais. Projektas buvo pristaty-
tas įvairių Europos šalių universitetų (Helsinkio, Turku, Vilniaus, 
Aalborgo, Padujos) forumuose, dviejose tarptautinėse moksli-
nėse konferencijose, parengta šio projekto mokslinių straipsnių 
rinktinė (išleista 2007 m.). Paroda yra sėkmingas mokslininkų ir 
muziejininkų kūrybinio bendradarbiavimo rezultatas.

Lietuvos ekspoziciją rengė VšĮ „Lietuvos energetikos muzie-
jus“, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorė dr. Marija 
Drėmaitė ir Lietuvos elektrinės Elektrėnuose inžinierius, fotome-
nininkas Vytautas Suslavičius, talkino Vilniaus universiteto Istori-
jos fakulteto studentai.

Prasidėjusi 2007 m. spalio 11 d. Kopenhagos darbininkų mu-
ziejuje, paroda toliau keliaus į Darbo muziejų Norčiopinge (Šve-
dija), Muziejų centrą „Vapriikki“ Tamperėje (Suomija), Helsinkio 
miesto muziejų (Suomija), Estijos nacionalinį muziejų Tartu, Ry-
gos miesto ir navigacijos muziejų, Lietuvos energetikos muziejų 
Vilniuje (2009 m. rugsėjo–gruodžio mėn.), Švedijos mokslo ir 
technologijų muziejų Stokholme ir Norvegijos mokslo ir tech-
nologijos muziejų Osle (paroda kiekviename muziejuje veiks  
3 mėn.).

Parodą rėmė Europos Sąjungos kultūros programa, Danijos 
paveldo agentūra, Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmi-
mo fondas, Šiaurės Ministrų Tarybos muziejų komitetas, Šiaurės 
Ministrų Tarybos Šiaurės šalių kultūros fondas, „Nordea Den-
mark“ fondas. 

Informacija apie parodą visomis kalbomis pateikiama tinklala-
pyje www.dreamfactories.eu.         
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Kasmetinė elektrinės darbuotojų iškyla. Centre – Algis Mišinis. 1973 m.  
Nuotr. iš asmeninio A. Mišinio archyvo

Akmenėje  
veikia naujas 
kultūros  
židinys –  
krašto muziejus
Sandra SALIAMANIENĖ

I šgriautos, nukeldintos sodybos,  
 nykstantys paskutinieji vienkiemiai 

baigia visiškai sunaikinti Akmenės 
krašto praeities kultūrinį ir istorinį 
palikimą, tad daugelis Akmenės 
krašto šviesuolių – garbaus amžiaus 
tautodailininkų, kolekcionierių skubino 
rajono vadovus kurti krašto muziejų. 
Ypač aktyviai dirbo Akmenės miestelio 
bendruomenė, dailininkai S. Adomaitis ir 
A. Adomaitis, kolekcionierius P. Pliuskys, 
S. Saliamanienė surinko 500 parašų steigti 
Akmenės krašto muziejų.

2005  m. gegužės mėn. parengiamiesiems muziejaus  
 darbams buvo įdarbinti du entuziastai – Sandra 

Saliamanienė ir Vladas Beniušis bei priskirti Papilės kultūros 
ir laisvalaikio centrui. Būsimam muziejui Savivaldybės taryba 
skyrė patalpas Pirminės sveikatos priežiūros centro Akmenės 
poliklinikos antrajame aukšte, kurios jau kelerius metus buvo 
nenaudojamos. Per pirmuosius metus buvo suremontuotos 
patalpos, suprojektuoti ir pagaminti baldai, renkami eksponatai, 
ruošiami įstatai, organizuojamos pirmosios parodos, seminarai.

Į būsimojo muziejaus patalpas visi buvo sukviesti 2005 m. 
gruodžio 22 d., kai buvo pristatyta Akmenės muziejaus vizija ir 
pirmoji ekspozicija – visų Akmenės rajone esančių tautodailinin-
kų padovanoti darbai besikuriančiam muziejui ir darbuotojų per 
metus surinkti eksponatai. Didžiojoje salėje laukiant muziejaus 
atidarymo tvyrojo džiaugsminga ir pakili nuotaika. Deja, tuomet 
muziejaus steigimas buvo vėl nukeltas metams. Daugelis Akme-
nės rajono tautodailininkų ir kolekcionierių yra garbaus amžiaus 
ir ne visiems buvo lemta sulaukti didelės šventės – oficialaus 
muziejaus atidarymo. Per metus Anapilin išėjo didelis muziejaus 
steigimo entuziastas Petras Pliuskys, medžio drožėja Ona Šim-
kienė, didžiulės dieninių drugelių kolekcijos savininkas Borisas 
Izenbekas.
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2006 m. toliau buvo remontuojamos patalpos, renkami ekspo-
natai, ruošiama muziejaus dokumentacija, rengiamos parodos. 
Daugelis interesantų eksponatus skolino laikinai saugoti, nes 
muziejaus ateitis buvo vis dar miglota. Į muziejų atkeliavo įdomi 
Stanislovo Songailos mineralų ir fosilijų kolekcija. Nemažai senų-
jų spaudinių padovanojo I. V. Pliuskienė, įvairių buities ekspona-
tų – mokytoja Zita Liaukšienė, pedagogai Filomena ir Steponas 
Adomavičiai.

Baigiantis 2006 m., daugiau kaip dešimt metų vietos gyven-
tojams reikalaujant, rajono savivaldybės taryba nusprendė įkurti 
muziejų.

2007 m. sausio 2 d. buvo įkurtas Akmenės krašto muziejus. 
Jam vadovauti paskirta dailininkė apipavidalintoja ir istorikė pe-
dagogė Lionė Stupurienė. Muziejuje liko dirbi pirmieji darbuo-
tojai – vyr. fondų saugotoja S. Saliamanienė ir muziejininkas  
V. Beniušis. Be šių darbuotojų, dirba buhalterė ir valytoja.

Oficialus muziejaus atidarymas įvyko 2007 m. kovo 12 d. 
Muziejaus patalpas pašventino klebonas kanauninkas E. Zulcas. 
Muziejaus direktorė padėkojo gausiam būriui rėmėjų ir talkinin-
kų, padėjusių įstaigai žengti pirmuosius žingsnius. Pilnutėlė salė 
svečių liudijo, kad Akmenė su meile priima naująjį kultūros židinį. 
Muziejaus atidarymo proga buvo surengta paroda Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Iš viso per pirmuosius 
muziejaus gyvavimo metus buvo surengta dešimt parodų ir keturi 
kultūriniai renginiai.

Velykinėje parodoje dalyvavo gražiai margučius marginantys 
akmeniškiai, parodą papuošė privačių kolekcionierių muziejuje 
saugomi liaudies meistro drožėjo Juozo Rušino paukščiai, lanky-
tojai galėjo pamatyti įvairiomis technologijomis sukurtų velykinių 
atvirukų. 

Karikatūrų paroda „Be žodžių“ atkeliavo iš „Aušros“ muziejaus 
fondų.
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Gegužės mėnesį buvo suorganizuota tulpių žiedų paroda, kurią 
pristatė selekcininkė Lidija Sarakauskienė. Be 120 įvairių veislių 
tulpių, gėlininkė atvežė įdomių rūšių žydrių, puškinijų, margučių. 
Parodos pristatymo metu ji papasakojo apie tulpių auginimo sub-
tilybes, atsakė į gėlininkus dominančius klausimus.

Autorinėje kraštiečio fotomenininko O. Balodžio parodoje lan-
kytojai galėjo grožėtis nuostabiais Akmenės krašto peizažais. 

Autorinėje tautodailininko J. Oginto tapybos parodoje buvo 
eksponuota daug Lietuvos bažnyčių, Ventos apylinkių gamta ir 
darbai rūsčia partizaninio karo tematika. Muziejus įsigijo 7 dai-
lininko darbus.

Bažnyčios statybos pradžios šimtmečiui paminėti skirtoje par-
odoje buvo eksponuojami senieji planai, dokumentai, nuotraukos 
su statybų vaizdais, 1596 m. karalienės Onos Jogailaitės raštas, 
įsakantis steigti bažnyčią ir mokyklą. Klebonas E. Zulcas pristatė 
Akmenės bažnyčios istoriją.

Pasaulinei turizmo dienai skirtoje parodoje eksponuoti akme-
niškių iš kelionių parsivežti daiktai. Vyresniosios kartos turistai 
pateikė sovietmečiu iš sąjungos respublikų parsivežtų suvenyrų, 
šių dienų keliautojai pasiūlė nuotraukų ir suvenyrų iš populiariau-
sių Egipto, Italijos, Turkijos, Jungtinių Emyratų kurortų, stebino 
unikalūs Zambijos drožėjų darbai, įdomios šaukštelių, taurelių 
kolekcijos.

Surengta fotografijų paroda „Šiaurės Lietuvos etninė kultūra: 
architektūra ir kraštovaizdis“, jos autorius ir projekto vadovas Vy-
tautas Didžpetris priminė kultūros vertybių visumos išsaugojimo 
ir tęstinumo svarbą.

Floristės Vaclavos Mišeikienės autorinės parodos darbuose 
buvo jaučiamas glaudus ryšys su gamta. Lankytojai žavėjosi flo-
ristiniais paveikslais, puošniu advento vainiku ir  kūrybingomis 
floristinėmis kompozicijomis.

Per 2007 m. buvo tariamasi dėl unikalios B. Izenbeko drugelių 
kolekcijos įsigijimo, ir dideliam muziejininkų džiaugsmui rajono 
savivaldybės taryba nusprendė kolekciją nupirkti. Anot Vilniaus 
universiteto Ekologijos instituto Entomologijos laboratorijos va-
dovo dr. Povilo Ivinskio, muziejui ypač reikėjo įsigyti kolekciją, 
nes tokia kolekcija yra pati didžiausia šalyje. Kolekciją sudaro 
dieniniai drugiai, kai kurie iš jų tikriausiai jau yra išnykę (tai pa-
aiškės atlikus kolekcijos analizę). Kolekciją daugiau kaip 50 metų 
rinko Akmenės gyventojas ir jau tuo ji aktuali krašto muziejui.   
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A new culture center: a regional museum has been  
opened in Akmenė
Sandra SALIAMANIENĖ

On January 2, 2007 the Akmenė Regional Museum was 
founded. It was housed on the second floor of the primary 
health protection center, in the premises of a former policlin-
ics which were not used for several years.  Many educated 
people, folk artists, collectors prompted and urged to found a 
regional museum as many farmsteads were pulled down or 
moved to new places, the remaining steadings are withering 
away, thus the cultural and historical heritage of the Akmenė 
region is vanishing. The museum was officially opened on 
March 2, 2007. An exhibition was dedicated for the day of 
restoration of the Lithuanian independence. During the first 
year of the museum activity ten exhibitions and four cultural 
events were held.

Akmenės bažnyčios statybos pradžios šimtmečiui skirtos parodos  
atidarymo akimirka. Nuotr. iš Akmenės krašto muziejaus archyvo


