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PRATARMĖ
Šiaulių „Aušros“ muziejus tęsia tradiciją pateikti visuomenei susistemintą informaciją
apie savo įvairiapusę veiklą ir pristato informacinį leidinį „Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis. 2005–2017“.
Apie muziejaus veiklą nuo jo įkūrimo 1923 m. gausiai rašyta straipsniuose spaudoje,
specialiojoje literatūroje, atskiruose leidiniuose. Muziejaus įkūrimo iniciatorius Peliksas Bugailiškis tarpukariu apie muziejų rašė savo redaguotuose informaciniuose leidiniuose „Šiaulių metraštis“, ypač daug – kraštotyros žurnale „Gimtasai kraštas“. Sovietmečiu išleista keletas informacinių leidinukų apie Šiaulių „Aušros“ istorijos ir etnografijos muziejų, kaip jis tuo metu buvo
vadinamas. Atgavus nepriklausomybę, iškilo būtinybė pateikti išsamesnį muziejaus veiklos
vaizdą, nei buvo pateikiama sovietmečiu, nenutylint ir neiškreipiant tuo metu nepageidautų
muziejaus veiklos aspektų. Pirmasis toks leidinys buvo dr. Birutės Kazimieros Salatkienės sudaryta ir 1993 m. išleista knyga „Šiaulių „Aušros“ muziejus“, kurioje išsamiai pristatyta muziejaus veikla nuo jo įkūrimo iki 1992 m. Daug dėmesio joje skirta muziejaus veiklai tarpukariu
ir sovietmečiu nutylėtoms temoms. 1998 m. paskelbtas muziejaus istorijos šaltinis – „Šiaulių
„Aušros“ muziejaus kronika. 1930–1939 m.“ (sud. Virginija Šiukščienė). Šioje knygoje – daug
autentiškos medžiagos apie muziejaus veiklą XX a. 4 deš., kuris vadinamas muziejaus aukso
amžiumi. Tais pačiais metais pasirodė ir pirmoji dvikalbė – lietuvių ir anglų kabomis – brošiūra
„Šiaulių „Aušros“ muziejus“, kurioje buvo pateikta muziejaus istorija, akcentuoti ryškūs muziejaus struktūros pokyčiai, naujų padalinių prijungimas, apžvelgti rinkiniai. Leidinys atitiko
aukščiausius to meto poligrafijos standartus ir buvo reklaminio pobūdžio. 2003 m. išleistoje
dr. Nastazijos Keršytės monografijoje „Lietuvos muziejai iki 1940 metų“ „Aušros“ muziejui
skirta daug vietos, įvertintas jo įkūrėjo p. Bugailiškio indėlis į to meto Lietuvos muziejininkystę, pastatant jį į vieną gretą su lietuvių profesionalios muziejininkystės pradininku Pauliumi
Galaune. Konstatuota, kad nuo 1938 m. „Aušros“ muziejus, siekdamas mokslo įstaigos ir muziejininkystės centro statuso, dirbo pagal mokslinio darbo metodus, kūrė muziejinių vertybių
dokumentavimo metodiką, kuria rėmėsi ir kai kurie kiti Lietuvos kraštotyros muziejai. 2008 m.
pasirodė naujos koncepcijos informacinis leidinys – „Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis.
1992–2004“. Jame pateikta susisteminta informacija apie „Aušros“ muziejaus veiklą nuo nepriklausomybės atgavimo (tiksliau, nuo 1992 m., nes dr. B. K. Salatkienės leidinys chronologiškai
baigėsi 1992 m.) iki 2004 m. Išleidus šį leidinį, nutarta metraščius leisti periodiškai, laikantis
sukurtos koncepcijos, bet nebuvo nustatytas leidinio periodiškumas, tikintis, kad jis ateityje
apims kur kas trumpesnius laikotarpius ir išsamiau atspindės muziejaus veiklos įvairovę. Apie
2015 m. imtasi sisteminti 12 metų laikotarpio informaciją, kaip ir ankstesniame metraštyje, –
nuo 2005 iki 2017 m.
2005–2017 m. – labai svarbūs „Aušros“ muziejaus istorijoje. Muziejaus veikla šiuo laikotarpiu inspiravo svarbius pokyčius: įgyvendinti stambūs investiciniai muziejaus infrastruktūros
projektai leido sukurti kokybiškas ir naujas kultūrines erdves, skirtas teikti šiuolaikines naujos
koncepcijos muziejines-kultūrines paslaugas miesto bendruomenei, Lietuvos ir miesto svečiams.
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Viename svarbiausių muziejaus padalinių – Chaimo Frenkelio viloje – restauravimo
darbai etapais vyko nuo 1995 m. ir buvo baigti 2011 m. Jau 2008 m., švenčiant muziejaus 85
metų jubiliejų, pristatyta ekspozicija „Provincijos dvaras ir miestas“. Ekspozicijos dalis, kurioje buvo sukurtas stilizuotas dvaro vaizdas, buvo viena iš pirmųjų tokios koncepcijos ekspozicijų Lietuvoje. Įrengus ekspoziciją „Pirkliai Frenkeliai“, vila tapo išskirtine žydų kultūros ir
istorijos vieta ne tik Šiauliuose, bet ir visoje Lietuvoje.
2011 m. baigtas įgyvendinti nuo 2008 m. vykdytas projektas „Žaliūkių medinio vėjo
malūno restauravimas ir pritaikymas visuomenės reikmėms“, finansuotas Norvegijos finansinių mechanizmų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės lėšomis. Restauravus malūną, atstačius
malūnininko trobą, suformuota nauja etnokultūrinės veiklos erdvė miesto pietinėje dalyje – Žaliūkių malūnininko sodyba, vykdanti muziejinę-edukacinę veiklą.
2014 m. rekonstruotas dar vienas muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus, vienintelis toks Lietuvoje. Muziejus ir jame įkurtas Vito Luckaus fotografijos centras tapo istorinės ir
šiuolaikinės fotografijos kaupimo, tyrinėjimų ir sklaidos vieta su galerijomis, skirtomis atlikti
komunikacijos funkciją.
Nuo 2013 m. „Aušros“ muziejuje veikia Šiaulių regiono muziejinių vertybių skaitmeninimo centras, koordinuojantis skaitmeninimo veiklą, vykdomą Šiaulių regiono muziejuose.
Šie pasikeitimai lėmė, kad „Aušros“ muziejus sutvirtino savo, kaip modernios kultūros
institucijos, nuosekliai ir išmintingai vykdančios iškeltus uždavinius, įvaizdį. Sustiprėjo muziejaus pozicijos Lietuvos muziejininkystės kontekste, jis tapo išskirtine miesto kultūrinės ir
istorinės atminties institucija. Visa tai atsispindi ir metraštyje, kuriame pritaikyta ankstesnio
metraščio koncepcija: straipsnius atskiromis muziejaus veiklos temomis rašė patys muziejininkai. Dėkoju kolegoms, aktyviai įsitraukusiems į metraščio sudarymo darbą. Šis metraštis išleistas elektroniniu formatu, kad būtų lengviau prieinamas kuo didesniam besidominčiųjų būriui.
Virginija Šiukščienė
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PREFACE
Šiauliai “Aušros” museum continues the tradition of providing the public with systematized information about its various activities and presents the information publication “Šiauliai
Aušros Museum Chronicle, 2005–2017”.
A vast number of articles on the museum’s activities have been published in the press,
special literature, individual publications since the establishment of the museum in 1923. Peliksas Bugailiškis, the founder of the museum, wrote about the museum in his edited information
publications “Šiaulių metraštis” (“Šiauliai Chronicle”), especially in the ethnographic journal
“Gimtasai kraštas” (“Native Land”) during the interwar period. During the Soviet era, several information publications were published about Šiauliai “Aušros” History and Ethnography
Museum, as it was called at that time. After the regaining of independence of Lithuania, it
became necessary to provide a more complete picture of the museum’s activities than it was
provided during the Soviet era, without silencing or distorting the undesirable aspects of the
museum’s activities at that time. The first such publication was the book “Šiauliai Aušros Museum” compiled by Dr. Birutė Kazimiera Salatkienė and published in 1993. The book featured
the museum’s activities from its establishment until 1992. Also, the book focuses on the museum’s activities related to the themes silenced in the interwar and Soviet era. In 1998, the source
of the museum’s history– “Šiauliai Aušros Museum Chronicle, 1930–1939” – was published
(compiled by Virginija Šiukščienė). This book contains a lot of authentic material about the
museum’s activities in the 4th decade of the 20th century, which is called the golden age of the
museum. In the same year, the first bilingual brochure “Šiauliai Aušros Museum” was published
in the Lithuanian and English languages. The brochure presented the history of the museum,
highlighted the significant changes in the structure of the museum, the affiliation of new branches, and reviewed collections. The publication met the highest printing standards of that time
and was promotional. Dr. Nastazija Keršytė’s monograph “Lithuanian Museums until 1940”
published in 2003 devotes a lot of attention to “Aušros” museum, evaluates the contribution of
its founder P. Bugailiškis to the Lithuanian museology of that time, ranking him alongside Paulius Galaunė, Lithuanian initiator of professional museology. It has been stated that since 1938
in order to achieve the status of a scientific institution and museum centre, “Aušros” museum
worked according to the methods of scientific work, developed a methodology for documenting
museum values, which was also used by some other Lithuanian local history museums. In 2008,
an information publication of the new concept appeared – “Šiauliai Aušros Museum Chronicle,
1992–2004”. It provides systematic information on the activities of “Aušros” museum since the
restoration of independence (more precisely, since 1992, as Dr. B. K. Salatkienė’s publication
ended chronologically in 1992) until 2004. After its publication, it was decided to publish the
chronicles periodically, following the developed concept, but the periodicity of the publication
was not determined, hoping that it would cover much shorter periods in the future and reflect
the diversity of museum activities. In 2015, the information covering the 12-year period was
undertaken to systematize as in the previous chronicle from 2005 to 2017.
ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017
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The period between 2005 and 2017 is very important for the history of “Aušros” museum. The museum’s activities during that period inspired significant changes: the implemented
large investment infrastructure projects of the museum allowed creating high-quality and new
cultural spaces to provide modern museum-cultural services of a new concept to the city community as well as Lithuanian and city guests.
In one of the most important branches of the museum – Chaim Frenkel villa – the restoration works were carried out since 1995 and were completed in 2011. Already in 2008,
celebrating the museum’s 85th anniversary, the exposition “Provincial Manor and City” was
presented. The part of the exposition in which the stylized image of the manor was created was
one of the first expositions of such a concept in Lithuania. After installing the exposition “The
Merchants Frenkel”, the villa became an exclusive place of Jewish culture and history not only
in Šiauliai but also in all Lithuania.
The project “The Restoration of Žaliūkiai Village Wooden Windmill and Its Adaptation
for Public Needs” implemented since 2008 was completed in 2011. The project was financed by
the Norwegian Financial Mechanisms and the Government of the Republic of Lithuania. After
the restoration of the mill and the restoration of the miller’s house, a new space of ethnocultural
activities was formed in the southern part of the city – Žaliūkiai village miller’s homestead,
which carries out museum-educational activities.
In 2014, another branch of the museum – Photography Museum – was reconstructed,
only one of this kind in Lithuania. The museum and Vitas Luckus Photography Centre established in it have become a place for the collection, research, and dissemination of historical and
contemporary photography with galleries designed to perform a communicative function.
Since 2013, “Aušros” museum has Museum Values Digitization Centre of Šiauliai Region, which coordinates digitization activities carried out in Šiauliai region museums.
As a result of these changes, “Aušros” museum has strengthened its image as a modern
cultural institution that consistently and reasonably carries out the set tasks. The museum’s
position in the context of Lithuanian museology has strengthened, and it has become an exceptional institution of the city’s cultural and historical memory. All this is also reflected in
the chronicle, in which the concept of the previous chronicle has been applied: the articles on
separate topics of the museum’s activities have been written by the museologists themselves.
I would like to thank my colleagues who were actively involved in the work of compiling the
chronicle. This chronicle has been published in electronic format to make it more accessible to
as many interested people as possible.
Virginija Šiukščienė

Rinkiniai. Tyrinėjimai

Viktorija Lozaitienė, Gražina Narbutaitė
„AUŠROS“ MUZIEJAUS RINKINIAI 2005–2017 M.
Šiaulių „Aušros“ muziejus, kurio tikslai – kaupti muziejaus rinkinių specializaciją atitinkančias istorijos, technikos, kultūros ir meno vertybes ir sykiu ugdyti visuomenės savimonę,
sėkmingai atliko vieną iš pagrindinių savo funkcijų – nepertraukiamai gausino rinkinius, vykdė
jų apskaitą, saugojo, tyrinėjo ir viešino įvairiomis formomis.
Eksponatų apskaita. 2005–2014 m. muziejaus rinkiniai buvo traukiami į apskaitą pagal
muziejinių rinkinių apskaitos reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme,
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakyme Nr. ĮV-716 „Dėl muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo“, t. y. surašomi: pildomi eksponatų priėmimo-perdavimo aktai, pirminės apskaitos ir inventorinės knygos,
kartotekos ir topografiniai sąrašai. Iš dalies buvo tvarkoma ir kompiuterinė apskaita: pildoma
Istorijos skyriaus dvarų dokumentų sisteminė ir dokumentų rinkinio, Fotografijos skyriaus fotografijų gamybos priemonių rinkinio sisteminė ir eksponatų skaitmeninių vaizdų sisteminė,
Radijo ir televizijos muziejaus dokumentų rinkinio ir pagalbinio fondo eksponatų kartotekos.
2011 m. sukurta Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir Kraštotyros draugijos archyvo elektroninė duomenų bazė.
Tuo metu toliau buvo tikslinamas muziejaus eksponatų skaičius, kuris skyrėsi dėl pirminės apskaitos ir inventorinimo neatitikimo. 2006 m. patvirtintos 6 muziejinių vertybių ir
eksponatų aktų formos, 2008 m. – 4 specialiųjų rinkinių knygos, 2017 m. – pagalbinio fondo
eksponatų pirminės apskaitos ir inventorinių numerių numeracija, buvusi iki 1998 m. pradžios.
Remiantis ikonografine literatūra, daugiausia buvo tikslinami ar pervardijami Dailės skyriaus
eksponatai – liaudies skulptūros, iki tol neidentifikuotos, abstrakčiai vadintos, ir dailininko Gerardo Bagdonavičiaus (1901–1986) kūrinių pavadinimai pagal 2011 m. išleistą šio dailininko
albumą. Planingai tikrinti rinkiniai, inventorinėse knygose patikslinti eksponatų aprašai, pakitusi jų būklė. Nuo 2007 m. filokartijos eksponatai sisteminami pagal tarptautinę bibliotekinębibliografinę klasifikaciją – Universaliąją dešimtainę klasifikaciją (UDK), apibrėžti atvirukų,
išleistų po 1955 m., atrankos kriterijai.
Siekdami užtikrinti ir vykdydami Kultūros paveldo apsaugos ginkluotų konfliktų ir kitų
ekstremalių situacijų atvejais programos įgyvendinimo planą, remdamiesi 2007 m. liepos 18 d.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-500 patvirtinta „Kilnojamųjų kultūros
vertybių, esančių muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose, apsaugos ir evakavimo instrukcija“, rinkinių saugotojai 2006–2009 m. sudarė vertingiausių ir evakuotinų eksponatų sąrašą, kuriame – 5 081 vnt. Rinkinių komisijai įpareigojus sąraše palikti tik ypatingos
svarbos objektus, 2017 m. pradžioje jame liko 4 601 eksponatas, 85 etnografinio archyvo bylos
ir 19 anketų.
Nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojus 12-ajam viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartui „Ilgalaikis materialusis turtas“, „Aušros“ muziejaus direktoriaus
2010 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 51 „Dėl ŠAM eksponatų vertės nustatymo“ įpareigojo
10 Rinkiniai. Tyrinėjimai

eksponatus ir įgyjamas muziejines vertybes įvertinti pinigais. Muziejaus Restauravimo centras
2010 m. parengė popierinių, medinių, metalinių eksponatų restauravimo ir konservavimo darbų
kaštų lentelę. Šių darbų išlaidos į eksponato vertę buvo įskaičiuojamos iki 2014 m. Darbuotojai
parengė eksponatų ir muziejinių vertybių vertinimo metodiką ir kriterijus, kuriuos „Aušros“
muziejaus direktorius patvirtino 2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 86, ir jais vadovavosi iki
2015 m. Atsižvelgus į 2015 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr.
ĮV-3 patvirtintą „Muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte
metodiką“ ir muziejininkų patirtį, „Aušros“ muziejaus vertinimo metodika buvo patikslinta,
papildyta, patvirtinta 2015 m. vasario 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. 57 ir pagal ją dirbama
toliau, taip pat konsultuojamos kitos atminties institucijos.
Vertinimo tvarka: vertinamos visos gaunamos naujos muziejinės vertybės, kurioms suteikiamas eksponato statusas. Ankstesniais metais gautiems eksponatams, kurie vertinami pagal
sudarytą rinkinių vertės nustatymo planą, taikomi prioritetai: esantiems nuolatinėse ekspozicijose, parodose, duodamiems restauruoti, skolinamiems už muziejaus ribų, taip pat didžiausią
istorinę ir kultūrinę vertę turintiems eksponatams. Dalis eksponatų, kurie laikinai išduodami
už muziejaus ribų, apdraudžiami, atsižvelgiant į jų vertę ir saugumą. Eksponatų komplektas
rekomenduojamas vertinti visas iš karto, o ne dalimis. Eksponato vertė gali būti tikslinama,
apie ją gavus naujos informacijos. Sykiu muziejininkams siūloma kritiškai peržvelgti rinkinius,
iš pagrindinio fondo atrinkti menkaverčius eksponatus, sudaryti jų sąrašus ir teikti Lietuvos
Respublikos kultūros ministrui juos nurašyti ar perkelti į pagalbinį fondą. 2015 m. Lietuvos
Respublikos kultūros ministro nurodymu į muziejaus Rinkinių komisijos sudėtį įtrauktas ministerijos atstovas – Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyriaus vyriausiasis specialistas, kuris informuojamas apie perkamas muziejines vertybes. Nors visas vertinimas numatytas baigti 2020 m.,
dėl didelio darbo krūvio greičiausiai šis siekis bus koreguojamas. 2017 m. gruodžio 31 d. iš
viso buvo įvertinti 122 880 eksponatų.
Nuo 2010 m. išleidžiami įstatymai reglamentavo kompiuterinę muziejų rinkinių apskaitą: 2010 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-6 „Dėl skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašų patvirtinimo“, 2011 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. ĮV-675 „Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimo nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose“, Lietuvos
dailės muziejaus direktoriaus 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V.1-122 patvirtinti Lietuvos
integralios muziejų informacinės sistemos nuostatai, „Aušros“ muziejaus direktoriaus 2012 m.
kovo 5 d. įsakymu Nr. 60 patvirtinti „Šiaulių „Aušros“ muziejaus eksponatų skaitmeninimo,
skaitmeninių vaizdų archyvavimo ir apskaitos nuostatai“. 2013 m. muziejuje buvo sunorminti
apskaitos dokumentų pavadinimai, patikslinti specialiųjų rinkinių apskaitos ir pirminių apskaitos numerių šifrai, fototekos vertybių inventorinių numerių sudarymas. Prieš pereinant prie
apskaitos LIMIS sistema, muziejuje 2014 m. kovo 25 d. buvo parengta „Kompiuterinės rinkinių apskaitos Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (LIMIS) tvarka“. Jai keliami
tokie patys reikalavimai, kaip ir rašytinei apskaitai. Nutarta, kad laikinai saugoti priimamoms
ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017
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muziejinėms vertybėms lieka dalinė rašytinė apskaita. 2014 m. kovo 31 d. „Aušros“ muziejaus
direktoriaus įsakymu Nr. 80 buvo nutraukta rašytinė eksponatų apskaita ir pereita prie kompiuterinės apskaitos LIMIS sistema. 2014 m. akcentuota, kad pirmiausiai turėtų būti skaitmeninami unikaliausi, vertingiausi, aktualiausi ar blogos būklės eksponatai. Pateikti skaitmeninamų
eksponatų turinio pasiūlymai, apibrėžta „metaduomenų“ sąvoka. Tenkinant vartotojų poreikius,
2015 m. apsispręsta LIMIS sistemoje nebedaryti atrankos, tvirtinti ir viešinti netgi labai nedaug
duomenų turinčius eksponatus. Tačiau archeologinė masinė medžiaga, Rinkinių komisijai nenusprendus dėl jos naujo skaičiavimo būdo, į LIMIS sistemos apskaitą 2017 m. dar nebuvo
traukiama.
Nuo 2012 m. tęsiamas „Aušros“ muziejaus ir Kraštotyros draugijos archyvo tvarkymas:
medžiaga sisteminama pagal temas, sudaromi bylų sąrašai, vertingiausi dokumentai priskiriami
eksponatams, dalykiniai – skyriams, o visi kiti – dabartiniam muziejaus archyvui. Taip pat tęsiama Dvarų archyvo apskaita: peržiūrimi be apskaitos esantys 14 000 dokumentų, vertingesni
verčiami į lietuvių kalbą ir perkeliami į pagrindinį fondą. 2012 m. nutarta skenuoti visą Etnografinį archyvą, 2016 m. Rinkinių komisijoje svarstyta tolesnė jo apskaita. Šis archyvas – 89
bylos ir 1931–1942 m. platintos etnografinės anketos su atsakymais į jose pateiktus klausimus – 2006 m. buvo įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį
registrą. Nutarta Etnografinio archyvo vertybes priskirti eksponatams.
Rinkinių struktūra. Šis laikotarpis pažymėtas ryškia rinkinių struktūros kaita. 2005 m.
„Aušros“ muziejui priklausęs Žeimelio „Žiemgalos“ muziejus su 3 492 eksponatais buvo perduotas Pakruojo r. savivaldybei. 2011 m. spalio 5 d. „Aušros“ muziejaus direktoriaus įsakymu
Nr. P-30 panaikintas Technikos istorijos skyrius, kurio eksponatai atiteko Naujausios istorijos
sektoriui, o šis nuo 2013 m. su savo rinkiniais prijungtas prie Istorijos skyriaus. Pagal poreikį
buvo formuojami nauji rinkiniai ir atsirado būtinybė gryninti jau esamus rinkinius remiantis rūšiniu principu. 2005 m. muziejaus tarybos posėdyje nusprendus visas fotografijas komplektuoti
vienoje vietoje – Fotografijos muziejuje, šis iš visų skyrių pradėjo jas perimti. Po kurio laiko
paaiškėjus, kad perduodamos fotografijos, ypač vienarūšės, iš Istorijos skyriaus ir Naujausios
istorijos sektoriaus gali būti keliuose Fotografijos skyriaus rinkiniuose, pasiūlyta juos sujungti,
vadinti istorinės fotografijos rinkiniu ir nuo 2010 m. sausio 1 d. kaupti visas originalias fotografijas. Tiesa, archeologinių kasinėjimų negatyvai palikti Archeologijos skyriaus archyve.
Numizmatikos rinkinyje apsispręsta komplektuoti tik monetas, plakatus skirti į Istorijos skyrių.
2007 m. birželio 15 d. „Aušros“ muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. 89 sudarytas naujas
faleristikos rinkinys, į kurį patenka ir dokumentai, patvirtinantys apdovanojimų priklausomybę.
Skyriai savo faleristikos eksponatus ėmė perduoti šiam rinkiniui. Tais pačiais metais nuspręsta
tapybos ir grafikos vertybes kaupti atskiruose rinkiniuose, nes daugiau kaip 11 000 eksponatų
turėjusį tapybos ir grafikos rinkinį per sunku tinkamai saugoti ir tyrinėti.
Vykdant „Aušros“ muziejaus direktoriaus 2009 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. 51 „Dėl atvirukų perdavimo į filokartijos rinkinį“, visų skyrių darbuotojai atrinko saugomus atvirukus ir
ėmė juos perduoti šiam rinkiniui. Atvirlaiškiai, kurių turinys svarbus istorijai, liko skyriuose.
12 Rinkiniai. Tyrinėjimai

2011 m. iš gautų naujų eksponatų pradėtas formuoti istorinės tekstilės rinkinys.
Nors „Aušros“ muziejaus rinkiniai ir buvo gryninami, ne kartą kalbėta dėl struktūros
tobulinimo. Esant didelei eksponatų ir rinkinių įvairovei, ta pati vertybė gali būti priskirta keliems skyriams. Rinkinių komisijos posėdžiuose, skirstant vertybes į rinkinius ir nesant aiškių
atrankos kriterijų, nuolat kildavo diskusijų. Pakeisti struktūrą tapo ypač aktualu, kai muziejus prisijungė prie LIMIS sistemos. 2009 m. „Aušros“ muziejaus rinkinio struktūrą sudarė 7
pagrindinio fondo rinkiniai su 44 eksponatų grupėmis. 2009–2010 m. ji buvo tobulinama ir
nutarta nuo rinkinių komplektavimo pagal teminį-chronologinį principą pereiti prie rūšinio
komplektavimo. 2010 m. numatomą „Aušros“ muziejaus pagrindinio fondo rinkinio struktūrą
sudarė 6 rinkiniai su 31 eksponatų grupe. Tiksliau apibrėžtos kai kurios eksponatų grupės: Istorijos skyriaus istorinės tekstilės, Etnografijos skyriaus tekstilės bei žemės ūkio ir amatininkų
įrankių, Istorijos skyriaus ir Naujausios istorijos sektoriaus daiktų, Dailės skyriaus taikomosios
dailės rinkinio. Taip pat nuspręsta taikomosios dekoratyvinės dailės rinkinį vadinti taikomosios
dailės rinkiniu ir jame formuoti profesionalių dailininkų, liaudies meistrų darbų ir Rytų meno
dirbinių kolekcijas.
Lygia greta pagrindinis ir pagalbinis fondai gryninami ne tik eksponatus perkeliant iš
vieno rinkinio ar fondo į kitą, bet, atsižvelgus į eksponatų vertę ir būklę, jie nurašomi. Sudėtingiau gryninti pagrindinį fondą, nes tam reikalingas Lietuvos Respublikos kultūros ministro
leidimas. 2005–2017 m. buvo nurašytas 5 561 pagrindinio fondo eksponatas, šiame sąraše –
minėti „Žiemgalos“ muziejaus eksponatai, sunykę Etnografijos skyriaus margučiai, perkelti į
archyvą Archeologijos skyriaus negatyvai. Taip pat nurašyti 4 363 menkaverčiai pagalbinio
fondo eksponatai.
Pertvarkant rinkinius, 2012–2013 m. iškilo ir muziejaus spaudinių bei pačios bibliotekos
vietos muziejuje klausimas. 2012 m. Rinkinių komisija rekomendavo vertingus leidinius, kurių
nėra rinkiniuose, perkelti į Istorijos skyrių, o 2013 m. nutarė bibliotekos spaudiniams taikyti
tokius pačius reikalavimus, kaip ir muziejinėms vertybėms, taip pat atitinkančius šiuos kriterijus bei paklausius senuosius leidinius peržiūrėti ir teikti Rinkinių komisijai dėl jų perdavimo
muziejaus rinkiniams.
Rinkinių komplektavimas. „Aušros“ muziejaus rinkiniai kaupiami pagrindinėmis – archeologijos, dailės, etnografijos, fotografijos, istorijos, technikos istorijos – kryptimis. 2005–
2017 m. fondai pasipildė 55 057 eksponatais. Didžiausią naujų muziejinių vertybių dalį sudaro
asmenų, rečiau įstaigų, dovanos, tarp kurių yra ir paveldėtų, įsigytų per daugeriopas išvykas,
ekspedicijas, ar radiniai, rasti per archeologinius kasinėjimus. Taip pat iš savo uždirbamų pajamų muziejus vertybių pirko iš privačių asmenų, antikvariatų, aukcionų. Didelė paspirtis – Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondui ir Lietuvos kultūros tarybai teiktos ir visiškai ar iš dalies patenkintos paraiškos „Muziejinių vertybių įsigijimo“ projektų finansavimui
iš valstybės biudžeto lėšų. Taip buvo nupirkta ne tik vertingų pavienių eksponatų, bet ir puikių
kolekcijų: 2008–2009 m. Chaimo Frenkelio vilos ekspozicijai „Provincijos dvaras ir miestas
XIX a. vid. – XX a. vid.“ 2 secesijos baldų komplektai, 2012 m. „Senųjų Šiaulių atvirukai ir
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Lentelė. Šiaulių „Aušros“ muziejuje sukaupti eksponatai 2005–2017 m.
Skyrius
Archeologijos
Dailės
Etnografijos
Fotografijos

Metai 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Iš viso
10
256
140

2
372 195 438 561
74
45 834 1 950 849
146 1 204 83
78
83

339
650
198

41 213 341
930 1 179 117
139 115 119

1 595 1 823 963 2 447 668 1 520 3 117 1 432 3 013 313

Istorijos
1 255
Naujausios istorijos
732
sektorius
Technikos istorijos 148
Iš viso
4 136

116
321
120

415
199
104

863 1 860 1 071 1 000 561 1 251 1 797 1 581 1 172 643

496

372

888

577

472

676

–

–

3 335
7 936
2 671

702 1 386 1 155 20 134

489

521

292
532
142

–

–

614

14 157

–

4 734

1 056 51
60 401 101 273
–
–
–
–
–
–
2 090
4 086 3 870 6 000 5 494 4 691 5 610 4 469 6 317 2 471 2 431 2747 2 735 55 057

fotografijos“, 2015–2016 m. fotografo Johano Hiksos (1859–1934) ir jo šeimos fotografijos,
asmeniniai daiktai, Zubovų šeimos fotografijos, 2017 m. 817 muziejinių vertybių – konvoliutas, valstybiniai apdovanojimai, fotografijos, spinta, taip pat Lietuvos menininkų šiuolaikinio
vizualaus meno darbai, sukurti po 1990 m. – Mindaugo Lukošaičio 100 kūrinių ciklas „Žydai.
Mano istorija II“ ir Dainiaus Trumpio triptikas. Iki 2014 m. muziejaus fondai kasmet pasipildydavo 3 800–6 300 vnt., o nuo 2014 m. šis skaičius siekė 2 430–2 700 vnt. per metus.
2017 m. gruodžio 31 d. „Aušros“ muziejuje iš viso buvo 265 511 eksponatų (pagrindinio
fondo ir pagalbinio fondo), kurie sudarė 55 eksponatų grupes ir saugomi 5 specializuotuose muziejinių rinkinių skyriuose. Taip buvo išsaugotas muziejaus rinkinių vientisumas, bet jie išliko
atviri ir dinamiški, galintys tenkinti kintančios visuomenės poreikius.
Informaciją apie vertingiausius, unikaliausius eksponatus, komplektus ir kolekcijas, patekusius į muziejų 2005–2017 m., pateikė Audronė Šapaitė (Archeologijos skyrius), Odeta Stripinienė (Dailės skyrius), Sigita Milvidienė (Etnografijos skyrius), Jurga Sokienė (Fotografijos skyrius), Jovita Vilimaitienė (Istorijos skyrius), Birutė Lukošiūtė (Naujausios istorijos sektorius).

Archeologijos skyriaus rinkiniai
Jame yra 3 rinkiniai, kuriuos 2005–2017 m. 3 335 eksponatais papildė muziejaus archeologai a. Šapaitė, Birutė Salatkienė, Virginija Ostašenkovienė, Ernestas Vasiliauskas, Gvidas
Slach ir kitų įstaigų archeologai, atlikę gausius archeologinius tyrinėjimus Šiaulių mieste ir
apskrityje, Telšių r. Įdomiausi eksponatai pateko iš 5 radimviečių. Taip 2008 m. į muziejaus
fondus buvo įtraukta 117 Šiaulių Prisikėlimo a. (XVI–XVIII a.) aptiktų radinių (archeologė
Aušra Zalepūgienė). Rekonstruojant skverą priešais savivaldybę, buvo rasta gerai išlikusių molinių žiestų stalo indų, 1763 m. saksoniška moneta, trikampė spyna, pentinas, vertikalioji bato
pasagėlė. Drąsutaičiuose (Pakruojo r.) atsitiktinai rastos 3 šarnyrinės T formos segės į muziejų
pateko 2009 m. Tokiomis segėmis apsiaustą ant dešiniojo peties segėsi Romos imperijos kareiviai. Šitokių vyriškų papuošalų randama buvusioje imperijos teritorijoje ir jos įtakos zonose. Į
Lietuvą segės greičiausiai pateko per tarpininkus germanus. Jos – itin retas radinys Lietuvoje,
14 Rinkiniai. Tyrinėjimai

Molinė puodynė. XVIII a. Šiaulių dvaro
sodyba. Fotografė V. Ostašenkovienė.
ŠAM I-A 523/326.

Žalvariniai kabučiai. XII–XIV a. Bubių piliakalnis. Fotografė
V. Ostašenkovienė. ŠAM I-A 202/92, I-A 202/26, I-A 202/55,
I-A 202/93, I-A 202/27, I-A 202/17.

Restauruotas diržas. VII–XIII a. Papilės kapinynas. Akmenės r. Fotografas T. Grigas. ŠAM A-L 426/176.

Kokliai. XVI–XVII a. Kurtuvėnų dvaras. Fotografė V. Ostašenkovienė. ŠAM I-A 213/836, I-A 213/833, I-A
213/834, I-A 213/835.
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žinomos tik 3 vienos radimvietės segės. 2009–2015 m. archeologės B. Salatkienė ir V. Ostašenkovienė perdavė išskirtinai gausų dvaro buitį atspindinčių radinių rinkinį – 613 vnt., rastą tyrinėtame XV–XIX a. Kurtuvėnų dvare (Šiaulių r.). Tai sidabriniai stalo indai, buitinė keramika,
kokliai, monetos. 2010 ir 2012 m. muziejui atiteko Šiaulių r. esančio Bubių piliakalnio (I tūkst.
vid. – XIV a.) aikštelėje (archeologai Bronius Dakanis, Neringa Norvilaitė) surinkti 272 radiniai, atspindintys valstybės kūrimosi laikotarpį. Minėtini strėlių antgaliai, cilindrinė spyna, raktai, Šiaurės Lietuvoje reto žiemgališko krūtinės papuošalo dalys, segės su balto metalo danga.
2011 ir 2013 m. į fondus įtraukti archeologės Ėrikos Striškienės keletą metų tyrinėto turtingo
VIII–XI a. Diržių kapinyno (Pakruojo r.) radiniai – 264 vnt. Tarp įkapių aptikta retenybė – iš
dalies išlikusios odinės naginės, kurių visas paviršius puoštas žalvariniais spurgeliais.

Dailės skyriaus rinkiniai
Jame yra 9 rinkiniai, kurie 2005–2017 m. pasipildė 7 936 eksponatais. Dalį jų sudaro
įvairios kolekcijos, kūrybiniai menininkų palikimai ar teminiai rinkiniai. 2006–2007 m. Tolimųjų Rytų taikomosios dailės kolekciją papildė šiaulietės Janinos Misevičienės padovanotos
28 vertybės: vazelė, puodeliai, skėtis ir juvelyriniai dirbiniai – vėriniai, apyrankės, žiedai, segės, sagos. 2008–2009, 2013 m. taikomosios dailės secesijos stiliaus (1895–1914) kolekcija
papildyta nupirktais 3 įvairios sudėties ir dydžio baldų komplektais, pavienėmis muziejinėmis
vertybėmis: 3 vazų ir 4 rašomojo stalo reikmenų komplektais, staline lempa, stovu, žvakide,
barometru, ąsotėliu, vazele, cigarine, žirklutėmis. Beveik visus juos galima išvysti Chaimo
Frenkelio vilos ekspozicijoje „Provincijos dvaras ir miestas XIX a. vid. – XX a. vid.“ Ne vienas
menininkas ar jo artimieji, susiję su Šiauliais ar ne, būtent „Aušros“ muziejuje norėjo matyti
saugomą ir tyrinėjamą savo ar giminaičio kūrybą. Taip 2008 m. tautodailininkė Julija Daniliauskienė muziejui padovanojo karpinių, o 2015 m. jos dukros Viktorija Daniliauskaitė ir Giedrė Daniliauskaitė-Dabkevičienė – likusį mamos palikimą. Dabar muziejuje saugomi jos 1 556
karpiniai, 2 aliejinės tapybos etiudai, 6 spaudiniai, 520 vnt. archyvas. 2009 m. šiaulietė Irena
Kazimiera Stašaitienė muziejui skyrė 46 savo vyro, skulptoriaus Viktoro Kunicko (1930–2008)
kūrinius – 32 skulptūras ir medalius, 14 piešinių. Tais pačiais metais testamentu muziejui perduotas JAV lietuvių dailininkės Elenos Urbaitis (1922–2006) palikimas: 86 tapybos ir 40 grafikos darbų, 71 skulptūra, 52 eskizai ir kūrinių fragmentai.
Skyriaus tapybos ir grafikos rinkinyje tuo laiku buvo suformuotos vertingos dailininkų
kolekcijos. 2009 m. Regina Norvaišienė perdavė 61 grafikės Elvyros Kairiūkštytės (1950–2006)
piešinį, atliktą mišria technika. Ir taip gausi dailininko, Šiaulių miesto garbės piliečio Antano
Krištopaičio (1921–2011) kolekcija papildyta dar 26 darbais: 2008 m. inžinierius, Šiaulių miesto garbės pilietis Kazimieras Šavinis (1937–2018) perdavė 6, o 2013 m. grafikė V. Daniliauskaitė – 19 akvarelių, 2011 m. paveldėtas jo paties 1955 m. tapytas „Autoportretas“. Dosnūs
muziejui buvo 2016 m.: Šiaulių dailininkas Arūnas Vasiliauskas atidavė 117 akvarelių, piešinių,
eskizų, sukurtų per 1988–2016 m. Lietuvoje vykusius plenerus, o grafikė Saulutė Stanislava
16 Rinkiniai. Tyrinėjimai

Vaza. XIX a. pab. – XX a. pr. Europa. ŠAM D-P
1575/1.

J. Daniliauskienė. Žydinčios pušys.
1978 m. ŠAM D-LM 1345.

J. Daniliauskienė. Oi giria, giria, girele žalioji, pilna
mažų paukštelių. 1976 m. ŠAM D-LM 1071.

Ąsotis. XIX a. pab. – XX a. pr. James Dixon Sons porceliano
fabrikas. Jungtinė karalystė. ŠAM D-P 1572.
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A. Krištopaitis. Šiaulių Žaliūkių vėjo malūnas.
1972 m. ŠAM D-T 1329.

A. Krištopaitis. Kaltinėnai. 1973 m. ŠAM D-T 2044.

A. Krištopaitis. Kaunas. 1980 m. ŠAM D-T 2721.

S. S. Kisarauskienė. Bėgančios jūros pakraščiu.
2004 m. ŠAM D-G 2847.
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V. Kisarauskas. Iš ciklo „Veidas ir veidas I“. 1974 m.
ŠAM D-G 2964/1.

Kisarauskienė padovanojo 284 vyro, tapytojo
Vinco Kisarausko (1934–1988) ir savo pačios
122 darbus, atliktus įvairia technika: aliejine tapyba, moliotipija, monotipija, mišria,
linoraižinio ir kartono raižinio technikomis.
A. Vasiliauskas. Malda negrįžusiems. Septynios vėTebejaučiantis Šiaulių trauką kolekcininkas lės. I vėlė. 1992 m. ŠAM D-T 4464.
Edmundas Armoška 2013 m. padovanojo 42
vertybes, tarp kurių – dailininkų Mykolo Labucko (1912–1998) ir Leono Katino (1907–1984)
scenografijos. 2014 m. jis muziejui pridėjo dar 20 L. Katino, 1941–1945 m. vaidinusio Šiaulių
dramos teatre, kūrinių.
Gausia dovana 2009 m. nudžiugino AB „Gubernija“, perdavusi 494 ekslibrisus, kuriuos
„Gubernijos“ alaus daryklos 340-mečiui sukūrė 236 autoriai iš 44 pasaulio šalių. Iš pavienių
tapybos darbų minėtinas nežinomo autoriaus aliejumi tapytas Šiaulių provizoriaus Kazimiero
Kazlausko (1878–1930) portretas, kurį 2012 m. padovanojo jo marti Stefanija Kazlauskienė.
K. Kazlauskas 1919 m. Šiauliuose įsteigė vaistinę, o prie jos 1922 m. – farmacijos laboratoriją
„Galen“, veikusią iki pat 2002 m. Gavus finansavimą Lietuvos kultūros tarybai pateiktam projektui „Lietuvos menininkų šiuolaikinio vizualaus meno darbų, sukurtų po 1990 metų, įsigijimas“, 2017 m. buvo nupirkti šiauliečių M. Lukošaičio 100 piešinių grafitu ciklas „Žydai. Mano
istorija II“ ir D. Trumpio tapytas triptikas „Negirdžiu. Tyliu. Nematau“.
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Etnografijos skyriaus rinkiniai
Jame yra 7 rinkiniai, kurie 2005–2017 m. pasipildė 2 671 eksponatu. Dalį jų parvežė
ekspedicijose dalyvavę muziejininkai Skaistė Mockutė, Julius Vainorius, Sigita Milvidienė, Gražina Didžgalvienė, Rūta Stankuvienė. Tai Lietuvos kraštotyros draugijos surengtos ekspedicijos
2006 m. Bazilionuose (Šiaulių r.) ir 2009 m. Radviliškio r.; „Versmės“ leidyklos – 2010 m. Daujėnuose (Pasvalio r.), Viekšniuose (Mažeikių r.), Žemaičių Kalvarijoje (Plungės r.) ir 2011 m.
Micaičiuose (Šiaulių r.); „Aušros“ muziejaus – 2010 m. Pakruojo r. tyrinėti malūnai, 2012 m.
Žąsaičių k. (Radviliškio r.) ir 2013–2015 m. Aukštelkėje, Vijoliuose, Naisiuose (Šiaulių r.).
Tuo laiku toliau buvo pildomos šiauliečių tautodailininkų kolekcijos. 2005–2007 m.
Aleksandra Pocienė padovanojo 11 porų, daugiausia kumštinių, pirštinių ir 4 poras kojinių.
Mezginiai dvispalviai, marginti liaudiškais ornamentais. 2009 m. S. Milvidienė atidavė 10 savo
austų aukštaitiškų ir žemaitiškų juostų. 2012 m. Salomėja Škikūnienė (1921–2015) savo rinkinį, saugomą muziejuje, papildė iki 300 keliomis vertybėmis ir siūtu tautiniu kostiumu, kurio
vienas dalis ji audė prieš Antrąjį pasaulinį karą, kitas – jau po karo. 2013 m. Saulius Tamulis
padovanojo 10 drožtų Užgavėnių kaukių – išraiškingų, padažytų, dekoruotų avies kailiu, pakulomis, ašutais ir šiaudais.
Įsigyta eksponatų, menančių žymius Lietuvos žmones. Subtilų rankdarbį 2008 m. perdavė Tatjana Luckienė-Aldag. Juodo atlaso skiautę našlaičių puokštele ir žodžiais „Auk ir stiprėk

S. Tamulis. Užgavėnių kaukės. 2011 m. ŠAM E-L 1353, E-L 1355..
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S. Tamulis. Užgavėnių kaukės. 2011 m. ŠAM E-L 1357, E-L 1362.

nes tėvynė tavęs laukia...“ fotografui Vitui Luckui (1943–1987) išsiuvinėjo jo krikšto mama.
2009 m. Natalija Liutikaitė iš Australijos atsiuntė 2 rinktines dzūkiškas juostas, kurias jos
mama Elena Zubovaitė (1903–1977), dar prieš ištekėdama už muziejininko, visuomenės veikėjo Česlovo Liutiko (1903–1984), nupirko 1932 m. Merkinėje (Alytaus apskr., Merkinės vlsč.).
Šios juostos visą gyvenimą puošė Liutikų namus. 2010 m. grafikė V. Daniliauskaitė padovanojo
34 mamos, tautodailininkės Julijos Daniliauskienės (1926–2009) ir jos tetos, bibliotekininkės
ir pedagogės Onos Gruzdytės-Bugailiškienės (1888–1970) eksponatus: staltieses, servetėles,
rankšluostėlius, jubiliejines juostas, tarp kurių ir teisininko, „Aušros“ muziejaus steigėjo Pelikso Bugailiškio (1883–1965) ryšėtas šilkinis
austas kaklaraištis. 1

Rankdarbis, siuvinėtas V. Luckui. 1943 m. ŠAM E-O
3622.

Juostos, pirktos Merkinėje 1932 m. ir puošusios Liutikų namus. ŠAM E-O 3648, E-O 3649.
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Fotografijos skyriaus rinkiniai
Jame yra 9 rinkiniai, kurie 2005–2017 m. pasipildė 20 134 eksponatais. Itin pagausintos
fotonegatyvų rinkinyje saugomos Antano Dilio ir Jono Dvariškio (1912–1944) negatyvų kolekcijos. a. Dilys, nuo 1963 m. dirbdamas Lietuvos telegramų agentūros ELTA fotokorespondentu, važinėjo po visą Lietuvą ir fiksavo kasdienį žmonių gyvenimą, darbą. Namuose sukaupęs
didžiulį rinkinį, jis dalimis jį perdavinėjo muziejui. Iš viso gautas 45 000 negatyvų archyvas
ir 600 negatyvų eksponatų, iš kurių 200 – asmeninio pobūdžio, juose užfiksuota jo šeima ir
visa giminė. Mokytojas J. Dvariškis, domėjęsis įvairiais mokslais, ypač mėgo literatūrą, rinko
aforizmus. Per atostogas plaukdavo baidarėmis ir fotografuodavo. Dviračiu buvo nuvažiavęs
į Palangą. Patirtus įspūdžius aprašė dienoraštyje, kurį iliustravo fotografijomis. Jo fotografijas
publikavo ne vienas tarpukario periodinis leidinys. J. Dvariškio negatyvų dėžę, sukrautą daržinėje, rado 16-metis Juozapas Antanavičius, nuomojęs Pakruojyje kambarį, kuriame iki mirties
gyveno fotografo motina. Suprasdamas jų vertę, saugojo ir slėpė, o 2013–2014 m. 1 277 negatyvus padovanojo Fotografijos muziejui.
Ne tokios gausios, bet ne mažiau įdomios yra gautos 2 eksponatų grupės. 2005 m. inžinierius architektas Anatolijus Rasteika (1924–2008), 1919–1933 m. Šiaulių miesto pašto ir
telefono-telegrafo stoties viršininko Petro Rasteikos (Naidionovas, 1887–1940) sūnus, padovanojo teminį 68 fotografijų albumėlį „Šiaulių paštas ir paštininkai“. Jis buvo įteiktas p. Rasteikai, prieš jam išvykstant nuo 1934 m. vadovauti Tauragės paštui. Fotografijose užfiksuotas
1932–1933 m. Šiaulių miesto paštas: eksterjeras, interjeras, darbuotojų portretai. p. Rasteika –
vienas iš Šiaulių paštininkų draugijos „Žinia“, veikusios 1923–1940 m., steigėjų. 2012 m. padovanotą Ibenskių (Izbianskių) šeimos 44 vnt. archyvą sudaro provizoriaus Vaclovo Ibenskio
(1893–1983), jo giminės portretai ir jų darbą, kasdienybę atspindinčios fotografijos. V. Ibens-

V. Luckaus sudaryto
fotografijų albumo
maketo ruošinio
lakštai. Pirmajame
jų – ukrainiečių
fotografo Boriso
Michailovo portretas.
Apie XX a. 9 deš.
ŠAM F-MF 8305/1113.
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V. Luckaus sudaryto fotografijų albumo maketo ruošinio lakštai. Apie XX a. 9 deš. ŠAM F-MF 8305/48,
F-MF 8305/28-29.

kis dirbo Žagarės, Šiaulių vaistinėse, Fainbergo vaistų sandėlyje Šiauliuose. Jis buvo pirmasis
Šiaulių farmacinės rajoninės kontoros valdytojas 1944–1946 m.
2012 ir 2015–2016 m. Lietuvos kultūros tarybai pateikus muziejinių vertybių įsigijimo
projektus ir gavus Kultūros rėmimo fondo
lėšų, buvo nupirktos 3 kolekcijos. „Aušros“
muziejus, 2012 m. įsigijęs privačią šiauliečio Andriaus Šimkaus 642 vnt. kolekciją
„Senųjų Šiaulių atvirukai ir fotografijos“,
tapo ir vieno iš didžiausių Šiaulių miesto
ikonografijos rinkinio saugotoju Lietuvoje.
Šios kolekcijos 335 vnt. fotografinę dalį sudaro retos Šiaulių fotografijos iki 1917 m.,
unikalūs tarpukario miesto vaizdai, pavieniai ir grupiniai miestiečių portretai. Jose
užfiksuoti panoraminiai Šiaulių vaizdai,
įvairiais rakursais įamžinta Šv. Petro ir Povilo bažnyčia (dabar Šv. apaštalų Petro ir
Pauliaus katedra) ir senoji turgaus aikštė,
pagrindinių gatvių perspektyvos, svarbiau- Fotoaparatas „Voigtländer Prominent 6 x 9“, priklausęs
B. Buračui. 1933 m. Vokietija. ŠAM F-Fp 1881.
si visuomeniniai pastatai, kai kurių įstaigų
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Jono Hiksos portretas. Apie XIX a. 10 deš. Aleksandro Štrauso fotoatelje. Vilnius. ŠAM F-IF 1297.

Aleksandra Olsufjevaitė-Zubovienė su vaikais Olga,
Vladimiru, Dmitrijumi, Marija. Apie XIX a. 8 deš.
pr. Johano Teodoro Mejerio fotoatelje. Eger, Marienbad. Austrija-Vengrija. ŠAM F-IF 1309.

interjerai. Fotografijų vertę didina ir žinomų fotografų Balio Buračo (1897–1972), Vinco Uždavinio (1902–1983), Stasio Ivanausko (1917–2006), Maušos Fligelio (1910–2007) autorystė.
Ši kolekcijos dalis atiteko Fotografijos skyriui, o atvirukai – Istorijos skyriaus filokartijos rinkiniui: 307 kolekcijos atvirukai ir fotoatvirukai buvo išleisti carinės Rusijos (1902–1914), Pirmojo pasaulinio karo (1915–1918), tarpukario (1919–1940), Antrojo pasaulinio karo (1941–1944)
metais. Didžioji jų dalis yra labai geros, geros ir tik 8 proc. patenkinamos būklės.
2015–2016 m. nupirktos 2 kolekcijos – fotografo J. Hiksos ir jo šeimos fotografijų, asmeninių daiktų ir Zubovų šeimos fotografijų. Iš viso 294 vnt. Šios kolekcijos – tai dviejų XIX–
XX a. I p. mūsų istorijoje ryškų pėdsaką palikusių, susigiminiavusių Hiksų ir Zubovų šeimų
palikimas, to laikotarpio Lietuvos visuomeninio, kultūrinio ir kasdienio gyvenimo liudininkės. Žinomas XIX a. II p. fotografas J. Hiksa gimė Verkiuose (Vilniaus apskr., Riešės vlsč.).
Dirbdamas Verkių dvaro fotografu, vėliau – ir valdytoju, sukaupė išsamų dvaro gyvenimo ir
kunigaikščių Vitgenšteinų kelionių po Europą fotoarchyvą, taip pat fiksavo šeimos ir giminių
gyvenimo momentus. 1900 m. su šeima apsigyveno Šiauliuose, vėliau – Šaukėnų parapijos
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Dukurnių dvare. Įsigytą J. Hiksos kolekciją sudaro 3 šeimų (Hiksų, Gricevičių, Grigiškių) fotografijų albumai, jo 1876–1902 m. įamžintų Europos miestų fotografijų albumas ir jo paties
asmeniniai daiktai: antspaudas su J. Hiksos signatūra, Hiksų giminės kriptos Kužiuose raktas,
surdutas, kaklaraiščio smeigtukas su J. Hiksos inicialais, plunksnakotis, pieštukas, peilis popieriui pjaustyti, veidrodėlis, rankinė, kilimas, kurį J. Hiksos žmonos Liudvikos seserys išsiuvinėjo kryželiu ir padovanojo J. ir L. Hiksų vestuvių proga. Taip pat Hiksų šeimai priklausę daiktai:
kinų fajanso vaza, porceliano indai, smulkūs namų apyvokos reikmenys. Daugumą šių vertybių
muziejus įsigijo iš J. Hiksos proanūkės Inos Grigiškytės. Didžiąją grafų Zubovų kolekcijos dalį,
įsigytą iš jų palikuonės, skulptorės Dalios Palukaitienės, sudaro fotografijos: Zubovų ir Hiksų
fotografijų albumai, kuriuose užfiksuoti šeimų gyvenimai ir dvarų aplinka, Zubovų viešnagė
Grenoblyje (Prancūzija) 1930 m., architekto Vladimiro Zubovo (1909–2007) kelionė baidarėmis Lietuvos vandenimis 1932 m., taip pat 2 sidabriniai monogramomis ženklinti šaukšteliai.
Abi šios kolekcijos buvo paskirstytos Fotografijos ir Istorijos skyriams.
2017 m. taip pat iš valstybės biudžeto finansuoto projekto „Muziejinių vertybių įsigijimas“ Fotografijos skyriui teko 3 fotografijų albumai ir pavienės fotografijos. Šios 811 muziejinių vertybių – visuomenės veikėjo ir valstybės tarnautojo Juozo Vanago-Simonaičio (1874–
1960), gydytojo, pulkininko leitenanto Viliaus Bruzdeilino (1891–1939), kunigo Antano Keraičio (1879–1952) ir išeivijos fotografo Vytauto Maželio (1914–2008) fotografijos – įvairiopos
XX a. I p. asmenų, draugijų ir įstaigų veiklos, miestelių ir bendruomenių gyvenimo liudininkės.

Istorijos skyriaus rinkiniai
Prie Istorijos skyriaus prijungus Technikos istorijos skyrių ir Naujausios istorijos sektorių, jo rinkinių skaičius išaugo iki 26. Iš viso jie 2005–2017 m. pasipildė 20 981 eksponatu,
kurių 14 157 – Istorijos skyriaus.
Daiktų rinkinį tuo laiku pagausino ne tik secesijos stiliaus (1895–1914) minkštų svetainės baldų komplektas, bet ir pavieniai pavyzdžiai: stačiakampis pastatomas raudonmedžio
veidrodis su lentynėle ir apskrita indauja. Taip pat įsigyti XIX a. pab. – XX a. pr. skrynia-seifas,
2 XX a. pr. vaikiški vežimėliai ir dailininkui G. Bagdonavičiui priklausęs pianinas, pagamintas
Šiauliuose veikusiose Juozo Bukausko dirbtuvėse.
Iš dokumentų rinkinio naujienų minėtinos 215 Valantiejų šeimos vertybių (1900–1950 m.
dokumentai ir fotografijos), rastų ardant buvusio Valikiškės dvaro (Kelmės r.) krosnies pamatus. Taip pat 52 XX a. 3–4 deš. mokykliniai sąsiuviniai, priklausę Lietuvos nusipelniusiam
mokytojui Vaclovui Paulauskui (1920–2011), a. Radavičiui, a. Babičiui. 2016 m. įsigyta brolių
Nurokų, Šiauliuose turėjusių odų fabriką ir banką, XX a. 4 deš. bankroto byla. Joje įrišti įvairūs
pranešimai, liudininkų kvotos ir kaltinamųjų tardymo, kratos protokolai, nutarimai, skundai,
pasiteiravimai, banko kasos patikrinimo dokumentai (iš viso 644 lapai).
Faleristikos rinkinyje saugomos 2 iš advokatės, Šiaulių miesto garbės pilietės Gražbylės Venclauskaitės (1912–2017) gautos 2013–2014 m. dovanos: 1995 m. Izraelio valstybės
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jai įteiktas Pasaulio tautų teisuolio medalis ir
2000 m. Lietuvos valstybės – Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius.
Filokartijos rinkiniui teko minėtos privačios a. Šimkaus kolekcijos „Senųjų Šiaulių atvirukai ir fotografijos“ 307 atvirukai.
2014 m. Vykintas Vaitkevičius padovanojo išties jautrų rinkinėlį – 13 spalvotais pieštukais
pieštų atvirukų. Jais 1951–1953 m. lagerio
draugai įvairiomis progomis sveikino partizanų ryšininkę, politinę kalinę Jadvygą Brazauskaitę, kalėjusią Taišeto lageryje (Irkutsko sr.).
Ginklų rinkinį 2016 m. papildė XVII–
XVIII a. lenkta karabelė su balto metalo
Pasaulio tautų teisuolio medalis, 1995 m. įteiktas S.
makštimi. Vienoje jos geležtės pusėje išVenclauskienei ir jos dukrai G. Venclauskaitei. ŠAM I-F
graviruotas Švč. Mergelės Marijos su Kū342/2.
dikiu atvaizdas, kitoje – 1863 m. sukilimo
herbas.
Spaudinių rinkinyje tuo laiku gausėjo
daugiausia religinio turinio knygų, tarpukario
vadovėlių, Šiauliuose leistų ar su Šiauliais susijusių spaudinių, smulkios įvairių organizacijų spaudos. Iš vertingiausių minėtini 2005
ir 2016–2017 m. gauti 5 LDK ir kaimyninių
šalių XVII–XVIII a. žemėlapiai ir senieji leidiniai: 1622 m. Gustavo II Adolfo Biblija ir
1913 m. spausdinti 1863 m. sukilimo veikėjo Jokūbo Geištoro (1827–1897) „Pamiętniki
Jakoba Gieysztora z lat 1857–1865“ 2 tomai,
1679 m. Petro Dusburgiečio „Chronicon Prussiae“ ir 1831 m. Mėmelyje (dabar – Klaipėda) vokiečių kalba spausdinta ataskaita apie
1831 m. sukilėlių būrių, vadovaujamų generolo Antano Gelgaudo (1792–1831), pasitraukimą į Prūsiją ir generolo žūtį, taip pat istoriko
Adolphusʼo Bracheliusʼaus veikalo „Historia...“ 2 dalis. Periodinės spaudos lentynoje
puikuojasi 2006 m. įsigytų Šiauliuose leistų
Atvirukas „Szauliu bazniczia“, siųstas 1908-03-24.
laikraščių „Šiaulių aidas“, „Šiaulių naujieŠAM IK-F 3168.
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Karabelė su
makštimi.
XVII–XVIII a.
Lenkija. ŠAM
I-G 354.

nos“, „Šiaulių ekspresas“, „Šiaurės Lietuva“, „Įdomus mūsų momentas“, „Momentas“, „Mūsų
kraštas“ 40 numerių. 2007 m. ji dar papildyta 8 laikraščių „Tygodnik powszechny“, „Tygodnik
iliustrowany“, „Klosy“, leistų 1875–1879 m. Lenkijoje, fragmentais, kuriuose išspausdinta žinių apie XIX a. Šiauliuose vykusias parodas. Pavienių vertybių sąraše svarbi 2008 m. gauta

Spektaklio „Amerika
pirtyje“, suvaidinto
Šiauliuose 1904-1031, afiša. ŠAM I-S
3146.
Chaimo Frenkelio
odų fabriko
reklaminis lapelis.
XX a. 4 deš.
Leipcigas. Vokietija.
ŠAM I-S 3514.
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Biblija (Gustavo
II Adolfo Biblija).
1622 m. Liubekas.
ŠAM I-S 3377.

Petras Dusburgietis.
Prūsijos žemės
kronika. 1679 m.
ŠAM I-S 3745.

pirmo Šiauliuose lietuvių spektaklio „Amerika pirtyje“, suvaidinto 1904 m. spalio 31 d., afiša.
2010–2015 m. buvo suformuota su Chaimo Frenkelio odų fabriko veikla (1879–1940)
susijusių eksponatų kolekcija: 1925–1926 m. firminiai vokai, blankai, dokumentai, fabrike išdirbtų odų pavyzdžiai, fabriko gaminiai. Čia skirtinos ir archyvo vertybės – 26 Jokūbo Frenkelio (1883–1967) šeimos fotografijos, 7 vieno iš fabriko administratorių Chaimo Šeškino (žuvo
Dachau koncentracijos stovykloje, Vokietijoje) šeimos fotografijos, 60 fabriko direktoriumi
1941–1944 m. dirbusio Adolfo Reinerto (1897–?) šeimos fotografijų ir dokumentų skaitmeninių kopijų.
Iš tekstilės rinkinį papildžiusių vertingų eksponatų yra jau minėtoje fotografo J. Hiksos
ir jo šeimos kolekcijoje saugotas fotografo surdutas ir J. ir L. Hiksoms padovanotas siuvinėtas
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Chaimo Frenkelio odų fabriko reklaminis lapelis. XX a. 4 deš. Leipcigas. Vokietija. ŠAM I-S 3514.

kilimas. Taip pat čia saugomas Šiaulių dramos teatro aktoriaus ir režisieriaus Kazio Tumkevičiaus (1915–2005) vilkėtas frakas (4 dalių kostiumas).
Iki 2012 m. veikusio Technikos istorijos skyriaus fondai papildyti 2 090 eksponatų.
Svariai prisidėjo Genovaitė Žukauskienė, 2005–2006 ir 2009–2010 m. dalyvavusi minėtose
„Versmės“ leidyklos ir Lietuvos kraštotyros draugijos organizuotose ekspedicijose ir rinkusi
medžiagą apie tarpukaryje naudotą techniką. Vertingų eksponatų sąraše minėtini
2006 ir 2008 m. įsigyti šiauliečio Rimanto
Martinkėno sukonstruoti ir pagaminti velomobiliai „Virgo“ ir „Svajūnas“. 2011 m. didžiausia dviračių gamintoja Šiaurės Europos regione UAB „Baltik vairas“ muziejui
padovanojo 5-milijoninį dviratį „5 000 000
Baltik vairas“, pagamintą 2011 m. rugpjūčio 19 d. 2012 m. muziejus įsigijo XX a. pr.
vaikišką triratuką-arkliuką.
Iki 2013 m. veikusio Naujausios istorijos sektoriaus fondai pagausėjo 4 734
eksponatais. Daiktų rinkinyje toliau kaupiamos vertybės – iškalbingos tremties,
kalinimo liudininkės. 2007 m. įsigyta me- Triratukas-Arkliukas. XX a. pr. Jungtinė karalystė. ŠAM
Dv-T 904.
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nienės (1892–1953), palaidotos Kvitoko
k. (Irkutsko sr., Taišeto r.), kapo medinio
kryžiaus. 2010 m. šiaulietė, buvusi politinė
kalinė Bronislava Matūzaitė-Plančiūnienė
atidavė 3 miniatiūrinius rožinius, kurių karoliukus ji nulipdė iš duonos ir suvėrė ant
siūlo 1946 m. Šiaulių kalėjime, bei Romualdas Baltutis – jo šeimos tremtyje naudotus
skrynią ir leistuvą. 2011 m. šiaulietė Irena
Belazarienė padovanojo komplektą (lentelę
su 5 kauliniais kryželiais ir širdele, peiliuką,
ylą), kurį 1946 m. Lukiškių kalėjime padarė
politinis kalinys Ignas Ibėnas. Rinkinio vėliavų grupė papildyta 2 audeklais. Lietuvos
šaulių sąjunga išeivijoje 2007 m. perdavė
Šaulių partizanų būrio vėliavą, o Zoknių
aerouosto apsaugos grandies vadas Alvydas
Tamošiūnas 2008 m. – Lietuvos trispalvę,
kabojusią prie NATO būstinės Briuselyje
(Belgija) 2004 m. balandžio mėn., šaliai į
A. ir J. Pūtvyčių laiškas mamai D. Pūtvienei, rašytas
šią organizaciją įstojus. 2008 m. į fondus
tremtyje 1945-06-21. ŠAM T-R 9025.
paimta ir 15 privatų Šiaulių verslą atspindinčių pavyzdžių, vadinamoji „štukininkų“ 1995–2005 m. siūta ir megzta produkcija. Privatų
šiauliečių gyvenimą atskleidė 2012 m. įsigyti gausūs Šiaulių dramos teatro aktorių Albinos Simokaitytės-Tumkevičienės (1923–2004) ir Kazio Tumkevičiaus (1915–2005) buities daiktai:
baldai, šviestuvai, laikrodžiai, suvenyrai, drabužiai, avalynė. Galop 2014 m. Šiaulių apskrities
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba muziejui perdavė įspūdingą Šiaulių apskrities priešgaisrinės apsaugos istorijos rinkinį: ugniagesių aprangą ir gelbėjimo priemones (įrankius, gesintuvus, žarnas, siurblius ir kt.), dokumentus, ugniagesių automobilius.
Sektoriaus dokumentų rinkinyje komplektuojamos įvairių istorijos tarpsnių vertybės nuo
1940 m. Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje taryba 2007 m. atidavė Šaulių partizanų būrio vėliavos perdavimo „Aušros“ muziejui aktą. Tremties dokumentų lentyną papildė 2 eksponatų grupės. 2009 m. tautodailininkė J. Pūtvytė-Daniliauskienė perdavė 251 Pūtvių šeimos dokumentą.
Tai Darijos Zubovaitės-Pūtvienės (1901–1997), Julijos Pūtvytės-Daniliauskienės (1926–2009)
ir Aleksandros Pūtvytės-Kulnienės (1924–2013), Tatjanos Zubovienės (1874–1965) epistolinis
palikimas – tremtyje ir į tremtį rašyti laiškai, atsiminimai, eilėraščiai. D. Zubovaitė-Pūtvienė
su vaikais 1941 m. birželio 14 d. buvo ištremta į Altajaus kraštą, 1942 m. – į Lenos žiočių salą
Mys Muostachą, 1947 m. – į Jakutską. Tėvynėn grįžo 1956 m., kaip ir a. Krištopaitis, kuris
1941 m. iš Šiaulių kalėjimo buvo išvežtas į Krasnojarsko kraštą, vėliau – į Buriatiją. 2012 m.
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Kvietimas į 1941-04-30 banketą Klivlande (JAV) LR Prezidentui a. Smetonai pagerbti. Su Prezidento autografu reverse. ŠAM T-R 9599/3-4.

įsigyti 56 dailininko, Šiaulių miesto garbės piliečio dokumentai – laiškai, telegramos, pažymėjimai.
Minint Lietuvos Sąjūdžio 20-metį, 2008 m. architektas, Kovo 11-osios Akto signataras
Virgilijus Kačinskas padovanojo Šiaulių sąjūdininkų laikraščio „Krivulė“, leisto 1988–1989 m.,
pirmų dviejų numerių maketą. 2011 m. gauti išties reti kasdienę buitį fiksavę rankraščiai – šiauliečio Valdo Krivicko asmeninių finansinių išlaidų sąsiuviniai, kasdien pildyti 1938–1942 m.,
1960–1988 m. 11-oje sąsiuvinių užrašytos kiekvieno mėnesio išlaidų suvestinės. Klivlande
(JAV) gyvenanti buvusi „Aušros“ muziejaus darbuotoja Olga Čapkevičienė 2016 m. padovanojo 1941 m. balandžio 30 d. kvietimą į banketą Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui
Smetonai (1874–1944) pagerbti su Prezidento autografu.
Sektoriaus spaudinių rinkinys buvo papildytas žemėlapiais, vadovėliais, periodiniais
leidiniais. 2005 m. įsigytas 1942 m. spausdintas spalvotas Šiaulių miesto planas. 2007 m. fotografas, kraštotyrininkas Jonas Tamulis perdavė 73 Šiaulių J. Janonio mokyklos mokinio Valentino Taujansko XX a. 6–7 deš. mokyklinius vadovėlius. Mokinys 1959 m. Lietuvos kino
studijoje pastatyto filmo „Gyvieji didvyriai“ 4-oje novelėje suvaidino Vikį. 2011 m. inžinierius,
Šiaulių miesto garbės pilietis K. Šavinis padovanojo rusų rašytojo Aleksandro Solženicyno
(1918–2008) 455 puslapių „Gulago archipelagą“, atspausdintą rašomąja mašinėle rusų kalba.
Šį mašinraštį, spausdintą Paryžiuje 1973 m., jis gavo sovietiniu laikotarpiu, slapta dalijantis jį
paskaityti. Periodinių leidinių grupė papildyta 2009–2012 m. iš privačių asmenų įsigijus Šiauliuose 1942–1944 m. leisto savaitraščio „Tėviškė“ 40 ir Kaune 1941–1942 m. leisto dienraščio
„Į laisvę“ 36 numerius.
„Aušros“ muziejus, kurį 1923 m. kovo 11 d. įsteigė Šiaulių apskrities valdyba ir kurio
pirmuosius rinkinius sudarė maždaug 400 vertybių, per 95-erius metus išaugo iki solidžios atminties institucijos, sukaupusios daugiau nei ketvirtį milijono eksponatų. Kaupdamas ir išsaugodamas Lietuvos kultūros paveldą, jį aktualizuodamas ir populiarindamas, muziejus tapo ne
tik susitikimų su praeitimi vieta. Daugiau – jis padeda suprasti dabartį, kuri tiesia tiltus ateičiai.
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ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI 2005–2017 M.
Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriuje dirba ar yra dirbę šie archeologai:
dr. Birutė Salatkienė (2005–2017), Audronė Šapaitė (1994–2017), Virginija Ostašenkovienė,
Tomas Grigas, dr. Ernestas Vasiliauskas (2007–2011), Gvidas Slah (2009–2015). Jie kasmet
atliko didesnio ar mažesnio masto tyrimus Šiauliuose ir Šiaulių apskrityje. Dalis tyrimų yra
neinformatyvūs, be senesnių nei XIX a. radinių. Kai kurie iš jų yra archeologinių žvalgymų pobūdžio, kai tik stebimi žemės kasimo darbai, ar archeologiniai žvalgomieji tyrimai, kai kasami
1–4 m² dydžio šurfai. Visi muziejuje 2005–2017 m. dirbusių archeologų tyrimai suregistruoti
statistinėje lentelėje (.... p.), bet yra tokių objektų, kurie tyrinėti išsamiau, ne vienerius metus,
suteikė svarbios informacijos mūsų miesto ir krašto senajai istorijai pažinti. Apie juos detaliau.
Tomas Grigas
LIEPORIŲ I GYVENVIETĖ (ŠIAULIAI). 2005–2006, 2016 M. TYRIMAI
Lieporių archeologinį kompleksą sudaro V–VIII a. kapinynas ir 2
panašaus laikotarpio gyvenvietės. Kapinynas aptiktas 1983 m., pradėtas tirti
1987 m. Pirmiesiems archeologiniams
tyrimams vadovavo Ilona Vaškevičiūtė, vėliau, 1990–1991 m., kasinėjimus
pratęsė archeologė B. Salatkienė. Pastaroji nuo 1992 m. pradėjo tirti greta
buvusią Lieporių gyvenvietę, o jau
kitais metais aptikta ir antroji gyvenvietė, nutolusi apie 800 m į pietryčius
nuo kapinyno.
Komplekso tyrimai suteikė nemažai informacijos apie dabartinių
Šiaulių pakraštyje įsitvirtinusią geležies amžiaus gyvenvietę. Archeologinė kapinyno medžiaga parodė, kad čia
Lieporių archeologinio paminklų komplekso situacijos plagyvavo gana turtinga besiformuojannas. Brėž. Birutės Salatkienės. 2016 m.
čios žemaičių genties pakraščio bendruomenė.
2005 m. buvo siekiama užbaigti tirti dar 2004 m. aptiktas 2 archeologines struktūras:
124 duobę ir 125 duobę. Pirmoji duobė buvo stačiais šlaitais, 2,5 x 2,8 m dydžio ir 50 cm gylio
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(95 cm nuo dabartinio žemės paviršiaus). Nors duobės matmenys ir stačiai nukasti šlaitai priminė jau anksčiau aptiktas šulinių duobes, tačiau šiam tikslui ji nebuvo naudota, o tik užversta
akmenimis, pripilta pelenų su angliukais, o galiausiai užsinešė žeme. Tyrimų vadovė ataskaitoje iškėlė prielaidą, kad duobė buvo kasama šuliniui, tik nebuvo baigta. Galbūt dėl to, kad
šuliniui netoli buvo rasta tinkamesnė vieta – 125 duobė1.
Dėl gausių degėsių sankaupos minėtoji 125 duobė pradžioje buvo palaikyta židiniu, bet
pabaigus tirti nustatyta, kad tai sudeginta viršutinė šulinio konstrukcija. Analogiškų degėsių
sluoksnių buvo rasta ir virš kitų 4 anksčiau ištirtų šulinių. Taigi archeologinė struktūra gavo
šulinio Nr. 5 pavadinimą. Iki pačios šulinio konstrukcijos prisikasta nebuvo dėl besibaigiančio
ekspedicijos laiko, todėl vieta buvo uždengta plėvele, užkasta ir palikta ateities tyrimams.
2006 m. tyrimai buvo tęsiami toliau vakarų kryptimi. Atidengta 50 m² 172 perkasa, kurios tik 22 m² buvo ištirti iki įžemio, o likęs perkasos plotas užkonservuotas ir užkastas. Perkasoje tikėtasi patikslinti anksčiau aptiktų pastatų plotą, tačiau pastato Nr. 6 paliktas degėsių
kontūras ėjo tik perkasos pakraščiu, o kaip anksčiau manyta, pastato Nr. 7 struktūros pasirodė
besančios tik paskiros akmenų krūsnys. Visgi 172 perkasoje pavyko aptikti kai ką netikėto –
gyvenvietės kūdrą. Atkasti statūs šlaitai, kurių nuolydis buvo 70–80 cm nuo buvusio įžemio
paviršiaus, ir tai, kad nerasta suplautinio smėlio sluoksnio, leido konstatuoti buvus ne natūralų
vandens telkinį, o dirbtinai suformuotą (ar bent pagilintą) kūdrą2.
Kultūrinį perkasos sluoksnį sudaro 2 horizontai: viršutinis – bendras gyvenvietės kultūrinis sluoksnis iš rudos maišytos žemės su gyvenvietei būdingais radiniais, apatinis – tamsus
kūdros dumblo sapropelis (dumblingų vandens telkinio nuosėdų sluoksnis), kuriame taip pat
aptikta tokių pat tipų vienalaikių radinių. Tai rodo, kad kūdra buvo užpilta žemėmis dar tebegyvuojant gyvenvietei.
Tik po dešimtmečio, 2016 m., buvo
atgaivinti Lieporių gyvenvietės tyrimai,
kuriems ir vėl vadovavo B. Salatkienė. Imtasi anksčiau nebaigtų objektų tolimesnio
tyrimo ir nuspręsta Lieporių I gyvenvietėje
pritaikyti naują archeologijos tyrimų metodiką. Atkasus šulinio duobę iki 2005 m.
užkonservuoto gylio, prasidėjo itin kruopštūs tyrimai: kas 5–10 cm sluoksniai buvo
fiksuojami, imami grunto mėginiai bioarcheologiniams tyrimams, o iškastos žemės
plautos per sietelį, siekiant surinkti smulkius radinius. Visgi šis objektas radinių V–VI a. akmeninio dirbinio fragmentas, rastas Lieporių
I gyvenvietėje, šulinyje Nr. 5 (173 perkasa). 2016 m.

1
2

Salatkienė B. Lieporių neįtvirtinta gyvenvietė I, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2005, Vilnius, 2006, p. 34.
Salatkienė B. Lieporių neįtvirtinta gyvenvietė I, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2006, Vilnius, 2007, p. 90.
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Lieporių I gyvenvietė. Simas Bubelis šulinyje Nr. 5 daro planigrafinį brėžinį. 2016 m.

nebuvo gausus – surinkta degusio molio gabaliukų, angliukų, apskaldytų, degusių akmenų ir
keletas gyvulių kaulų. Rastas vienas dėmesio vertas artefaktas – akmeninio šlifuoto dirbinio
fragmentas, itin dailaus darbo, neįprastos žalios spalvos, bet, deja, nenustatytos paskirties. Medinė šulinio konstrukcija pasimatė 1,60 m
gylyje, ji buvo apie 70 cm pločio ir 1,35 m
ilgio. Kaip ir iki tol rastų šulinių, jo konstrukcija susidėjo iš šonuose suguldytų, o
galuose vertikaliai sustatytų lentų. Šulinio
dugnas buvo pasiektas vos 2,30 m gylyje ir
tai buvo pats negiliausias šulinys iš visų iki
tol rastų gyvenvietėje.
Tais pačiais metais atnaujinti ir
2006 m. aptiktos kūdros tyrimai 172 perkasoje. Dar 2006 m. atkreiptas dėmesys į
didžiulį kiekį akmenų, kurie buvo tankiausiai sudėti tiesiai virš įžemio. Būtent sudėti
Lieporių I gyvenvietė. V–VI a. šulinio Nr. 5 medinės
(arba suversti), nes tai ne natūraliai žemėje
konstrukcijos, pasiekus 2,20 m gylį. 2016 m.
susiklostęs akmenų sluoksnis. Dauguma
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Lieporių I gyvenvietė. 172 perkasa iš pietryčių pusės. III–VI a. kūdros pakrantė, apdėta gausybe akmenų.
Perkasa eina drenažo vamzdis. 2016 m.

įvairaus dydžio akmenų buvo su apdirbimo žymėmis – skaldyti ar net gludinti, nemaža dalis
ir perdegusių, visiškai trupančių akmenų, kurie galėjo būti prie kūdros atnešti iš židinio. Tarp
akmenų rasta nemažai akmeninių įrankių ir
jų fragmentų, pvz.: priekalų, trintuvų, rankinių plaktukų, galąstuvų. Jų didelis kiekis
ir įvairovė vienoje vietoje rodo, kad jie
galėjo būti surinkti iš visos gyvenvietės3.
Vieninteliai metaliniai artefaktai – nuokamienis smeigtukas ir pusė žalvarinės grandelės (ji galėjo būti nuo to pačio smeigtuko). Kiek giliau buvusios kūdros dumble
pavyko rasti vis didesnių gerai išsilaikiusių
medienos gabalų. Tyrimų metu pasiekta giliausia kūdros vieta – 1,85 m nuo dabartinio
III–VI a. akmeninis galąstuvas, rastas Lieporių I gyvenžemės paviršiaus.
vietėje, kūdros pakrantės akmenų sankaupoje. 2016 m.
Už perkasos ribų daryti aplinkinio
3

Grigas T. Naujausi Lieporių senovės gyvenvietės tyrimai, Padubysio kronikos, 2016, Nr. 2 (7), Kaunas, 2017, p. 15.
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V–VI a. žalvarinis smeigtukas, rastas Lieporių I gyvenvietėje, kūdros sapropelio sluoksnyje (172 perskasa).
2016 m.

Lieporių I gyvenvietė. 172 perkasa iš šiaurės rytų
pusės. III–VI a. kūdros dugnas, kampe giliausia
vieta, kur šaltinis suklostė smėlio ir juodo dumblo
sluoksnelius. 2016 m.

Lieporių I gyvenvietė. 172 perkasa iš šiaurės rytų pusės. III–VI a. giliausios kūdros vietos pjūvis. 2016 m.
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ploto žvalgymai geofizikiniais metodais ir išgręžti gręžiniai, siekiant nustatyti kūdros ribas
ir užčiuopti kitas aplinkos anomalijas, kurias
tikimasi patikrinti per artimiausius archeologinius tyrimus. Vilniaus universiteto Istorijos
fakulteto Bioarcheologijos centro darbuotojai
atliko žemės mėginių iš šulinio, kūdros ir 2
buitinių duobių prieigų makrobotanikos tyrimus. Rezultatai rodo buvus nedidelės agrarinės veiklos tyrinėtoje aplinkoje, nes rastas
nedidelis kiekis suanglėjusių miežių, rugių ir
kviečių. Paimtos organinės medžiagos buvo
datuojamos radioaktyviosios anglies metodu
ir nustatytos tokios mūsų eros datos:
• šulinio rentinys – 427–591 cal AD;
• kūdra – 264–535 cal AD;
• rugio grūdas iš buitinės duobės – 140–390
cal AD.

Virginija Ostašenkovienė
ŠIAULIŲ DVARO SODYBA. 2010, 2014–2015 M. TYRIMAI
Šiaulių dvaro sodyba, dar vadinama Didždvariu, įsikūrusi Šiaulių miesto centre, tarp
Dvaro g. ir Aušros al. Jos istorija susijusi su Šiaulių ekonomija, kuri buvo įkurta 1588–1589 m.
ir turėjo išlaikyti asmeninį didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo XVII a. pr. Šiaulių ekonomija
buvo nuolat atidavinėjama valdyti už paskolas. Ją valdė Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis, Jeronimas Valavičius, vėliau – Albertas Radvila ir kiti Radvilos, dar vėliau – Sapiegos.
XVIII a. pr. Šiaulių dvaras buvo išnuomotas Kuršo kunigaikščiams.
Šiaulių ekonomija suklestėjo Antano Tyzenhauso, valdžiusio dvarą 1765–1780 m., laikais. Tuo metu perstatyti vartai, vedantys iš miesto į dvarą, pradėti mūryti rūmai, pastatytas
mūrinis iždas, naujas kalėjimas, arklidės, dvaro teritorijoje užveistas parkas ir sodas. Po Trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo Jekaterina II padovanojo Šiaulių ekonomiją savo
favoritui Platonui Zubovui. Valdant Nikolajui Zubovui (1801–1871), Didždvario rūmai perstatyti pagal klasicizmo stilių. 1919–1920 m. čia įsikūrė Mokytojų kursai, vėliau – Mokytojų
seminarija. 1922 m. Zubovai parką padovanojo miesto visuomenei4. Šiuo metu Šiaulių dvaro
sodybos kompleksą sudaro rūmai, buvusios virtuvės pastatas, parkas ir arklidžių rūsiai.
Pirmieji nedideli archeologiniai tyrimai Šiaulių dvaro sodybos teritorijoje atlikti 1997 m.
(tyr. a. Šapaitė), kai nustatinėjant Šiaulių senojo miesto ribas dvaro sodybos teritorijoje buvo
iškastas 1 šurfas, kuriame aptikti radiniai datuoti XVI–XVII a., t. y. Šiaulių ekonomijos dvaro
laikotarpiu5. 1998 m. dvaro parke buvo iškasta 8 m2 dydžio perkasa, kurioje atidengtas iš raudonų plytų sumūrytas grindinys ir aptikta XVI–XVII a. radinių – keramikos ir plokštinių koklių
fragmentų (tyr. a. Šapaitė)6. 2002 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai atlikti dvaro teritorijoje, Dvaro g. 85, kur aptiktas kultūrinis XVIII–XX a. sluoksnis (tyr. a. Šapaitė)7.
2010 m. Šiaulių dvaro sodybos teritorijoje buvo atlikti išsamesni archeologiniai tyrimai:
ištirtas 450 m2 plotas, surinkti 2 276 radiniai (tyr. V. Ostašenkovienė).
Per archeologinius tyrimus dvaro parko teritorijoje buvo kasami šurfai. Beveik visuose
šurfuose, iškart po velėna, atsidengė maišytas pilkos žemės ir molio sluoksnis, kuriame aptikta
kaimiškos ir glazūruotos keramikos šukių, dubeninių ir plokštinių koklių fragmentų, butelių ir
langų stiklo, gyvulių kaulų, raudonų plytų ir čerpių nuolaužų. Tik prie Dvaro g. šis sluoksnis
buvo suardytas per vėlesnius perkasimus. 12 m į šiaurės rytus nuo rūmų šiaurrytinio kampo kastame šurfe 1,25 m gylyje atidengtas iš lauko akmenų sudėtas grindinys. Pagal radinius
(glazūruota ir kaimiška keramika) jis galėtų priklausyti XVIII a. Kitame dvaro parke kastame
šurfe aptikta iš raudonų plytų ir plokščių lauko akmenų tiesiog ant įžeminio molio sukrauta
4
5

6

7

Jocys V. Didždvaris, Šiaulių kraštas, 1997, rugs. 11; Jocys V. Šiaulių Didždvaris, Istorinė pažyma, Vilnius, 1994.
Šapaitė a. Žvalgomieji tyrinėjimai Šiaulių mieste 1997 metais, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 1996−1997, Vilnius,
1998, p. 414–417.
Šapaitė a. Šiaulių senojo miesto tyrinėjmai 1998 m., Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 1998−1999, Vilnius, 2000,
p. 468–471.
Šapaitė a. Šiauliai, Dvaro g. Nr. 85, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais, Vilnius, 2005, p. 347.
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Šiaulių dvaro sodyba. Spėjamo krosnies pado liekanos iš pietryčių pusės, už jo iš akmenų sukrautos
sienos fragmentas. XVII a. II p.

Šiaulių dvaro sodyba. Atidengta nuogrinda iš pietryčių pusės. XIX a. pab.
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konstrukcija. Šešios raudonos labai suskilinėjusios plytos sudaro statų kampą, jo vidinė
dalis užpildyta plokščiais akmenimis, kurie
vietomis dėti vienas ant kito. Tai galėtų būti
krosnies pado liekanos. 1,5 m į šiaurės vakarus nuo spėjamo krosnies pado liekanų, 32
cm gylyje, atidengta iš įvairaus dydžio lauko
akmenų sukrauta siena, nesujungta skiediniu.
Jos plotis – 0,7–1 m, aukštis nuo įžemio – 1 m.
Atidengto sienos fragmento ilgis – 2 m. Šurfe
surinkta daugiau nei 300 radinių: 6 Jono Kazimiero šilingai (1666) ir Livonijos Karolio
XI šilingas (1662), 2 plombų fragmentai, taip
pat plytų nuolaužų, kaimiškos ir glazūruotos
keramikos šukių, dubeninių ir plokštinių koklių fragmentų, butelių ir langų stiklo, kaltinių
vinių, pentinas ir peilio geležtė (?), gyvulių
kaulų. Remiantis radiniais, spėjamo krosnies
pado liekanos ir iš akmenų sukrauta siena datuojamos XVII a. II p.
Per archeologinius tyrimus rūmų pastato perimetru kastos perkasos, kuriose atidengta iš akmenų sudėtos nuogrindos fragmentų.
Geriausiai nuogrinda išlikusi prie rūmų pietvakarinės sienos, pietrytinėje jos pusėje. Čia
ji atidengta 13–15 cm gylyje nuo dabartinio
paviršiaus. Plačiausioje vietoje nuo pastato
sienos nuogrinda yra 2,2 m pločio. Nuogrindos viduriu eina pagilinimas, sudėtas iš didesnių akmenų, kuris suformuoja lataką lietaus
vandeniui surinkti. Nuogrinda sudėta ant žvyro ir maišyto molio sluoksnio.
Po nuogrinda atidengtas iš geltonų plytų sumūrytas lietaus nutekamasis kanalas (latakas). Jo aukštis – 40 cm. Po lataku eina 17
cm storio žvyro sluoksnis ir iškart po juo atsidengia iš tokių pat geltonų plytų sudėtas drenažas. Jis nemūrytas, 49 cm aukščio. Bendras
latako ir drenažo konstrukcijos aukštis 1,07

cm. Latako ir drenažo fragmentų aptikta 6
perkasose. Išsiskiria 2 lataką dengiančios plytos, kurių vienoje plokštumoje įspaustos raidės „ШЭ“ (iš rusų k. Шавельская экономия –
Šiaulių ekonomija). Geriausiai latakas su
drenažu išlikęs prie pietvakarinės rūmų sienos, jo ilgis – 15,5 mPrie šiaurrytinės rūmų
sienos atidengtas uždaras vandens surinkimo
ir nutekėjimo kanalas – kolektorius, į kurį
suvestas drenažas ir lietaus nuotekų kanalas.
Jo ilgis rytų kryptimi – 19,1 m, aukštis – 1,3
m, didžiausias plotis – 0,96 m. Kanalo sienos
sumūrytos iš akmenų, pusapvalis skliautas –
raudonų plytų, dugnas grįstas akmenimis. Jis
priklauso tai pačiai inžinerinei sistemai, kaip
ir lietaus nutekamasis latakas ir drenažas. Ši
sistema greičiausiai įrengta po paskutinės
rūmų rekonstrukcijos XIX a. pab., kai prie
pietrytinio rūmų galo buvo pastatytas vieno
aukšto priestatas. Tam pačiam laikotarpiui turėtų priklausyti ir iš akmenų sudėta nuogrinda.
Prie rūmų pastato pietvakarinės sienos
šalia latako atidengtos senesnio pastato pamatų liekanos Pamatai sumūryti iš 3 eilių didelių akmenų, tarpai tarp kurių užpildyti smulkesniais akmenimis, čerpių ir raudonų plytų
nuolaužomis. Jie sujungti kalkiniu skiediniu.
Išlikusių pamatų ilgis – 4,8 m, plotis – 0,65
m, aukštis – 0,72 m. Prie pamatų rasti 2 koklių fragmentai – dubeninio koklio sienelė ir
plokštinio neglazūruoto koklio kampinė dalis
su atkraštėliu. Remiantis istoriniais duomenimis, pamatus būtų galima datuoti XVII a.
II p. – XVIII a.
Beveik visi rūmų pastato perimetru
kastose perkasose aptikti radiniai priskirtini
XIX a. pab. – XX a. pr. – tai statybinės detalės (čerpių nuolaužos, įvairių dydžių plytos,
koklių ir grindų plytelių fragmentai), buitinės

Šiaulių dvaro sodyba. XIX a. pab. lietaus nutekėjimo
kanalas ir drenažas iš šiaurės vakarų pusės, šalia
XVII–XVIII a. pamatų fragmentas

Šiaulių dvaro sodyba. XVIII a. grindinio fragmentas
ir XIX a. pab. kolektorius ir lietaus nutekėjimo kanalas iš pietryčių pusės
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XVIII a. keramika, rasta Šiaulių dvaro sodyboje, buvusių dvaro arklidžių aplinkoje

keramikos, fajansinių ir stiklinių indų šukės, o parko teritorijoje, nuo Dvaro g. iki rūmų pastato,
kastuose šurfuose atidengtas kultūrinis sluoksnis su gausiais XVI–XVIII a. radiniais – kaimiškos ir glazūruotos keramikos šukėmis, dubeninių ir plokštinių koklių fragmentais. Čia aptikti
šeši 1666 m. Jono Kazimiero šilingai ir Livonijos Karolio XI 1662 m. šilingas, 2 sidabrinės
monetos – Švedijos Frederiko I 1722 m. 1 erė ir LDK Žygimanto Senojo 1510 m. pusgrašis.
Per archeologinius tyrimus surinkta medžiaga rodo, jog Šiaulių dvaro sodybos teritorijoje gyventa nuo XVI a. I p. Parko teritorijoje aptikti gausūs radiniai ir statinių liekanos rodo
XVI–XVIII a. šioje vietoje buvus gyvenamuosius pastatus ir vykus aktyvų ūkinį gyvenimą.
Tai, jog čia neaptikta vėlesnių nei XVIII a. radinių, patvirtina istorines žinias, kad XVIII a. pab.
minėtame plote užveisiamas parkas. Dabartinių rūmų vietoje ar šalia jų taip pat būta pastatų, ką
rodo pamatų liekanos ir negausūs XVII a. II p. – XVIII a. radiniai. XIX a. pab., po paskutinės
rūmų rekonstrukcijos, kada buvo pastatytas vienaaukštis priestatas pietrytiniame rūmų gale,
aplink pastatą įrengti modernūs to meto inžineriniai statiniai – nutekamieji lietaus kanalai, drenažas ir kolektorius, išgrįsta nuogrinda8.
2014–2015 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir archeologiniai žvalgymai atlikti buvusių Šiaulių dvaro sodybos arklidžių (Dvaro g. 83) aplinkoje, kur ištirta 15,5 m2, žvalgytas
69,6 m2 plotas (tyr. V. Ostašenkovienė). Šiaurės vakarinėje pastato pusėje, kieme, 15 cm gylyje
8

Ostašenkovienė V. Šiaulių dvaro sodyba, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2010, Vilnius, 2011, p. 250–257.
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užfiksuotas iš neskaldytų akmenų sudėtas grindinys, kuris datuojamas XIX a. pab. Šiaurrytinėje buvusių arklidžių pusėje 45 cm gylyje atidengtas iš neskaldytų akmenų sukrautų pamatų
fragmentas. Pamatai orientuoti šiaurės rytų (30o) ir pietvakarių kryptimi. Akmenys sujungti
kalkiniu skiediniu. Išlikusio pamatų fragmento ilgis – 0,9 m, plotis – 0,4 m, aukštis – 0,45 m.
Šiaurės vakarinėje pamatų pusėje 80 cm gylyje užfiksuota ūkinė 60 cm gylio duobė, kurioje
aptikta gyvūnų kaulų, koklių ir keramikos šukių. Duobėje ir pamatų aplinkoje surinkti radiniai – 2 Jono Kazimiero šilingai (1663), neglazūruotų ir dengtų žalia glazūra plokštinių koklių,
kaimiškos ir glazūruotos keramikos fragmentai – leidžia ūkinę duobę ir atidengtus pamatus datuoti XVII a. II p. Iš viso tirtame plote surinkti 547 archeologiniai radiniai, jie datuojami XVII
a. – XIX a. pab. Didžiąją dalį radinių sudaro XVII a. pab. buitinė keramika (beveik 300 šukių).
Be kaimiškos keramikos, rasta įvairios paskirties plonasienės glazūruotos keramikos – tai keptuvės, lėkštės, dubenų, puodelių fragmentai, nedidelės puodynės, kurių peteliai ir šonai puošti
horizontalių linijų ir bangelių ornamentu, su ąselėmis ar be jų. Išsiskiria didelė, plačiaangė
neglazūruota puodynė, kurios paviršius ornamentuotas 2 eilėmis šukutėmis padarytų bangelių.
Iš 77 rastų koklių fragmentų tik 4 priklauso dubeniniams, kiti – plokštinių ir karnizinių koklių
fragmentai, kurių dalis padengta žalia glazūra, kita – neglazūruota. Koklių puošyboje vyrauja
augalinis ornamentas – dažniausiai rugiagėlės, rečiau – tulpės žiedas ir įvairiai išdėstytų lapelių
raštas9.
Atidengti pamatai nėra susiję su buvusiomis Šiaulių dvaro arklidėmis. XVII a. datuojami
radiniai rodo, jog tuo laikotarpiu čia turėjo stovėti gyvenamosios ar ūkinės paskirties statinys,
kuriam sunykus, XIX a. pr. buvo pastatytos arklidės.

9

Ostašenkovienė V. Šiaulių dvaro sodyba, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2014, Vilnius, 2015, p. 230–233;
Ostašenkovienė V. Šiaulių dvaro sodybos (626) teritorijos žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2014 m. ataskaita, Šiauliai,
2015, Šiaulių „Aušros“ muziejaus archyvas (toliau – ŠAM archyvas), Archeologijos skyrius, F4-AP15-B349.
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Birutė Salatkienė, Virginija Ostašenkovienė
KURTUVĖNŲ DVARO SODYBA
2005–2014 m. buvo tęsiami dar 1995 m. pradėti archeologiniai Kurtuvėnų dvaro tyrimai.
Kurtuvėnų dvaras istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1498 m., kai dvaro savininkas Mikalojus Jaugėlavičius kuriamai Kurtuvėnų bažnyčiai ir parapijai padovanojo kaimą
su 6 gyventojais. XVI a. vid. sodybą nusipirko Kražių vietininkas Stanislovas Skaševskis ir
1592 m. dvaro sodybą jau sudarė daugiau nei 20 medinių pastatų. Nuo XVIII a. pr. dvarą valdė
3 Nagurskių kartos. Tuo metu dvaras suklestėjo, sodyboje iškilo medinių baroko stiliaus pastatų
kompleksas: oficinos, plytinė, magazinas (sandėlis), iždinė, svirnas, kalvė, „bravoras“, palivarkas, tvartas, daržinė, žibintinė, šunidės, malūnas. XIX a. vid. Kurtuvėnų dvarą įsigijo Pliateriai,
jį modernizavo, įkūrė didžiausią Lietuvoje žuvininkystės ūkį, medinius sodybos pastatus ėmė
keisti mūriniais. Dvaro sodyboje iškilo nauji rūmai, arklidės, oficina.
2005 m. buvo tyrinėjamas dvaro
parkas, parteris ir sodininko namas (tyr.
B. Salatkienė). Buvo nustatyti pagrindiniai
Pliaterių laikotarpio (XIX a.) parko takų
išsidėstymo ir įrangos elementai. Ištirta
parterio, buvusio tarp dvaro rūmų ir svirno, vieta, nustatyta ten buvusio kelio (rato)
vieta, matmenys ir įranga. Ištirti numatomo atstatyti sodininko namo pamatai, patikslintas pastato planas, pamatų įranga10.
2006 m. ištirta numatyto tiesti kelio, juosiančio dvaro sodybą iš rytų, pietų ir vakarų, trasa ir vaismedžių sodo teritorija (tyr.
B. Salatkienė). Buvo nustatytos vietos su
kultūriniu sluoksniu ir XV–XX a. radiniais
ir vertingas kultūrinis sluoksnis antrosios
oficinos aplinkoje11. 2007 m. buvo ištirta
XIX a. pastatytų Pliaterių rūmų terasos vieta, ten surasti visų 5 rūmų pastatų pamatai
Ketverių Kurtuvėnų dvaro rūmų pamatai. XVI–XVIII a. ir kitos liekanos (tyr. B. Salatkienė). Be to,
2007 m.
lokalizuota ledainė, ratinė, tyrinėta kalvė ir
jos aplinka. Surinkta daugiau nei 4 000 archeologinių radinių: monetų, koklių su monogramomis ir heraldiniais ženklais, keramikos šu10
11

Salatkienė B. Kurtuvėnų dvaro sodyba ir parkas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2005, Vilnius, 2006, p. 182–189.
Salatkienė B. Kurtuvėnų dvaro sodyba, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2006, Vilnius, 2007, p. 212–218.
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Kurtuvėnų dvaro magazino pamatai. XVII–XVIII a. 2008 m. tyrimai

kių, statybinių detalių, kaltinių vinių12. 2008 m. tirta Kurtuvėnų miestelio turgaus aikštės teritorija tarp vakarinės dvaro sodybos tvoros ir bažnyčios, atrasti XVII–XVIII a. magazino pamatai,
ištirtas 120 m2 plotas tarp Pliaterių rūmų ir parko (tyr. B. Salatkienė)13. 2009 m. buvo žvalgomas
dvaro sodybos ūkinis kiemas, o 2010 m. – šiaurinis parko pakraštys (tyr. B. Salatkienė). Ištirtas
93,2 m2 plotas, aptiktas storas suiręs organinis sluoksnis, kuris parodė, kad dvaro tvartai ir daržinės buvo dvaro sodybos pietrytinėje dalyje ne vieną šimtmetį14.
2011 m. buvo tiriamas numatomos atstatyti ratinės pastatas, lokalizuotas dar 2007 m.
Nustatyti XVIII a. pastatytų arklidžių, XIX a. perstatytų į ratinę, parametrai, ištirti pamatai,
abiejų pastatų struktūra (tyr. B. Salatkienė). Po ratinės pamatais buvo aptikta XVI a. pastato
pamatų ir puodyninių koklių krosnies liekanų. Tais pačiais metais lokalizuotas senosios oficinos pastatas, nustatytas apytikris jo dydis. Ištirtas 1 002 m2 plotas, kuriame surinkta 14 718
radinių15.
12
13
14
15

Salatkienė B. Kurtuvėnų dvaro sodyba, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2007, Vilnius, 2008, p. 261–270.
Salatkienė B. Kurtuvėnų dvaro sodyba, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2008, Vilnius, 2009, p. 231–244.
Salatkienė B. Kurtuvėnų dvaro sodyba, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2009, Vilnius, 2010, p. 262–265.
Salatkienė B. Kurtuvėnų dvaro sodyba, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2011, Vilnius, 2012, p. 269–288.
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Ratinės pamatai. XVIII–XIX a. 2011 m. tyrimai

2013 m. buvo baigta tirti ratinė ir jos aplinka (tyr. B. Salatkienė). Po jos priestato pamatu buvo rasta puodų degimo krosnių liekanų. Be to, tyrinėtas senosios oficinos pastato vidus,
nustatyta jo struktūra, konstatuota, kad tai buvo dvaro administracijos būstinė, sudegusi XIX a.
pr. Taip pat nustatyta, kad po senosios oficinos pamatais būta ankstesnio, XVII a. statyto, pastato. Tais pačiais metais prieš rekonstrukciją buvo tiriamas Kurtuvėnų miestelio aikštės pakraštys
priešais šventoriaus vartus, kur rasti buvusios altarijos pamatai ir duobė, kurioje buvo užkastos molinės puodyninių koklių krosnies duženos. Tyrimų metu surinkta daugiau kaip 50 000
radinių: statybinės keramikos (įvairių standartų plytų, plokščiųjų ir olandiškų čerpių, grindų
plytelių, skiedinio, tinko), įvairiausių vinių (nuo statybinių iki langų), kaimiškos keramikos,
stalo indų (glazūruotų molinių lėkščių, ąsočių, dubenų, porceliano ir stiklo indų, stalo įrankių),
XV–XX a. monetų, šratų, kulkų, šovinių ir titnaginių šautuvo skiltuvų. 2011 ir 2013 m. dvaro
sodybos centrinėje dalyje aptikti titnago dirbiniai ir nuoskalos, akmeninio kirvelio fragmentas, molinių tinklų pasvarų dalys, akmeniniai trintuvai leido padaryti išvadą, kad Kurtuvėnų
vietovėje žmonių gyventa dar nuo mezolito pabaigos, neolito laikotarpiu, čia buvusi geležies
amžiaus gyvenvietė, o XV a. pab. jau įsikūręs dvaras16.
16

Salatkienė B. Kurtuvėnų dvaro sodyba, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2013, Vilnius, 2014, p. 202–217.
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Senosios oficinos pamatai. XVIII–XIX a. 2013 m. tyrimai

2014 m. nedideli žvalgomieji archeologiniai tyrimai atlikti tarp dvaro oficinos ir ratinės (tyr. V. Ostašenkovienė). Aptikta archeologinė struktūra, kurią sudaro puslankiu sudėtos
ir kalkiniu skiediniu sujungtos raudonos plytos ir neskaldytų akmenų klojinys vidinėje plytų
pusėje. Spėjama, jog tai gali būti pastato prieangis arba krosnies pado liekanos. Surinkti 259
archeologiniai radiniai (kaimiškos ir glazūruotos keramikos šukės, puodyninių ir plokštinių
koklių, dengtų žalia glazūra, fragmentai, statybinės detalės, kaltinė vinis, gyvūnų kaulai), kurie
datuojami XVI a. pab. – XIX a. pab.17

17

Ostašenkovienė V. Kurtuvėnų dvaras, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2014, Vilnius, 2015, p. 228–230.
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Virginija Ostašenkovienė
KURŠĖNŲ DVARO SODYBA (ŠIAULIŲ R.). 2012–2013 M. TYRIMAI
Kuršėnų dvaro sodyba ir parkas yra Kuršėnų miestelio pietvakarinėje dalyje, Ventos
kairiajame krante. Kuršėnų dvaras XV–XVI a. priklausė Lietuvos didiesiems kunigaikščiams,
įėjo į Beržėnų vlsč. sudėtį. 1564 m. Žygimantas Augustas jį leno teisėmis atidavė Polocko pilininkui Jurgiui Mykolui Despot-Zenovičiui, o 1621 m. Kuršėnai perleisti Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės paiždininkiui Steponui Pacui. 1581 m. dvaro inventoriuje Kuršėnų gyvenvietė
jau vadinama miestu. Nuo 1631 m. amžiną teisę į dvarą gavo Gruževskių giminė, valdžiusi jį
iki 1922 m. Pokaryje dvaro rūmuose buvo įsikūrusi tarybinio ūkio kontora ir kitos įstaigos.
Kuršėnų dvaras – vienintelis Lietuvoje leninis dvaras, kurio nuosavybės forma ir valdų dydis
išliko beveik nepakitę nuo 1564 iki 1922 m.
Dabar išlikę 6 dvaro pastatai: 1812 m. pastatyti mediniai dvaro rūmai, XIX a. pab. –
XX a. pr. pastatyti oficina, karvidė, arklidė, 2 kumetynai ir XIX a. įkurtas parkas.
Archeologiniai tyrimai Kuršėnų dvaro sodybos teritorijoje pradėti 1999 m. Dvaro parke
tirtuose plotuose rastas kultūrinis XIX a. sluoksnis ir 1 XVI a. puodyninio koklio šukė (tyr. a.
Šapaitė)18. 2010 m. (tyr. Simona Ramoškienė)19 ir 2011 m. (tyr. Gediminas Jonutis)20 žvalgomieji archeologiniai tyrimai atlikti rekonstruojamos Kuršėnų dvaro oficinos aplinkoje, kur aptikta pavienių XVII–XX a. radinių.
Išsamesni archeologiniai tyrimai atlikti 2012 m., kai buvo vykdomi dvaro parko tvarkymo darbai ir ištirtas 43,3 m2 plotas (tyr. V. Ostašenkovienė)21. Tyrimų metu dvaro parke 12–32
cm gylyje atidengta neskaldytų akmenų grindinių fragmentų ir dalis statinio pamatų, kurie sudėti iš vienos eilės didelių neskaldytų akmenų, 1,75 cm ilgio ir 40 cm pločio. Jų aplinkoje rasta
kaimiškos ir glazūruotos keramikos, fajanso, langų ir indų šukių, plokštinių ir karnizinių koklių
fragmentų, geležinių dirbinių, gyvulių kaulų. Radiniai datuojami XVII a. pab. – XVIII a. Dar
vieno statinio dalis aptikta pietinėje parko dalyje – tai spėjamos pastato molinės aslos fragmentas. Pagal kaimišką ir glazūruotą keramiką atidengtą aslą galima datuoti XIX a. Iš viso per
žvalgomuosius archeologinius tyrimus 2012 m. Kuršėnų dvaro sodybos teritorijoje surinkti 587
archeologiniai radiniai, datuojami XVII a. pab. – XIX a.
Nedideli Kuršėnų dvaro parko, Ventos pakrantės archeologiniai tyrimai atlikti 2013 m.
(tyr. V. Ostašenkovienė), kur užfiksuoti kasant tvenkinį supilti ir natūraliai iš aukščiau esančios
dvaro teritorijos nuslinkę sluoksniai. Surinkti archeologiniai radiniai (kaimiškos ir glazūruotos
keramikos šukės, geležinių dirbinių fragmentai) datuojami XVIII a. II p. – XIX a. I p.22

18

19
20
21
22

Šapaitė a. Kuršėnų dvaro tyrinėjimai 1999 m., Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 1998−1999, Vilnius, 2000, p. 389–
390.
Ramoškienė S. Kuršėnai, dvaro sodyba (Šiaulių r.), Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2010, Vilnius, 2011, p. 537.
Jonutis G. Kuršėnai, dvaro sodybos oficina (Šiaulių r.), Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2011, Vilnius, 2012, p. 638.
Ostašenkovienė V. Kuršėnų dvaro sodyba, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2012, Vilnius, 2013, p. 289–291.
Ostašenkovienė V. Kuršėnai, dvaro sodyba (Šiaulių r.), Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2013, Vilnius, 2014, p. 504.
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Kuršėnų dvaras. Pastato pamatų fragmentas. XVII a. pab. – XVIII a.
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Virginija Ostašenkovienė
RĖKYVOS DVARO SODYBA (ŠIAULIAI). 2011–2012 M. TYRIMAI
Rėkyvos dvaro sodyba įsikūrusi rytiniame Rėkyvos ežero krante. Jos kompleksą sudaro
koplyčia, kuri 1935 m. rekonstruota iš buvusios kalvės, ūkinis pastatas, parkas ir Karpių šeimos
kapavietė23.
Dvaro sodybos formavimosi pradžia siekia XVI a. Nuo tada iki XX a. I p. dvaras priklausė Karpių giminei. Karpiai Rėkyvos dvarą pradėjo valdyti nuo 1605 m. XVIII a. pr., valdant
Steponui Kazimierui Karpiui, dvaras labai suklestėjo. 1782 m. dvaro savininku tapo Pranciškus
Mauricijus Karpis, išgarsėjęs švietėjiška veikla. 1817 m. jam mirus, Rėkyvos ežero pakrantėje
buvo supiltas pilkapis, šalia kurio įkurtos ir dvarininkų kapinaitės. Dvaro paveldėtojas Eustachijus Karolis Karpis sutvarkė dvaro sodybą, parką, pastatė ūkinius pastatus. XIX a. vid. prasidėjo Rėkyvos dvaro ekonominis smukimas. XIX a. pab. už skolas jis buvo užstatytas Vilniaus
žemės ūkio bankui24. Pirmojo pasaulinio karo metais ypač nukentėjo dvaro rūmai, kurių vietoje
1932 m. buvo pastatyta senelių prieglauda, vėliau čia įsikūrė Rėkyvos mokykla. 1935 m. buvusi
dvaro kalvė rekonstruota į koplyčią.
Pirmieji archeologiniai tyrimai Rėkyvos dvarvietės teritorijoje buvo atlikti 2005 m. (tyr.
G. Vėlius25 ir a. Skrupskelis26) ir 2006 m. (tyr. a. Šapaitė)27, tačiau archeologiškai vertingo kul-

Rėkyvos dvaras.
Plytų mūro
fragmentas. XVIII–
XIX a.
23
24
25
26
27

Baliulytė I. Rėkyvos dvaras: istorinė pažyma, Vilnius, 1994.
Mačiulis D. Karpių giminės istorijos fragmentai, Šiaulių kraštas, 1995, rugs. 19.
Skrupskelis a. Rėkyva, dvarvietė (Šiaulių r.), Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2005, Vilnius, 2006, p. 477.
Ten pat.
Šapaitė a. Rėkyva, Poilsio g. 1, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2006, Vilnius, 2007, p. 546.

48 Rinkiniai. Tyrinėjimai

Rėkyvos dvaras. Koklių fragmentai. XVII a. pab.

tūrinio sluoksnio ar radinių neaptikta, užfiksuotas tik XIX a. I p. lauko akmenų grindinys.
Išsamesni tyrimai atlikti 2011 m. projektuojamos Rėkyvos mokyklos priestato vietoje,
kur ištirtas 30 m2 plotas (tyr. V. Ostašenkovienė). Šurfuose aptiktas permaišytas sluoksnis su
XVIII–XIX a. būdingais radiniais: keramikos šukėmis, koklių fragmentais, stiklo šukėmis, gyvulių kaulais. Atidengtas raudonų plytų mūro fragmentas, kuris pagal plytų jungimo būdą galėtų būti datuojamas XIX a. pab. – XX a. pr.28
2012 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai atlikti dvaro sodybos teritorijoje esančių ir
rekonstruojamų pastatų aplinkoje, kur ištirtas 45,7 m2 plotas (tyr. a. Šapaitė). Aptikti iš neskaldytų akmenų sukrauti pamatai, kurie greičiausiai priklauso XIX a. I p. statytai dvaro arklidei29.
Pavienių XVII–XVIII a. radinių buvo aptikta ir 2013 m. tyrimų metu (tyr. Povilas Zaremba)30.

28
29
30

Ostašenkovienė V. Rėkyvos dvaro sodyba (Šiaulių m.), Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2011, Vilnius, 2012, p. 639.
Šapaitė a. Rėkyvos dvaro sodyba, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2012, Vilnius, 2013, p. 295–296.
Zaremba p. Rėkyvos dvaro sodyba, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2013, Vilnius, 2014, p. 244–246.

ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017

49

Virginija Ostašenkovienė
BUBIŲ DVARO SODYBA (ŠIAULIŲ R.). 2011 M. TYRIMAI
Bubių dvaro sodyba išsidėsčiusi abipus Šiaulių–Kelmės kelio: kelio šiaurės vakarinėje
pusėje – Pirmoji Bubių dvaro sodyba, pietrytinėje – Antroji Bubių dvaro sodyba. Nuo XVI a.
Bubiai buvo Aukštelkų vlsč. sodyba (viensėdija), XVIII a. II p. – kaimas. Kaip dvaras Bubiai
pradėjo formuotis XVIII–XIX a. sandūroje, kai po paskutinio 1795 m. Abiejų Tautų Respublikos padalijimo Rusijos imperatorė Jekaterina II Bubius padovanojo rusų didikams Zubovams.
Mirus grafui Nikolajui Zubovui, Bubius 1899 m. paveldėjo jo sūnus Dmitrijus. Jis savo lėšomis
tais pačiais metais dvare atidarė pradžios mokyklą, pastatė lentpjūvę ir plytinę. Vykdant žemės
reformą Šiaulių apskrityje, 1922 m. iš grafo Dmitrijaus Zubovo buvo nusavinti 5 dvarai. Grafas
pasirinko nenusavinamą 80 ha žemės normą Bubių dvaro centre – jo valdoje liko 120 ha žemės.
Nuo XIX a. pab. iki 1940 m. Bubių dvaras buvo stambus kultūrinis ir ūkinis centras ir svarbus

Bubių dvaras. Grindinys. XIX a. pab.
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lietuvybės sąjūdžio žydinys31.
Archeologiniai tyrimai buvo atliekami tik Pirmosios Bubių dvaro sodybos teritorijoje. Jos kompleksui priklauso 1908 m. pastatyti rūmai, XIX a. I p. arklidės ir ūkinis pastatas,
1830 m. pastatytas ir XX a. pr. rekonstruotas grūdų sandėlis, XX a. pr. siloso bokštas, sarginė ir
daržinė, 2 1830 m. ir XX a. pr. kumetynai, 1911 m. statytas tvartas, XIX a. II p. spirito varykla,
XIX a. pab. – XX a. pr. spirito saugykla. 2006 m. ištirtame 23 m2 plote kultūrinio sluoksnio
nebuvo aptikta, surinkta XVIII–XX a. žiestų glazūruotų ir neglazūruotų puodų šukių, kaltinių vinių ir čia stovėjusio pastato geležinio inventoriaus (tyr. Bronius Dakanis)32. Kultūrinio
sluoksnio neaptikta ir 2007 m. (tyr. I. Vaškevičiūtė)33 bei 2009 m. (tyr. I. Vaškevičiūtė)34.
2011 m. tyrinėjant Bubių dvaro sodybos teritoriją (tyr. V. Ostašenkovienė) buvo aptiktos
archeologinės struktūros: 9 šurfuose, iškart po velėna, užfiksuoti iš lauko akmenų arba raudonų plytų nuolaužų sudėti grindiniai ir vienas iš smulkių akmenukų supilto ir tvirtai suspausto
klojinio fragmentas. Atidengti grindiniai datuojami XIX a. I p., t. y. dvaro įkūrimo laikotarpiu.
Senesnių kultūrinių sluoksnių neužfiksuota35. XIX–XX a. kultūrinių sluoksnių rasta ir 2012 m.
tyrimų metu (tyr. Ramūnas Šmigelskas)36.

31

32
33
34
35

36

Bruzgelevičiūtė V. Bubių dvaro sodybos, Kultūros vertybės G211K pagrindinis dosjė, 1996, Kultūros paveldo centro archyvas.
Dakanis B. Bubiai, dvaro sodyba (Šiaulių r.), Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2006, Vilnius, 2007, p. 541.
Vaškevičiūtė I. Bubiai, dvaro sodyba (Šiaulių r.), Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2007, Vilnius, 2008, p. 567.
Vaškevičiūtė I. Bubiai, dvaro sodybos vieta (Šiaulių r.), Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2009, Vilnius, 2010, p. 497.
Ostašenkovienė V. Bubiai, dvaro sodybos vieta (Šiaulių r.), Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2011, Vilnius, 2012,
p. 634.
Šmigelskas R. Bubiai, dvaro sodybos vieta (Šiaulių r.), Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2012, Vilnius, 2013, p. 662.
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Audronė Šapaitė
ŠIAULIAI. PRISIKĖLIMO A. IR JOS PRIEIGOS. 2016 M. TYRIMAI
2016 m. liepos–rugpjūčio mėn. atlikti archeologiniai žvalgomieji tyrimai Šiaulių miesto
Prisikėlimo a. su prieigomis, kur buvo numatoma rekonstruoti viešąsias erdves (tyr. a. Šapaitė).
Pagal rašytinius šaltinius Šiaulių miestas pradėjo kurtis nuo XV a. vid. – 1445 m. buvo
pastatyta pirmoji medinė bažnyčia37. Archeologiškai įrodyta pastatus stovėjus XVI a. vid.38
1699–1700 m. Saksonijos kartografų parengtame žemėlapyje39 Šiaulių miesto aiškštė pavaizduota keturkampė, ji yra į pietus ir vakarus nuo kryželiu pažymėto plotelio, greičiausiai katedros. Tikėtina, kad šioje vietoje visais Šiaulių gyvavimo laikais buvo aikštė.
Per žvalgomuosius tyrimus Prisikėlimo a., Tilžės g. prie Valstybinio Šiaulių dramos teatro, Šiaulių valstybinės kolegijos prieigose, skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės, Šiaulių Šv.
apaštalų Petro ir Pauliaus katedros prieigose, Aušros tak. buvo iškasti 38 šurfai, bendras ištirtas
plotas 76,65 m240.
Prisikėlimo a. teritorijoje buvo iškasta 16 šurfų, čia užfiksuotas pats ankstyviausias kultūrinis sluoksnis.
Vakariniame Prisikėlimo a. kampe aptikta stačiai žemyn besileidžianti 2,2 m gylio duobė
su XVII–XVIII a. datuojamais koklių ir keramikos fragmentais. Seniausias sluoksnio radinys –
karnizinio-frizinio koklio su įstrižų linijų ir taškelių eilių ornamentu fragmentas, datuojamas
XVI a. pab. – XVII a. pagal analogiškus radinius Vilniuje. Tame pačiame sluoksnyje rastas
keturkampis stiklinis buteliukas su patina gali būti datuojamas XVIII–XIX a., bendras sluoksnio datavimas – XVII–XVIII a. Sprendžiant iš gylio ir vertikalios sienelės, greičiausiai tai yra
rūsio vieta.
Kitame šurfe, taip pat iškastame vakariniame Prisikėlimo a. kampe, iki 2,3 m gylio tęsėsi
kultūrinis sluoksnis su XVI–XVII a. radiniais. Šurfo gylis leidžia teigti, kad tai taip pat pastato
rūsio vieta, o didelis kiekis kieto perdegusio molio ir koklių liudija, kad čia buvo sugriuvusi
molinė koklinė krosnis. Perdegusio molio gabalai daugiausia turėjo po 2 lygias plokštumas,
buvo apie 7 cm storio. Greičiausiai tai krosnies padas. Datuoti sluoksnį padeda identifikuotų
plokštinių koklių fragmentai. Čerpinių karnizinių koklių su žvynų ornamentu Latvijoje, Sėlpilyje, randama XVI a. 4–7 deš. sluoksnyje41, Vilniaus Žemutinėje pilyje ir senamiestyje datuojami XVI a. I p., XVI a. III ketv.42 Tokios pat formos, kaip rastas Prisikėlimo a., karūninis
37

38

39

40

41
42

Žemajtiu Wiskupiste, aprasze K. Motiejus Wolonczewskis, Wilniuj, 1848, t. 1, Valančius M. Raštai, Vilnius, 1972, t. 2,
p. 68–69.
Šapaitė a. Žvalgymai ir tyrinėjimai Šiauliuose, Tilžės g. Nr. 157, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2000, Vilnius, 2002,
p. 174–177.
1699–1700 žemėlapis „[kelio] nuo Gargždų per Salantus, Jelgavą, Šiaulius į Kuršą ir Kauną“. Braižė Šiaurės karo (1700–
1721 m.) pradžioje Saksonijos kariuomenės topografai. Saugomas Valstybinėje Prūsijos kultūros paveldo bibliotekoje
Berlyne, Kart.Q16.039-Blatt4.
Šapaitė A., Šiaulių senojo miesto vietos (u. k. 27097), Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų, archeologinių žvalgomųjų tyrimų
2016 m. ataskaita, 2017, ŠAM archyvas, Archeologijos skyrius, F4-AP14-B364.
Ose I. Podiņu krāsnis Kurzemes un Zemgales pilīs: 15. gs. beigas – 18. gs. sākums, 1996, Rīga, lpp. 37.
Lietuvos nacionalinio muziejaus Viduramžių archeologijos skyriaus kartoteka.
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Tyrinėjimų vieta
Šiaulių miesto plane
(panaudotas Algirdo
Skrupskelio parengtas
planas su esamomis ir
tikslinamomis Šiaulių
senojo miesto vietos
(27097) ribomis): 1 –
Prisikėlimo aikštė,
2 – Šiaulių kolegijos
prieigos, 3 – Skveras,
4 – Katedros prieigos,
5 – Aušros tak., 6 –
Tilžės g. 155.
Plan. Audronės
Šapaitės

koklis su angelo atvaizdu, datuojamas XVI–XVII a. I p., saugomas Lietuvos dailės muziejuje43.
Frontaliniai kokliai su įduba datuojami XVII a. I p.44, su rozetėmis įgilintoje centrinėje dalyje –
XVI a. I p.45 Kiti radiniai neprieštarauja tokioms datoms, įsimaišiusių vėlyvesnių radinių nėra,
sluoksnis nesuardytas. Vėlyvoji data praplėsta iki XVII a. pab., turint omenyje, kad į provinciją
koklių mados galėjo ateiti kiek vėliau.
Prisikėlimo a. centre iškastame šurfe, 1,1 m gylyje, užfiksuota statų kampą sudaranti
didelių pamatinių akmenų konstrukcija, jos aplinkoje iki 2 m gylio buvo pilna XVI–XVII a.
datuojamų radinių. Panašu, kad tai pastato su akmeniniais pamatais vieta. Ši vieta išsiskyrė iš
kitų radinių gausa, jų iš viso surinkta 2 850. Didžiausią dalį sudaro perdegusio molio gabalai,
22 % iš jų turi po vieną ar kelis atspaudus, dauguma atspaudų yra apskrito skerspjūvio karčių.
Perdegęs molis greičiausiai yra molinės krosnies, kurią statant naudotos kartys karkasui suformuoti. Kartu su molio gabalais buvo rastas nedidelis kiekis plytų, dubeninių koklių keturkampe
anga, plokštinių koklių šukių. Koklio atspaudas molio gabale aptiktas tik vienas. Pavienės ply43

44

45

Karūninis koklis. Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/20000003376413?s_
id=LqnlJfmRvBrdJIoQ&s_ind=1&valuable_type=EKSPONATAS, žiūrėta 2017-01-19.
Plokštinis koklis. Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/20000005790675?s_
id=ZZj422KopKatcCZp&s_ind=1&valuable_type=EKSPONATAS, žiūrėta 2017-01-19.
Koklis. Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/40000002115394?s_
id=Tjj4sOrLam2N3SrN&s_ind=45&valuable_type=EKSPONATAS, žiūrėta 2017-01-19.
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Akmeninių pamatų
kampas. XVI–
XVII a.

Perdegusio krosnies molio gabalas su karčių atspaudais.
XVI–XVII a.

tos gali būti ir krosnies statybinė detalė, ir
paties pastato. Nemažai rasta gyvulių kaulų. Iš buitinės keramikos daugiausia rasta
kaimiškos, glazūruotos keramikos mažiau.
Surinkti 78 plokštinių, frizinių-karnizinių
koklių fragmentai, dubeninių (ar puodyninių) koklių keturkampe ir apskrita anga rasta daug daugiau (316). Palyginti nemažai
surinkta mažų langų stiklo šukelių, rastas ir
nedidelis švininio vitražinių langų rėmelio
fragmentas. Tai rodo, kad pastato būta su

stikliniais vitražiniais langais.
Paanalizavus šio šurfo radinius, matosi, kad visi sluoksniai iki pat įžemio 1,8–2,06 m
gylyje yra maždaug vienalaikiai, radinių datavimas iš esmės nesiskiria. Gal kiek vėlyvesnių,
XVII–XVIII a., radinių pasitaikė 38–62 cm gylyje, iš karto po užpiltiniais XX a. sluoksniais.
Informatyviausi datuojant yra plokštinių koklių fragmentai. Daugelis formų kartojasi
kaip vakarinėje Prisikėlimo a. dalyje iškastame šurfe. Tai karūninis koklis su žmogaus ar angelo
atvaizdu, datuojamas XVI–XVII a. I p., frontaliniai kokliai su rozetėmis įgilintoje centrinėje
dalyje trikampėlių eile puoštais aukštais atkraštėliais priskiriami XVI a. I p. Naujos formos – tai
juostinis koklis. Panašus koklis saugomas Lietuvos dailės muziejuje ir datuojamas XVII a. II
p. – XVIII a. vid.46 Juostiniai kokliai jau naudoti XVI a. I p.47, randama jų ir XVIII a. datuoja46

47

Koklis – intrapas. Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/20000001652087?s_
id=xyVFV5tALDlhf5eZ&s_ind=1&valuable_type=EKSPONATAS, žiūrėta 2017-01-20.
Žulkus V. Viduramžių Klaipėda: miestas ir pilis, archeologija ir istorija, Vilnius, 2002, p. 128.

54 Rinkiniai. Tyrinėjimai

muose sluoksniuose48. Prisikėlimo a. aptiktas juostinis koklis lygus, neornamentuotas, neturi
įmantrumo, būdingo ankstyvesnėms formoms, todėl datuojamas XVII a. II p. – XVIII a. Viršutines ir apatines kampinio koklio kaklelio dalis padėjo identifikuoti Lietuvos dailės muziejuje
saugomas visiškai išlikęs kampinis karnizinis-frizinis koklis, jis datuojamas XVII a. II p.49 (26
pav.). Karūnėlė, panaši į rastąją Prisikėlimo a. centre, tik ažūrinė, yra tarp Lietuvos dailės muziejaus eksponatų, ji datuojama XVI–XVII a.50 1–1,3 m gylyje rasta smulki keraminio akmens
masės butelio šukelė. Akmens masės buteliai naudoti ilgą laiką. Jie pradėti gaminti Frechene,
prie Kelno, XVI–XVII a.51 Lietuvos miestuose ir dvaruose yra randama importinių akmens masės indų, vėlyvesniuose sluoksniuose jų aptinkama dažniau, tačiau gali būti ir XVII a.
Iškart po užpiltiniais viršutiniais sluoksniais, nuo 38–42 cm gylio, šurfo kultūrinis
sluoksnis datuojamas XVI–XVII a. (iki 62 cm gylio dar gali būti įsimaišę vėlyvesnių radinių),
bendras storis 1,8–2,06 m.
Kitame vakarinėje Prisikėlimo a. dalyje iškastame šurfe kultūrinis sluoksnis tęsėsi iki
0,9–1,3 m gylio, tik pietrytiniame šurfo pakraštyje buvo 1,82 m gylio duobė, primesta akmenų,
su pavieniais gyvulių kaulais. Iš keleto rudai ir žaliai glazūruotų smulkių šukių galima daryti
prielaidą, kad gilesnieji sluoksniai ir šurfe užfiksuota duobė datuojama XVII–XVIII a., tačiau
visiško tikrumo, kad tai ne karo ar pokario metų duobė, į kurią tiesiog nepateko akivaizdžiai
XX a. radiniai, nėra. Gretimame šurfe kultūrinio sluoksnio storis buvo 65–70 cm, įžemio fone
užfiksuotos 2 nedidelės (30 ir 40 cm skersmens) duobės. Radiniai datuojami XVI–XVII a.,
išskyrus XX a. perkastą vieną iš dviejų duobių.
Pietinėje ir pietvakarinėje Prisikėlimo a. pusėse esančiuose šurfuose 45–60 cm gylyje
atidengtas vietomis apardytas nelygus iš nevienodo dydžio ant įžemio sudėtas akmenų grindinys, sluoksnis virš jo pagal radinius datuojamas XX a. I p. Kai kur grindinio neaptikta, tačiau
rasta monetų (Vokietijos 1905 m. 10 pfenigių ir Lietuvos 1929 m. 10 centų), leidžiančių šitose
vietose kultūrinį sluoksnį datuoti XX a. I trečdaliu. Tai reiškia, kad grindinys yra tarpukario
turgaus aikštės.
Tilžės g. 155, prie Šiaulių dramos teatro, kur numatoma įrengti pavėsinę, buvo iškastas 1 šurfas. Toje vietoje po griuvenų sluoksniu buvo užfiksuotas akmenų pamatas (grindinys?),
iš jo aplinkos radinių (įskaitant monetą su vos įžiūrimu ereliu; iš vaizdo, dydžio ir svorio galima
spręsti, kad tai greičiausiai carinės Rusijos moneta) datuojamas XIX a.
Šiaulių valstybinės kolegijos prieigose aptikta tik XX a. radinių, tarp jų buvo įsimaišiusios kelios keramikos šukės, kurios gali būti ankstyvesnės.
Skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės buvo iškasti 6 šurfai.
48

49

50

51

Vasiliauskas E. Senamiesčiai. Žagarė. Tyrimai Miesto aikštėje, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2012, Vilnius, 2013,
p. 558.
Kampinis koklis. Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/20000006561025?s_
id=2XuMs00wX1ULScM8&s_ind=1&valuable_type=EKSPONATAS, žiūrėta 2017-01-20.
Karūninis koklis. Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/20000002478704?s_
id=kIDGv4V72TYdGa3F&s_ind=1&valuable_type=EKSPONATAS, žiūrėta 2017-01-20.
Veževičienė V., Brazaitis D., Dargytė N., Senamiesčiai. Vilnius. Pranciškonų gatvė 4A, Archeologiniai tyrinėjimai
Lietuvoje, 2015, Vilnius, 2016, p. 379.
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Šurfe, iškastame vakariniame skvero kampe, 60 cm gylyje, buvo atidengtas iš
didelių ir mažesnių akmenų sudėtas tvarkingas grindinys. Įstrižai šurfo rytų–vakarų
kryptimi ėjo stambių akmenų eilė, išsiskirianti akmenų dydžiu ir tvarkinga orientacija. Virš grindinio rasta nemažai tamsaus
patinuoto stiklo šukelių, susilydęs švino (?)
gabaliukas (gali būti langų stiklo rėmo detalė), kaimiškos ir glazūruotos keramikos,
tarp kurių buvo apdegusių akytų keramikos šukių. Radiniai, surinkti virš grindinio,
datuojami XVI–XIX a. Grindinys dengė
Karūninio koklio dalis su žmogaus ar angelo veidu.
miesto aikštę. XIX a. – XX a. I p. ikonoXVI–XVII a. I p.
grafijoje įamžintoje turgaus aikštėje matosi
panašios išilginės ir įstrižos juostos, sudėtos iš didesnių akmenų, tokios pat, kaip atidengtos vakariniame skvero kampe.
Šiaurės vakarinėje skvero dalyje šurfe Nr. 25 60 cm gylyje buvo atidengtas dar vienas
grindinys, sudėtas iš smulkių akmenukų. Sluoksnis datuojamas XX a., jame įsimaišę XVI–
XIX a. radinių. Šis grindinys gali būti susijęs su skvere 1864–1936 m. stovėjusia Šv. Petro ir
Povilo cerkve.
Kitose skvero vietose buvo ištisinis 0,96–1,15 m storio kultūrinis sluoksnis su XVI–
XVIII a. radiniais. Čia rasta vertikalioji apavo kulno pasagėlė, 2 žalvarinės sagos, molinių keptuvių su kojelėmis dalių, 2 molinės pypkių galvutės, koklių fragmentų ir sumestų grindinio (?)
akmenų.
Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros prieigose iškasti 3 šurfai.
Netoli Tilžės g. ir Aušros al. sankryžos buvo užfiksuota pamatinių akmenų eilė, orientuota 45o kampu šiaurės rytų–pietvakarių kryptimi, akmenys apkibę kalkiniu skiediniu, greta –
duobė, pilna raudonų plytų ir didelių pamatinių akmenų. Radiniai, surinkti duobėje su griuvenomis, datuojami XIX–XX a. pr. Aptikti pamatai greičiausiai yra pastato, kurio fragmentas užfiksuotas Napoleono Ordos piešinyje 1875 m.52 Vėlyvesnėje ikonografijoje pastatų toje vietoje
nėra, pamatų aplinkoje aptikti radiniai neprieštarauja statinio datavimui XIX a.
Aušros tak. dalies, įeinančios į Šiaulių senojo miesto vietą, pakraščiuose iškastuose
šurfuose ankstyvesnių nei XIX a. radinių nebuvo. Senesnieji sluoksniai greičiausiai suardyti
performuojant žemės paviršių, kai buvo statomi daugiabučiai.
2015 m. tyrimų duomenimis, šiaurės vakarinėje dabartinės Prisikėlimo a. dalyje XVI–
52

Šiaulių bažnyčios piešinys, dail. Napoleonas Orda, 1875 m. Saugomas Lenkijoje, Krokuvos nacionaliniame muziejuje,
III-r.a.4071.
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Turgaus aikštės
akmenų grindinys su
stambių akmenų eile.
XVIII (?) a. – XX a.
I p.

XVII a. buvęs užstatymas, yra išlikusių pastatų rūsių vietų. Labiausiai nutolęs šurfas su
ankstyvuoju kultūriniu sluoksniu iškastas už
55 m į pietryčius nuo Varpo g. ašinės linijos.
Prisikėlimo a. teritorijoje užfiksuotas ir prieškario turgaus aikštės kultūrinis sluoksnis su
fragmentiškai išlikusiu grindiniu. Tilžės g.,
prie Šiaulių dramos teatro, užfiksuotos XIX a.
statinio liekanos. Šiaulių valstybinės kolegijos
prieigose aptikta tik duobių su pokarinėmis
griuvenomis, tarp kurių rasta įsimaišiusių paVertikalioji apavo kulno pasagėlė. XVI–XVIII a.
vienių ankstyvesnių keramikos šukių. Skvere
prie Šiaulių miesto savivaldybės XVI–XVIII a. statinių liekanų neaptikta, tačiau didesnėje aikštės dalyje paskleistas kultūrinis sluoksnis
su to laikotarpio radiniais, yra fragmentiškai išlikusių miesto aikštės grindinių.
Per archeologinius žvalgomuosius tyrimus Šiauliuose (Prisikėlimo a., Tilžės g. prie
Valstybinio Šiaulių dramos teatro, Šiaulių valstybinės kolegijos prieigose, skvere prie Šiaulių
miesto savivaldybės, Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros prieigose, Aušros tak.)
ištirtuose plotuose užfiksuotas archeologiškai vertingas kultūrinis sluoksnis iki 2,3 m storio,
datuojamas XVI–XVIII a., ir XIX–XX a. kultūrinis sluoksnis.
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Audronė Šapaitė
PROČIŪNŲ MASINIŲ ŽUDYNIŲ VIETA (ŠIAULIAI). 2015 M. TYRIMAI
Pročiūnų masinių žudynių vieta yra Šiaulių miesto teritorijoje, pietrytiniame pakraštyje,
kažkada buvusio Pročiūnų k., vėliau sovietinio Zoknių karinio oro uosto, dabar industrinio
parko, vietoje. Tai medžiais ir krūmais apaugusi teritorija su apleistais sovietinio oro uosto
statiniais.
Rengiant Šiaulių laisvos ekonominės zonos industrinio parko infrastruktūrą, čia buvo
rekonstruojamas betoninis keliukas – Pročiūnų g. (ji perdaroma į plačią 4 juostų gatvę su klojamais naujais komunikacijų tinklais). 2015 m. birželio 22 d. prie Pročiūnų masinių žudynių
vietos teritorijos kasamoje vandentiekio trasoje buvo rasta žmogaus kaulų – išjudinta kaukolė
be apatinio žandikaulio ir 1 šonkaulis.
Buvo žinoma, kad 1941–1944 m. į Pročiūnų k. miškelį, piliečiui Rakauskui priklausantį
sklypą, buvo vežami, šaudomi ir čia pat laidojami žmonės iš Šiaulių kalėjimo. Tą faktą patvirtina 1944 m. Šiaulių miesto gyventojų, nužudytų Pročiūnų k. miškelyje, atkasimo aktas ir
kaimynystėje gyvenusių liudininkų parodymai, surinkti tuometinio Kultūros vertybių apsaugos
departamento Šiaulių teritorinio padalinio ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus 1996 m., prieš įtraukiant šią teritoriją į kultūros vertybių sąrašus53.
NKVD iniciatyva 1944 m. spalio 14 d. buvo sudaryta komisija vokiečių žiaurumams
tirti. Komisijos nutarimu palaidotieji buvo atkasti, išliko fotofiksacija54 ir atkasimo aktas. Jame
užfiksuota, kad sušaudytieji buvo palaidoti 8 duobėse. Palaidotųjų buvo 732, dauguma jų neatpažinti, tačiau buvo ir tokių, kurių kišenėse rasta įvairių dokumentų (pvz., kalėjime išduotas
priimtų daiktų kvitas) su pavardėmis. Tarp mirusiųjų būta ir lietuvių, ir žydų. Akte užfiksuotos 8
lietuviškos mirusiųjų pavardės, 1 rusiška ir 1 žydiška. Vieno neidentifikuoto mirusiojo kišenėje
rasti judėjų religijos atributai – „2 žydų poteriniai“.
Pokaryje Pročiūnų k. pateko į uždarą Zoknių karinio oro uosto teritoriją. Čia buvo kasamas žvyras, statomi nauji pastatai, reljefas smarkiai pasikeitė. Remiantis liudininkų parodymais, apie 1960 m. mirusieji iš Pročiūnų masinių žudynių vietos perlaidoti į Ginkūnų laisvamanių kapines Šiauliuos, vis dėlto lieka neaišku, ar mirusieji perlaidoti iš visų duobių.
Archeologiniai tyrinėjimai Pročiūnų masinių žudynių vietoje buvo atlikti 2004 m.
2
(24 m , tyr. Valdas Steponaitis)55 ir 2009 m. (124,5 m2, tyr. a. Šapaitė)56. Jokių palaidojimų
pėdsakų nebuvo aptikta.
Detalieji archeologiniai tyrimai 2015 m. aptiktų žmogaus kaulų vietoje turėjo atsakyti į
53

54
55
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Informacija iš Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Šiaulių skyriuje saugomos
nenumeruotos bylos: Balza R., Olišauskas R. Masinių žudynių vietos Pročiūnų kaime lokalizacijos ir teritorijos nustatymo
dokumentacija.
Fot. Stasys Ivanauskas. Po vieną fotografijų egzempliorių saugoma Šiaulių „Aušros“ muziejuje, inv. Nr. ŠAM FA10/1–10.
Steponaitis V. Masinių žudynių 1941–1944 m. vietos Zokniuose (buv. Pročiūnų kaime), Šiaulių m. archeologinių
žvalgomųjų tyrimų ataskaita, 2005, ŠAM archyvas, Archeologijos skyrius, F4-AP14-B282.
Šapaitė a. Pročiūnų masinių žudynių vietos Šiauliuose (23141) archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų 2009 m. ataskaita,
2010, ŠAM archyvas, Archeologijos skyrius, F4-AP14-B281.
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Preparuojama 1941–1944 m. kapavietė

klausimą, ar aptikti žmogaus kaulai susiję su masinių žudynių kapavietėmis, ir padėti surinkti
visą informaciją Šiaulių miesto savivaldybės komisijai „Dėl rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų
okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo ir įamžinimo“ (toliau – Palaikų perkėlimo komisija), kuri turėjo priimti sprendimą iškelti šį ir kitus žmonių palaikus, patekusius į neiškastą
komunikacijų trasos plotą.
Buvo pradėti detalieji archeologiniai tyrimai (tyr. a. Šapaitė) ir antropologinė apžiūra
(tyr. Justina Kozakaitė). Tyrimų metu vandentiekio trasos vietoje aptikta masinių žudynių vieta – 1 duobė, kur užkasta keliasdešimt suaugusių žmonių palaikų57.
Buvo suieškoti duobės kraštai. Ji stačiakampė, 11,3 x 1,85–2,55 m dydžio, yra už 2,2 ir
2,5 m į pietryčius nuo Pročiūnų masinių žudynių vietos teritorijos aptvaro. Aukščiausiai esantys
kaulai atsidengė 1,99 m gylyje nuo paminklinės teritorijos pietinio kampo žemės paviršiaus.
Dalis duobės buvo po betoniniu keliuku, ėjusiu čia iki statybų.
Tyrimų metu visame duobės plote aptikta netvarkingai sumestų vienas ant kito žmonių
skeletų. Užfiksuotas minimalus žmonių skaičius – 37, sprendžiant iš nė vienam iš 37 skeletų
nepriklausančių kaulų, apatiniame sluoksnyje gali būti dar 2–4 žmonių palaikai. Beveik visi
57

Šapaitė a. Pročiūnų masinių žudynių vietos Šiauliuose (23141) archeologiniai detalieji tyrimai 2015 m. Ataskaita, 2016,
ŠAM archyvas, Archeologijos skyrius, F4-AP14-B374.
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jie buvo su batais, vietomis yra išlikusių drabužių fragmentų, sagų, kabliukų, sagtelių, diržų. Prie palaikų spėjamų kišenių vietose aptiktas metalinis šaukštas, plastikinės šukos, akiniai
dėkle, kišeninis laikrodis, rankinis laikrodis, raktų ryšulėlis. Kai kurie radiniai turi gamintojo
ženklus. Ant batų padų yra įrašai: „GUMA“, „SPLENDH EXTRA“ ir „MEROUP“. Batai su
įrašu „GUMA“ ant pado pagaminti ne anksčiau kaip 1938 m., tada Kaune buvo įkurtas fabrikas
tokiu pavadinimu58. Kišeninio laikrodžio gamintoja – firma „OMEGA“. Laikrodis galėjo būti
pagamintas nuo 1885 m. iki XX a. vid.59 Ant plastikinių šukų yra įrašas „MINERVA“. Jokios
informacijos apie gamintoją pagal įrašus „SPLENDH EXTRA“ ir „MEROUP“ ant kitų batų
padų ir įrašą „MINERVA“ ant plastikinių šukų nerasta.
Radiniai ir drabužių liekanos, skiriamųjų ženklų nebuvimas leidžia teigti, kad mirusieji
buvo neuniformuoti, civiliai žmonės.
Jokių radinių, leidžiančių priskirti mirusiuosius vienai ar kitai tautybei ir religinei konfesijai, neaptikta. Metalinius šaukštus su savimi nešiodavosi kaliniai, šis faktas patvirtina informaciją, kad mirusieji buvo vežami iš Šiaulių kalėjimo.
2015 m. liepos 13 d. Palaikų perkėlimo komisija nusprendė palaikus iškelti vadovaujama archeologo, atlikti antropologinius tyrimus ir perlaidoti juos kapinėse. Apie tai spaudos
konferencijoje, surengtoje po posėdžio, buvo informuota žiniasklaida, žinia apie aptiktus palaikus plačiai pasklido. Tos pačios dienos vakare Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Šiaulių teritorinio padalinio atstovai mane informavo, kad palaikų iškėlimas turi
būti atidėtas iki atvyks komisija iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
(Vilnius) su žydų bendruomenės atstovais ir rabinu. Iškėlimo organizavimas buvo sustabdytas.
2015 m. liepos 15 d. atvykusi komisija apžiūrėjo preparuotą duobę, išsakė savo pastabas. Žydų bendruomenės atstovai ir Europos žydų kapinių išsaugojimo komiteto atstovas rabinas Joe Shikʼas reikalavo, kad palaikai pagal žydų tradicijas nebūtų judinami ir būtų užkasti
toje pačioje vietoje. Pagal žydų religinius įsitikinimus, jei yra bent mažiausia tikimybė, kad
masinėje kapo duobėje yra nors vienas žydas, jai keliami žydų tradicijų reikalavimai.
Žydų bendruomenės ir Europos žydų kapinių išsaugojimo komiteto reikalavimu ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos rekomendacija Palaikų perkėlimo komisija, atsižvelgusi į naujas aplinkybes, pakeitė savo ankstesnį sprendimą. Buvo nutarta archeologinių tyrimų nebetęsti, palaikų neiškelti, skeletų antropologinius vizualinius tyrimus atlikti
vietoje, stabdyti rangovų žemės kasimo darbus ir koreguoti techninį projektą.
Vykdant komisijos sprendimą, 2015 m. liepos 17 d. į palaidojimo vietą atvyko antropologė J. Kozakaitė (Vilniaus universitetas) ir vizualiai įvertino palaikų antropologinius duomenis. Tikslių išvadų kai kuriais klausimais padaryti nebuvo galima dėl reikalavimo nejudinti
palaikų. Ji nustatė, kad minimalus duobėje užkastų palaikų skaičius – 37. Tai suaugę asmenys,
58
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Gumos išradėjas užgyveno tik skolas, bet jo pavardę žino visi, lrytas.lt. Prieiga per internetą: http://it.lrytas.lt/atradimai-irisradimai/gumos-isradejas-uzgyveno-tik-skolas-bet-jo-pavarde-zino-visi.htm, žiūrėta 2016-01-31; Žydai Lietuvoje. Prieiga per internetą: http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/680/, žiūrėta 2016-01-31.
Omega Watches. Prieiga per internetą: http://www.authenticwatches.com/omega.html&prev=search, žiūrėta 2016-02-04.
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Prie palaikų rastas kišeninis laikrodis

įvairaus (nuo 20–25 iki 40–50 metų) amžiaus, didžioji dauguma – vyrai, moterys – galimai 2.
Daugelis turėjo šautinių žaizdų, kai kurie – kitų traumų, lūžių60.
Žiniasklaidai pagarsinus informaciją apie rastus palaikus, ėmė plaukti skambučiai iš artimųjų, kurių seneliai ir tėvai pateko į Šiaulių kalėjimą ne tik nacistų, bet ir sovietinės okupacijos metais, 1946–1948 m., ir buvo sušaudyti. Visame duobės plote tarp žmonių kaulų rastos
2 švininės kulkos ir 27 įvairaus kalibro gilzės. Pirminės konsultacijos duomenimis, tarp gilzių
buvo ir rusiškų, ir vokiškų ginklų gilzių. Buvo iškelta prielaida, kad sovietiniai okupantai pratęsė nacistų tradicijas ir toliau naudojo Pročiūnų miškelį žmonėms iš Šiaulių kalėjimo šaudyti.
Vėliau gilzių ekspertizės rezultatai parodė, kad ginklai buvo tik vokiški. Tas faktas rodo, kad
šioje 2015 m. atkastoje masinių palaidojimų duobėje palaidoti žmonės, sušaudyti iki 1944 m.
Visi radiniai su gamintojų ženklais, apie kuriuos pavyko rasti informacijos, galėjo būti
naudojami ir karo metais, ir pokaryje. Datuojant papildomos informacijos šie radiniai neteikia,
bet versijai apie duobės datavimą iki 1944 m. neprieštarauja.
Netvarkinga skeletų padėtis ir aptikti šoviniai ir gilzės leidžia daryti išvadą, kad mirusieji
buvo sušaudyti ant duobės krašto ir sukrito ar buvo sumesti į duobę ir užkasti. Nepanašu, kad ši
duobė yra viena iš tų 8 duobių, kurios buvo atkastos 1944 m. Fotografijoje mirusieji suguldyti
ant žemės tvarkingai greta vienas kito, tikėtina, kad ir į duobę prieš užkasdami atgal juos suguldė taip pat tvarkingai. Neatitinka ir 1944 m. akte užfiksuoti matmenys. Būtini tolesni istoriniai
tyrimai, kurie galėtų suteikti daugiau informacijos apie šią masinių žudynių vietą.
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Kozakaitė J. Pročiūnų (Šiaulių raj.) masinių žudynių vieta. Antropologinės apžiūros ataskaita. Priedas Nr. 14 prie:
Šapaitė a. Pročiūnų masinių žudynių vietos Šiauliuose (23141) archeologiniai detalieji tyrimai 2015 m. Ataskaita, 2016,
ŠAM archyvas, Archeologijos skyrius, F4-AP14-B374.
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Būsimų kasimų plotus virgulėmis tikrina Europos žydų kapinių išsaugojimo komiteto atstovas rabinas
Mosheʼė Hershaftʼas

Po antropologinės apžiūros duobė buvo uždengta geotekstile ir užkasta, jos kampai pažymėti betoniniais stulpais. Pakoregavus projektą, gatvė aplenkė duobę su palaikais ir visą
paminklinę teritoriją, o vandentiekio ir ryšių trasos buvo perkeltos į priešingą gatvės pusę.
Palaidojimų aplinkoje reikėjo tęsti žemės kasimo darbus: kasti vandentiekio, ryšių, gatvių apšvietimo trasų atkarpas, lietaus nuotekų atšakas. Antrame tyrimų etape buvo parengtas projekto
papildymas, numatyti geofizikiniai tyrimai georadaru pažemintame ir išlygintame žemės paviršiuje ir archeologiniai žvalgymai žemės kasimo darbų metu. Projekto papildymas derintas
su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene ir Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetu. Prieš
pradedant tyrimus, 2015 m. rugsėjo 1 d. apžiūrėti vietos ir patikrinti virgulėmis būsimų kasimų
plotus buvo atvykęs komiteto atstovas rabinas Mosheʼė Hershaftʼas.
Žmonių kaulų ar kitų palaidojimų pėdsakų žemės kasimo darbų vietoje daugiau neaptikta. Po 2015 m. archeologinių tyrimų paminklinė Pročiūnų masinių žudynių vietos ir kapų
teritorija (u. k. 23141) buvo praplėsta, duobė su palaidojimais įtraukta į saugomą plotą. Ateityje
numatoma įamžinti šią vietą.
Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologų 2005–2017 m. tyrinėtos vietos yra įvairių laikotarpių – nuo geležies amžiaus iki XX a. Objektai labai įvairūs, tarp jų yra ir senovės gyvenvietė,
ir dvarų sodybos, ir senamiestis, ir Antrojo pasaulinio karo masinių žudynių vieta. Ateityje
muziejaus archeologai tęs tyrimus, toliau bus kaupiama nauja mokslinė informacija ir pildomi
muziejaus archeologiniai rinkiniai.
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Ernestas Vasiliauskas
DAILININKO JULIJAUS DIORINGO 1852 M. KELIONĖ Į ITALIJĄ IR
LIETUVA

Įvadas

Vokiečių (saksų) dailininkas, tapybos restauratorius, menotyrininkas, pedagogas, bibliotekininkas, muziejininkas, literatas, istorikas, archeologas, kraštotyrininkas, keliautojas Julijus
Dioringas (Julius Friedrich Döring, 1818–1898) gimė 1818 m. rugpjūčio 19 (31) d. siuvėjo
šeimoje Dresdene (Saksonija, Vokietija), nuo 1830 m. studijavo dailę Dresdeno dailės akademijoje, 1845 m. persikėlė gyventi ir dirbti į Kuršo gubernijos centrą Mintaują (dabar – Jelgava,
Latvija), kur iki savo gyvenimo pabaigos aktyviai dalyvavo miesto visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime. Jis buvo piešimo ir kaligrafijos mokytojas Mintaujos gimnazijoje (1859–
1890), kitose mokymo įstaigose (1859–1860), dirbo Kuršo literatūros ir dailės draugijoje (narys
nuo 1857 m., bibliotekininko padėjėjas 1859 m., bibliotekininkas nuo 1860 m., raštininkas
1865–1893 m.), buvo Kuršo provincijos muziejaus narys (1865–1898), ėjo raštininko, bibliotekininko (1865–1893) pareigas, nuo 1856 m. priklausė Mintaujos muzikos draugijai, Rygos
dailės draugijos narys nuo jos įkūrimo 1871 m. Gilios senatvės J. Dioringas sulaukė vienišas
(1897 m. mirė žmona Luizė, vyriausias sūnus Manfredas). Tyrinėtojas mirė sulaukęs 80 metų –
1898 m. rugsėjo 26 d. (spalio 12 d.), kaip ir žmona, palaidotas Jelgavos Šv. Jono bažnyčios
(literatų) kapinėse1. 1901 m. Kuršo literatūros ir dailės draugijos iniciatyva buvo pastatytas
antkapinis paminklas – ant granito postamento balto marmuro kryžius, jo priekyje auksinėmis
raidėmis buvo parašyta: „Julius Döring, geb. 19./31. August 1818 zu Dresden, † 26. September
1898 zu Mitau“, o kitoje pusėje: „Ihrem langjährigen hochverdienten Secretair die dankbare
Gesellschaft für Literatur und Kunst“2. Kapinės XX a. vid. sulygintos su žeme (taip sovietai
kovojo ne tik su gyvaisiais, bet ir su mirusiaisiais), iškilaus senovės tyrinėtojo J. Dioringo kapo
vieta, kaip ir kitų iškilių literatų, nežinoma (deja, 2014–2015 m. vykdyti archeologiniai tyrimai
tiesiant Sporto g. kapinių šiaurinės dalies vietoje (!) tokio tikslo nekėlė).
J. Dioringas ne kartą dėl įvairių priežasčių lankėsi ir Lietuvoje (tuometinėje Kauno
gubernijoje). Kartais keliaudavo tranzitu į užsienį: iš Saksonijos į Kuršą – 1845 m., į Vokietiją – 1847 m., Italiją – 1852 m. (tuomet pravažiavo Joniškį, Šiaulius, Skaudvilę, Tauragę). Kitais
kartais 1859 m. yra vykęs restauruoti paveikslų kolekcijos dvarininkų užsakymu3 (per Žeimelį,
1

2
3

Plīkša D. Jūliusa Dēringa acīm, Latvijas arhīvi, 1999, Nr. 3, p. 64–75; Ose I. Latvijas viduslaiku piļu pētniecība 18.–20.
gadsimtā = Latvijas viduslaiku pilis, Rīga, 2001, t. 2, lpp. 159–176; Šmite E. Jūliuss Dērings Jelgavā, Senā Jelgava, Rīga,
2010, lpp. 234–251; Šmite E. Portretists no Drēzdenes Jūliuss Dērings (1818–1898). Pusgadsimts Kurzemē, Portrets Latvijā. 19. gadsimts = Das Porträt in Lettland. 19. Jahrhundert, Rīga, 2014, lpp. 139–186; Vasiliauskas E. Julijus Dioringas –
XIX amžiaus Šiaurės Lietuvos tyrėjas, Archaeologia Lituana, 2013, t. 14, p. 129–156; Vasiļausks E. Kurzemes literatūras
un mākslas biedrība un Lietuva: arheoloģiskie pētījumi un kolekcijas (1828.–1915. gads), Arheoloģija un etnogrāfija,
2016, t. XXIX, 161–163 lpp.
Düna Zeitung, Inland, 1901, Juni 14.
Žr.: Döring J. Gemüldesammlung der Herren von der Ropp zu Szadow in Litthanen, Baltische Monatsschrift, 1864, Januar 1, S. 540–554; Über die ehemalige Gemälde-Gallerie der Herren von der Ropp, Sitzungsberichte der kurländischen
Gesellschaft für Literatur und Kunst nebst Veröffentlichungen des kurländischen Provinzial-Museums, aus dem Jahre
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Linkuvą, Klovainius, Rozalimą į baronams
fon der Ropams priklausiusius Raudondvario prie Šeduvos ir Pakruojo dvarus) ar Karpių šeimai4 piešti portretų (1876–1877 m.
traukiniu per Mažeikius, Šiaulius keliavo
į Karpių valdas Panevėžio apskr. (Pasvalys, Moliūnai, Naujamiestis, Skaistakalnis
(Jasnagurka), Mariezai ir kt.), 1887 m.
į Joniškėlį) arba jų užsakymu Žeimelio
evangelikų liuteronų (1890), Naujamiesčio
ir Bauskės katalikų bažnyčioms paveikslų
ir drauge arba taip aplankyti senovės paminklų (1876–1877 m. Panevėžio apskr.,
1884 m. – Griežės, 1882, 1886 m. – Pasvalio, 1887 m. – Skuodo apylinkėse ir kt.).
Savo gyvenimą, patirtus įspūdžius
aprašė dienoraščiuose ir atsiminimuose
(apima 1844–1888 m., dabar saugomi Latvijos valstybės istorijos archyve5), o se- Julijus Dioringas. Autoportretas. Apie 1870 m. Fotokopija, 1930 m. DSHI, Neg. Nr. 134491
novės paminklų ekspedicijų rezultatus nuo
1876 m. – Kuršo literatūros ir dailės draugijos leidžiamame metraštyje. Juose glausčiau ar plačiau pasakojama apie kelionės įspūdžius
per ir po Lietuvą: kelius, pašto stotis, smukles, kaimus, valstiečių drabužius ir sodybas, Skuodo
apylinkių latvių kilmę (šiuo atveju į Šarkės ir Apuolės k. dvarininkas baronas fon Noldė atkeldino juos iš gretimo Kuršo – Kalėtų), miestus (Šiaulius, Panevėžį, Šeduvą), miestelius (Tauragę,
Joniškį, Žeimelį, Linkuvą, Skuodą ir kt.), maistą ir alų (Šeduvoje, vadinamas Schloßberger),
Panevėžio karaimus, bajorkaimius (Beinoravos), dvarus (Pakruojo, Raudondvario (dabar – Radviliškio r.), Joniškėlio, Skaistakalnio (Jasnagurkos, dabar – Panevėžio miesto dalis), Mariezų
ir kt.), jų meno kolekcijas ir kasdienybę (pvz., po vakarienės Mariezų dvare 2 tarnaičių lietuviškai sudainuotą dainą apie Kęstutį ir Birutę iš Palangos). Juose, be abejonės, labiausiai atsispindi
dailininko gyvenamoji ir darbo aplinka – Dresdenas, Mintauja, Kuršas, šiek tiek ir Lietuva. Dalis šios vertingos medžiagos (1845, 1847, 1859, 1876–1877, 1887) publikuota originalo kalba,
vertimas – latvių kalba6.

4
5
6

1891, Mitau, 1892, S. 3–4; Katalog der reichhaltigen und ausgewählten freiherrlich von der Roppʼschen Gemälde-Galerie
auf Schloss Schadow (Kurland), J. M. Heberle heraus., Köln, 1890; Vasiliauskas E. Grafų Keyserlingkų ir kitų Lietuvos
dvarininkų archeologiniai rinkiniai Kuršo provincijos muziejuje, Archaeologia Lituana, 2015, t. 16, p. 122–123.
Lietuvos nacionalinis muziejus, T-40, T-42.
Latvijos valstybės istorijos archyvas (toliau – LVVA), f. 5759, ap. 2, b. 1107, 1108, 1123/23, 1124/24, 1123/30.
Döring J. Was ich nicht gern vergessen möchte oder Erinnerungen aus meinem Leben, [Redaktion, Einführungen, Erläuterungen V. Kvaskova], Rīga, 2016; Dērings J. Ko es nekad negribētu aizmirst jeb atmiņas no manas dzīves, [no vācu valodas
tulkojusi, ievadraksti, komentāri] V. Kvaskova], Rīga, 2016; Unterwegs mit dem Künstler Julius Döring in Lettland: Rei-
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Šioje publikacijoje pateiksime dailininko J. Dioringo 1852 m. kelionės į Italiją
įspūdžių fragmentą – kai jis iš Mintaujos
važiavo per Joniškį, Šiaulius, Tauragę, Tilžę, Karaliaučių ir kitus miestelius. Pirmieji
1845 ir 1847 m. įspūdžiai (tiesa, subjektyvūs, vokiečio iš Saksonijos akimis) apie
Lietuvą, t. y. kelionė iš Tilžės per Tauragę,
Šiaulius, Joniškį į Kuršą, lietuvių kalba
jau buvo publikuoti7. Šie 1852 m. atsiminimai, kaip ir kiti, – vertingas šaltinis pažinti to meto keliones, sužinoti, kaip 1836–
1858 m. buvo tiesiamas naujas Tilžės–Rygos plentas (atkarpa tarp Joniškio ir Šiaulių
1845–1852 m. dar nebuvo baigta), kaip atrodė pašto stotys (neišlikusi Bubių, Grinių
(KVR 33403), Pužų (KVR 33254) – visų jų
architektas Vaclovas Ričelis (1794–1872), Julijaus Dioringo atsiminimų knygos lapo su Šiaulių
bažnyčios planu faksimilė. 1852 m. LVVA, f. 5759, ap.
Šiaulių miestas (minimi ne tik sukrypę me- 2, b. 1108, l. 2
diniai pastatai, bet ir mūrinė bažnyčia, pašto stotis, Zubovų rūmai su sodu, gimnazija). Dienoraščio fragmentą transkribavo, iš vokiečių į
latvių kalbą vertė Valda Kvaskova, o į lietuvių kalbą vertė, įžanginį tekstą, komentarus parengė
Ernestas Vasiliauskas.

2. A.

Ko aš niekada nenorėčiau pamiršti, arba Atsiminimai iš mano gyvenimo. T. II, d.

Mano kelionė į Italiją 1852 m. D. I.
Pradėta rašyti 1863 m. kovo 7 d. J. Dioringas.8
[l. 1]
Buvo pirmadienis, 1852 m. birželio 16 d. (pagal naują kalendorių – birželio 28 d.), kai aš
iš Mintaujos išvažiavau į kelionę po Italiją. [...] Pašto karieta važiavo pakankamai greitai, spėju,
kad geru keliu vieną varstą nuvažiavo per 4½ minutės, mylią – per 31½ minutės. Ketvirtis po
10.00 val. [vakaro] mes pasiekėme Elėjos pašto stotį (20 varstų nuo Mintaujos) ir 11.30 val. atvykome į apgailėtiną Joniškio (Janiszki) miestelį (23 varstai nuo Elėjos), kur ir baigėsi plentas.

7

8

senotizen, 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, [zur Veröffentlichung vorbereitet von Valda Kvaskova; Redaktion: Valda Kvaskova], Rīga, 2019; Iepazīstot Latviju: mākslinieka Jūliusa Dēringa ceļojumu piezīmes, 19. gadsimta otrā puse [no vācu
valodas tulkojusi un komentējusi Valda Kvaskova], Rīga, 2019.
Vasiliauskas E. Dailininko J. Dioringo kelionė per Lietuvą ir Tauragės kraštą 1845, 1847 m., Tauragės kurjeris, 2017, bal.
25, priedas Taurragis, p. 8–9.
LVVA, f. 5759, ap. 2, b. 1108.
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Naktis buvo pakankamai šviesi, švietė mėnulis, tačiau aš labai sušalau, nors ir buvau apsivilkęs
storą burnusą9 ir išgėręs beveik visą butelį vyno, kurį buvau pasiėmęs iš namų. Karieta
[l. 2]
Lietuva
buvo pakankamai erdvi, o keliai, kad ir kaip būtų keista, beveik visur buvo sausi, net
dulkėti, nors prieš tai daug lijo. Kai pusę dviejų ryte pasiekėme Meškuičius (Meszkuz), raudona
vakaro pašvaistė persivertė į gražiausią ryto aušrą. Pamiegoti nepavyko, tik keletą kartų snustelėjau, tad didžiąją nakties dalį nepatogiai praleidau tarp pabudimų ir miego.
Apskrities miestą – Šiaulius (Szawle) mes pasiekėme pusę keturių kerinčioje saulės šviesoje. Kad ir koks taurus būtų pavadinimas, miestas yra toks apgailėtinas, nešvarus ir vargingas
užkampis, kuriame, be keleto įstaigų, stovi pusiau apgriuvusios arba sugriuvusios lentinės būdos. Kadangi buvo visai anksti, laimei, mes matėme vos keletą nuskurusių žydų, kurie ir sudaro
didžiumą šio miesto gyventojų.
Per pusantros valandos, kurią čia praleidome, aš apžiūrėjau didelę, įspūdingą bažnyčią,
kuri yra netoli pašto stoties ir visai greta Turgaus aikštės. Architektūrinį bažnyčios stilių galima
priskirti primityviam renesansui su lengvais vėlyvos gotikos reliktais; šių paminėtų bruožų turi
ir Mintaujos Švč. Trejybės bažnyčia. Ypač primityvus ir paprastas yra portalas. Bažnyčios planas, kaip rodo pateiktas brėžinys, yra geras ir simetriškas, ir pats pastatas yra vienodo stiliaus.
Tapybiški yra maži, išsikišę apvalūs bokšteliai, kurie yra įrengti beveik prie visų pastato apvadų ir kampų. Taip pat ir vartus į bažnyčios šventorių puošia du panašūs bokšteliai. Bažnyčios
navos vakariniame gale yra aštuonkampis bokštas su centriniu portalu. Iš visko sprendžiant,
bažnyčia galėjo būti statyta XVI a. pabaigoje.10∗ Bažnyčia dar buvo uždaryta, ir tik kelios moterėlės meldėsi prie durų.
Pašto stotyje išgėriau išties geros kavos (25 kap.), be to, tik dabar susipažinau su savo
pakeleiviais. Važiuodamas per miestą, pastebėjau tik keletą gerų pastatų – rūmus su sodu, kurie, be abejonės, priklauso vietiniams dvarininkams, ir apskrities mokyklą. Čia, nuo Šiaulių,
vėl prasideda plentas, ir apie 6.00 val. mes pasiekėme gražią Bubių (Bubje)11 pašto stotį. Iš ten
iki kitos stoties ir toliau kraštovaizdis tapo kalvotas ir vietomis labai gražiai atrodė. Tarp kitko,
visame šiame kelio ruože laukai yra gerai apdirbti, ir viskas derlingai auga. Netrukus pravažiavome Kelmės (Chielmy) miestelį ir apsistojome Caricino (Zarizino) stotyje [dabar – Grinių]. Ten
atvykome 9.00 val. ir pailsėjome ilgesnį laiką. Tuo tarpu pradėjo stipriai lyti, todėl toliau keliaudami apylinkėse mes nieko nematėme. Kai pravažiavome apgailėtiną Skaudvilės (Szkoidwillo) miestelį, po 11.15 val. pasiekėme pašto stotį Neskučnoje (Neszkucznoje) [dabar – Pužų] ir
9

10
11

Burnusas (arab. burnus) – ilgas šiurkštaus vilnonio audinio apsiaustas su gobtuvu, būdingas Šiaurės Afrikos arabų ir
berberų drabužis. Burnusai buvo būdinga Prancūzijos kolonijinių pajėgų dalies spahių uniformos dalis. Burnusus neoficialiai kartais dėvėdavo ir kitų Šiaurės Afrikos dalinių kareiviai ar karininkai [E. V.].
∗
Ji statyta 1445 m.
1845 m. kelionės metu iš Saksonijos į Mintaują J. Dioringas rašo: „Bubiuose yra elegantiškiausia stotis visame kelio ruože,
čia yra ir imperatoriškieji apartamentai.“ (Vasiliauskas E. Dailininko J. Dioringo kelionė per Lietuvą ir Tauragės kraštą
1845, 1847 m., Tauragės kurjeris, 2017, bal. 25, priedas Taurragis, p. 8.) Pašto stotis neišliko, buvo tarp Tilžės–Rygos
plento (dabar – Slėnio g., Bubiai), Ventos–Dubysos kanalo, Dubysos upės (LKS 6190670.65 m/445808.80 m).
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Šiaulių paštas, pastatytas XIX a. vid. buvusioje Pašto g., tarp Policijos (paskui Milicijos, Bažnyčios, o dabar
Vasario 16-sios) g. ir Tilžės g. Nugriautas apie 1970 m., statant pastatą dabartinėje Tilžės g. 170. Atvirukas be
leidėjo duomenų. Apie 1915 m. ŠAM, I-R 1274

13.00 val. – pasienio miestelį Tauragę (Tauroggen). Ten mes atvykome į labai gerai įrengtą pašto
stotį priešais muitinės pastatą. Taigi mes 27½ mylios nuvažiavome per 17½ valandos, įskaitant
ir sustojimus. Nors Mintaujoje už bagažą Pučkovskiui sumokėjau 50 kapeikų, čia, Tauragėje,
man reikėjo primokėti dar 2 rublius sidabru, nes mano bagažas svėrė 40 svarų daugiau nei buvo
leidžiama; nemokamai buvo galima vežtis tik 20 svarų. Palydovas gavo dar ir 1 rublį arbatpinigių. Ilgiau pastovėję12∗∗, paskui, kai atgavome pasus, kuriuos Mintaujoje atidavėme palydovui,
kad būtų įrašytos vizos, mes tuo pačiu pašto vežimu ir už tą patį užmokestį, bet su kitu palydovu,
14.45 val. išvykome į už 7 varstų nutolusį Rusijos pasienio kontrolės postą, kur vėl reikėjo parodyti pasus, ir toliau iki Prūsijos pasienio miestelio Lauksargių (Laugszargen), kur atvykome
15.30 val. Kai čia Prūsų pusėje iš mūsų paprašė pasų ir juos vizavo, mes, 4 ponai, gavome mažąjį
prūsų pašto vežimą, vadinamą išskirtinių asmenų pašto vežimu; aš už jį – už važiavimą iki Tilžės
(Tilsit), kuri yra už 3¼ mylios, – sumokėjau 19½ sidabro grašių, o už bagažą, kuris viršijo leistiną svorį – 2¾ sidabro grašio; čia reikėtų pabrėžti, kad nemokamai galima vežtis 30 svarų bagažą.
Šią sumą sumokėjau 70 kapeikų rusiškais pinigais. 16.15 val. važiavome toliau, be to, mūsų
bagažas nebuvo patikrintas; pakako vien mūsų žodinio patvirtinimo, jog nevežame jokių prekių,
Pasienio patikros pareigūnai iš tiesų sėdėjo prie pietų stalo ir nesivargino tikrinti, todėl mes į Tilžę atvykome pusvalandžiu
po [trūksta teksto] išvykimo.

12 ∗∗
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pavyzdžiui, arbatos, sidabro dirbinių ir kt., už kurias reikėtų mokėti muitą. Be to, oras išsigiedrijo, ir stebuklingai pirmasis saulės spindulys išlindo būtent tuo momentu, kai mes pravažiavome
Prūsijos pasienio stulpą. Bet kuriam Prūsijos piliečiui širdis turėtų suspursti iš džiaugsmo, kai jis
po ilgo lietaus ir apniukusio dangaus pamato vieną iš savo gimtinės erelių taip spindint, ir taip
pat aš, saksas, šį mažą įvykį priėmiau kaip gerą ženklą, nors iš tiesų man, be abejonės, minėto
erelio didelis apetitas mūsų, Saksonijos, rūtai yra gerai žinomas.
[l. 3]
Lietuva
Vis dėlto aš džiaugsmingai sveikinau erelį kaip mūsų didelės, brangios tėvynės dalį.
Kaip staigiai čia pasikeitė apylinkės! Jos yra labai gražios, gerai apdirbtos ir tankiai apgyvendintos. Gatvės ir žmonės daug švaresni ir geriau atrodo nei Rusijos Lietuvos dalyje. Vakare, apie 18.30 val., birželio 17 / 29 d. (nuo čia aš skaičiuosiu pagal naują kalendorių), mes
atvykome į Tilžę, Prūsų Lietuvos (preußischen Litthauens) pagrindinį miestą, ir apsistojome
viešbutyje „Zum Prinzen Wilhelm von Preußen“ [Pas Prūsijos princą Vilhelmą], kuris dabar
priklauso ponui Knipeliui, Lefės paveldėtojui. Aš iškart pašto kontoroje prisiregistravau, kad
galėčiau keliauti su greitąja pašto karieta iki Karaliaučiaus (15½ mylios – 4 taleriai 4 grašiai; 22
svarais bagažo svoris didesnis nei leistinas – 11 sidabro grašių), ir prieš vakarienę mes išėjome
pasivaikščioti po miestą, kuris man pasirodė labai gražus. Jame dailūs ir švarūs namai, ir kai
kurie iš jų – net labai dideli ir įspūdingi. Miesto dalis prie upės atrodo tapybiška, jei lygintume
su Mintauja. Didžioji dalis pastatų su „jėzuitų“ frontonais13; gotikos stiliaus pastatų nepastebėjau, o ir tai lengvai paaiškinama, nes miestas pradėtas statyti tik 1512 m. Paskui, kai skaniai ir
puikioje aplinkoje pavalgėme vakarienę (aš už ją sumokėjau 25 sidabro grašius – kartu ir už
arbatą, ir porterį) ir vėl kokią valandėlę paplepėjome, mes lygiai 12.00 val. nakties vėl leidomės
į kelionę. Kaip ketvirtas asmuo, nes ponas Vilonas pasiliko Tilžėje, prie mūsų prisijungė vienas
reinietis, kuris dabar gyvena Leipcige. Jis buvo gražus vyras su gražia, juoda barzda. Kadangi mes daugiausia miegojome, pokalbiai ypač neišsiplėtojo. Pravažiavome pro Kalminen14 ir
Malviškių (Mehlawischken)15 stotis; į paskutinę atvykome 3.00 val. Kai nušvito, pamatėme,
kad apylinkės iš tiesų yra gražios: čia plyti platūs laukai, per kuriuos teka Priegliaus upė. Taplakuose (Taplaken)16 išgėrėme kavos (5 sidabro grašiai). Pravažiavome mažą miestelį – Tepliavą
(Tapiau)17 prie Priegliaus ir 8.15 val. pasiekėme Pogannen18. Čia reikėtų pabrėžti, kaip buvo
pastebėta ir anksčiau, kad visi pastatai nedidelėse gyvenvietėse atrodė lyg nešvarūs, ne vokiški,
ir tokie tęsėsi iki pat Voldenburgo (Woldenburg)19 Noimarko (Neumark)20 regione. 10.00 val.
13
14
15
16
17
18
19
20

Tikėtina, baroko arba manierizmo stiliaus šelmuo [V. K.].
Vietovė neidentifikuota [E. V.].
Vok. Mallwischken, nuo 1946 m. rugsėjo 7 d. rus. Майское [E. V.].
Vok. Taplacken, nuo 1946 m. rugsėjo 7 d. rus. Талпаки [E. V.].
Nuo 1946 m. rugsėjo 7 d. rus. Гвардейск [E. V.].
Vietovė neidentifikuota [E. V.].
Nuo 1945 m. Dobiegniew miestas, dabar Liubušo vaivadijoje.
Neumark (lenk. Nowa Marchia), arba Rytų Brandenburgas, – regionas Prūsijos karalystėje, į rytus nuo Oderio, nuo 1945 m.
Lenkijos teritorija [E. V.].
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atvykome į Karaliaučiaus (Königsberg) pašto stotį. Važiuodamas pro šalį pastebėjau, kad miesto įtvirtinimų statyba gerokai pasistūmėjo į priekį, jie ypač kruopščiai ir dailiai statomi. Labai
išsiskiria gotikos ir romaniniu stiliumi statyti Tilžės vartai. Taip pat ir naujasis pašto pastatas
yra pastatytas panašiu stiliumi; tai yra puošnus, įspūdingas pastatas. Pusryčiavau pašto stotyje
(sultinys ir vyno taurė – 10 sidabro grašių) ir devintą patraukiau pasivaikščioti po kai kurias
gatves, kurios buvo gana judrios. Jau 11.30 val. maloniu ir giedru oru su greitąja karieta – dailia,
erdvia karieta – išvažiavome toliau. [...]
Was ich nicht gern vergeßen möchte oder Erinnerungen aus meinem Leben. II.
Band, 2te Abteilung. a. Den 7ten März 1863 zu schreiben begonnen. J. Döring
Meine Reise nach Italien im Jahr 1852. Iter Theil
Es war Montag, den 16ten Juni alten Styls (= 28te n. St.) im Jahr 1852, als ich von Mitau
aus meine Reise nach Italien antrat [..] Die Post fuhr ziemlich rasch, ich fand auf gutem Wege
die Werst in 4½ Minute, macht für Meile 31½ Minute. Ein Viertel auf 10 Uhr kamen wir an
die Station Elley (20 Werst von Mitau) u. um ½12 in das jämmerliche Janiszki (23 W[erst] v.
E[lley]), wo die Chaussee aufhört. Die Nacht war schön hell, u. der Mond schien, mich aber
fror gewaltig, trotzdem daß ich meinen dicken Burnus anhatte u. fast eine ganze Flache Wein,
die ich vom Hause mitgenommen, ausgezecht. Der Wagen
[Bl. 2]
Litthauen
war recht bequem, u. was mich wunderte, ich fand den Weg trotz des vorhergegangenen häufigen Regens doch fast durchgängig trocken, ja staubig. Als wir des Morgens ½2 Uhr
in Meszkuz ankamen, war das Abendrot schon in das schönste Morgenrot übergegangen; ordentlich geschlafen habe ich nicht, sondern nur zuweilen geschlummert, meist jedoch in einem
sehr unerquicklichen Zustande zwischen Wachen u. Träumen zugebracht.
Die Kreisstadt Szawle erreichten wir des Morgens um ½4 Uhr beim schönsten Sonnenschein; trotz ihres Titels ist die Stadt doch nur ein jämmerliches, schmutziges u. elendes Nest,
das, bis auf einige Ausnahmen, aus halb oder ganz zerfallenen Bretterhütten besteht; weil es
noch sehr früh war, sahen wir glücklicher Weise nur wenige der lumpigen Juden, welche den
größten Teil der Bevölkerung ausmachen. Während unseres 1½ stündigen Aufenthaltes besah
ich die unweit der Post gleichfalls am Marktplatze gelegene große Kirche von sehr eigentümlichen Äußern, deren Baustyl in einer Art barbarischer Renaissance mit leisen Erinnerungen an
die spätere Gothik besteht, letzteres, ähnlich wie bei der Trinitatis-Kirche zu Mitau; ganz besonders roh u. barbarisch erscheint das Portal; die Anlage, wie an beistehendem Plane zu ersehen, [Zeichnung: Grundriss der Kirche] ist übrigens gut u. regelmäßig, u. der Bau in gleichem
Style durchgeführt; ziemlich malerisch machen sich kleine, Erker artige Rundtürme, die an fast
allen Kanten u. Ecken des Gebäudes angebracht sind, u. das Eingangsthor des Kirchhofes wird
durch zwei, ganz ähnliche Türmchen gebildet; ein achteckiger Turm befindet sich am Westende
des Schiffes u. in ihm das Hauptportal; soviel ich aus der Sache verstehe, muß das Gebäude
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aus dem Ende des 16ten Jahrhunderts stammen.21∗ Die Kirche war noch verschlossen, u. einige
Frauen lagen betend an den Thüren.
In der Post tranken wir recht guten Kaffee (25 Kop.), wobei ich eigentlich erst mit meinen Reisegefährten bekannt wurde. Im Vorüberfahren bemerkte ich an guten Gebäuden nur
eine Art Palais mit Garten, wahrscheinlich das der Gutsherrschaft, sowie die Kreisschule. Hier
in Schaulen beginnt auch wieder die Chaussee, u. wir kamen 6 Uhr nach der schönen Station
Bubje; von da bis zur nächsten, u. noch etwas weiter, wird die Gegend recht hügelig u. mitunter
sogar recht hübsch; übrigens ist diese ganze Strecke sehr fleißig bebaut, u. es stand Alles höchst
üppig. Bald passirten wir das Städtchen Chielmy u. hielten in der Station Zarizino, wo wir um 9
Uhr ankamen; eine längere Rast; unterdessen fieng es an, heftig zu regnen, u. wir sahen deshalb
beim Weiterfahren wenig von der Gegend. Nachdem wir noch durch das jammervolle Nest
Szkoidwillo gekommen, erreichten wir nach ¼12 Uhr die Station Neszkucznoje u. um 1 Uhr
das Grenzstädtchen Tauroggen, wo wir in der sehr guten Poststation, dem Zollamte gegenüber,
abstiegen; wir hatten also die 27½ Meilen von Mitau bis hieher in 17½ Stunden zurückgelegt,
den Aufenthalt mitgerechnet. Trotzdem, daß ich in Mitau für mein Gepäck an Puczkowski 50
Kopeken bezahlt hatte, mußte ich hier in Tauroggen doch noch 2 Rbl. S. nachzahlen, weil ich
40 £ Übergewicht hatte, indem nur 20 £ frei sind. Auch erhielt der Condukteur 1 Rbl. Trinkgeld.
Nach längerem Aufenthalt22∗∗ und nachdem wir unsere an den Condukteur in Mitau abgegebenen Pässe, von hier visirt, zurückerhalten, fuhren wir ¾3 Uhr in demselben Postwagen und
noch für dasselbe Postgeld, aber mit anderm Condukteur nach dem noch 7 Werst entfernten
russischen Gränzhaus, wo abermals die Pässe gezeigt wurden, u. bis zu dem preuß[ischen]
Gränzorte Langszargen, wo wir ½4 Uhr ankamen. Nachdem hier preußischer Seits die Pässe
abgefordert und visirt worden waren, bekamen wir, vier Herren, einen kleinen preußischen Postwagen, eine sogenannte extraordinaire Personenpost; ich hatte dafür bis Tilsit, das 3¼ Meilen
entfernt ist, 19½ Silbergroschen u. für Übergewicht, wobei 30 £ frei, 2¾ S. Gr. zu zahlen, was
ich mit 70 Kop. russisch Geld abmachte. Um ¼5 Uhr giengs wieder weiter, ohne das unser
Gepäck untersucht worden wäre; man begnügte sich mit unserer einfachen Versicherung, daß
wir nichts Steuerbares, als Thee, Silberzeug u. dergleichen bei uns führten. Mittlerweile hatte
sich das Wetter aufgeklärt; sonderbarer Weise zeigte sich der erste Sonnenstrahl gerade in dem
Augenblick, wo wir an dem preußischen Gränzzeichen vorüberkamen; einem Preußen hätte
gewiß das Herz im Leibe gelacht, wenn er nach stundenlangem Regen u. trüben Wetter den
ersten seiner heimischen Adler so glänzend erleuchtet gesehen hätte, und auch mir, Sachsen,
erschien das kleine Ereignis als ein gutes Omen, u., obgleich mir der große Appetit besagten
Adlers auf unsere, sächsische Raute nicht unbe[Bl. 3]
Litthauen
Sie soll 1445 erbaut sein.
Denn die Herren Gränzbeamten saßen grad beim Mittageßen u. ließen sich nicht stören; deshalb kamen wir auch in
Tilsit ½ Stunde nach Abgang [weiterer Text fehlt].

21 ∗

22 ∗∗
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kannt ist, begrüßte ich doch freudig den Adler als einen Theil der großen, theuren Heimat. Wie umgewandelt erscheint die Gegend, sie ist recht hübsch, sehr bebaut und belebt; die
Straßen u. die Menschen viel saubrer u. wohlhäbiger als im russischen Litthauen. Gegen Abend
½7 Uhr am 17./29. Juni (von hier an werde ich wieder nach neuem Styl zählen) kamen wir in
Tilsit, dem Hauport des preußischen Litthauens an, wo wir im Gasthof zum Prinzen Wilhelm
von Preußen, den jetzt Hr. Knippel als Nachfolger von Leffe besaß, abstiegen. Ich hatte mich
gleich auf der Post bis Königsberg einschreiben laßen (15½ Meile = 4 Rthlr. 4 Gr. mit der
Schnellpost; 22 £ Übergewicht = 11 S. Gr.) u. bis zum Abendeßen unternahmen wir noch einen
Gang durch die Stadt, die mir recht hübsch vorkam, weil sie nette, reinliche und mitunter sogar
recht große, stattliche Häuser hat; die Partie am Fluße zeigt selbst recht malerische Ansichten,
wenigstens im Vergleich mit Mitau; die meisten Häuser haben Jesuiten-Giebel, u. gothische
Baulichkeiten sind mir nicht vorgekommen, was wohl sehr erklärlich, da die Stadt erst 1512
erbaut worden ist. Nachdem wir recht gut u. sehr fröhlich zu Abend gegeßen (ich für 25 S. Gr.
mit Thee u. Porter) u. noch ein Stündchen geschwatzt hatten, fuhren wir Punkt 12 Uhr in der
Nacht wieder weiter; als vierte Person, denn Hr. Villon blieb vorläufig in Tilsit, erhielten wir
einen Rheinländer, der jetzt in Leipzig wohnte, ein schöner Mann mit prächtigem, schwarzen,
vollem Barte; weil wir meist schliefen, war die Unterhaltung nicht sehr lebhaft. Nun passirten
wir die Stationen Kalminen u. Mehlawischken; letztere um 3 Uhr. Die Gegend zeigte sich,
sobald es hell geworden, als recht hübsch; weite lachende Fluren, von Pregel durchschnitten,
breiten sich aus; in Taplaken tranken wir Kaffee (5 S. Gr.); jetzt fuhren wir durch das kleine
Städtchen Tapiau am Pregel, dann Pogannen um ¼9 Uhr; hier kann ich die Bemerkung nicht
unterdrücken, die ich schon früher gleichfalls gemacht, wie die Häuser in den kleinen Ortschaften noch alle etwas unsauberes, undeutsches an sich haben, das bis Woldenburg in der Neumark
andauert. Punkt 10 Uhr führen wir in den Posthof zu Königsberg ein; im Vorüberfahren hatte
ich bemerkt, wie der Bau der Festungswerke schon weit vorgerückt u. höchst sauber u. hübsch
ausgeführt sei, besonders nahm sich das im gothisch-normänischen Style neu erbaute Tilsiter
Thor gut aus; auch das neue Postgebäude ist in einem ähnlichen Style erbaut u. ein hübsches,
stattliches Gebäude. Ich frühstückte in der Post (Bouillon u. 1 Glas Wein = 10 S. Gr.) u. machte
nur einen kurzen Spaziergang durch einige Gaßen, in denen viel Leben herrschte. Schon um
½12 Uhr fuhr ich mit der Schnellpost in einem sehr hübschen, bequemen Wagen bei schönem,
heitern Wetter weiter. [..]
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Raimundas Balza, Povilas Juozapaitis, Odeta Stripinienė
CHAIMO FRENKELIO VILOS IR PARKO KOMPLEKSAS
Vieno iš žymiausių Lietuvos žydų Chaimo Frenkelio (1857–1920) ir jo sūnaus Jokūbo
(1884–1967) šeima XIX a. pab. – XX a. pr. sukūrė Šiauliuose modernią odų pramonę ir išvystė
ją iki pasaulinio lygmens, jie davė postūmį Šiaulių miestui tarpukariu tapti stambiu pramonės ir
svarbiu kultūros, visuomeninio gyvenimo centru.
Frenkeliai Šiauliuose įsikūrė apie 1879 m. Ukmergiškis amatininkas Ch. Frenkelis Šiauliuose įsigijo nedideles odų apdirbimo dirbtuves ir pradėjo plėtoti savo verslą, netoli Talkšos
ežero, šalia Vilniaus (Panevėžio) kelio. XIX–XX a. sandūroje iš šio verslo atsirado garsus
visoje Rusijos imperijoje fabrikas. 1908 m. šalia klestinčio fabriko Frenkelių šeima pasistatė
įspūdingą secesijos stiliaus dviejų aukštų rezidenciją – vilą. Neišliko jokių vilos statybos dokumentų, nežinoma ir architekto pavardė. Namo kompozicija simetriška, kurią kiek sušvelnina
kairiajame kampe esantis bokštelis su smaile. Gatvės ir kiemo fasadai simetriški, bet skirtingi:
organizuoti pagal skersinę simetrijos ašį, lyg suglaudus du namus – dvynius. Chaimo Frenkelio viloje buvo įgyvendintos visos XX a.
pr. technikos naujovės: vandentiekis, centrinis šildymas, elektra, telefonas. Tarpukario metais Frenkeliai naudojosi viena namo
puse su atskiru įėjimu, o kitoje namo pusėje
veikė žydų gimnazija. Išsikėlus gimnazijai,
čia apsigyveno Frenkelio odų fabriko ir
akcinės bendrovės „Batas“ generalinio
direktoriaus Hiršos Elijo Mordelio (1886–
?) šeima. Nuo 1940-ųjų prasidėjo Chaimo
Frenkelio vilos – karo ligoninės istorijos
etapas, trukęs daugiau kaip 50 metų. Vilai
teko priglausti sovietų karo ligoninę, paskui
vermachto lazaretą, o nuo 1944 m. joje
įsikūrė sovietų armijos Pabaltijo karinės
apygardos ligoninė.
Chaimo Frenkelio vila – reikšmingiausias modernistinės architektūros paminklas Šiauliuose ir vienas iš nedaugelio
Lietuvoje XX a. pr. moderno architektūros
(secesijos, jugendo) statinių. Moderno architektai stengėsi sukurti ne tik estetiškai
Chaimas ir Dora Frenkeliai su sūnumi Jokūbu. XIX a.
patrauklius statinius, bet daug dėmesio
pab.
skyrė ir jų funkcionalumui, taip pat ir in74 Ekspozicijos. Parodos

Chaimo Frenkelio vila. Atvirukas, leidėjas Mauša Ordmanas. Apie 1930 m.

terjerui – siekta šių elementų vientisumo. Visi pastato konstrukciniai elementai buvo meniškai
apipavidalinami. Dekore vyrauja gamtos motyvai, geometriniai ornamentai. Visa tai galime
išvysti Chaimo Frenkelio vilos eksterjere ir interjere. Vidaus patalpos suplanuotos veidrodinio
atspindžio principu. Dešinėje pusėje holas apima 2 aukštus, jame mediniai laiptai, koklių židinys, masyvios durys su švieslangiais iš krištolinio stiklo, dekoruoto tulpių motyvu. Interjeras
išsiskiria gausia medžio apdaila. Pirmo aukšto salėse puošnios buazerijos, lubos medinių sijų
arba kesonų, kai kurios dekoruotos lipdiniais.
1993 m. rudenį, pasitraukus sovietų armijai, Šiaulių miesto savivaldybės sprendimu vila
ir 1,48 ha parko teritorija su išlikusiais statiniais buvo perduota Šiaulių „Aušros“ muziejui. Tuo
metu muziejaus perimtų pastatų kompleksą sudarė šie pastatai: Chaimo Frenkelio vila, administracinis pastatas, kiti pastatai – buvusio infekcinio skyriaus 3 korpusai, sargų posto pastatas,
garažas, šiltnamis, tvartas, slėptuvė. UAB „Paminklų restauravimo institutas“ ir architektės
Dalia Skrebienė ir Janina Kalmantienė parengė pastato restauravimo ir pritaikymo muziejui
projektą. Sovietmečiu, XX a. 7 deš., rekonstruojant pastatą buvo apgadintas vilos eksterjeras.
Išliko didžioji dalis autentiško interjero: medžio aptaisai, mediniai laiptai, medinės plokštės,
ąžuolinis ornamentuotas parketas, durys su įspūdingais švieslangiais ir pan. Vilos interjero
žvalgomuosius polichromijos tyrimus atliko VĮ „Lietuvos paminklai“ architektė, polichromijos
tyrėja Elena Kazlauskaitė. Remiantis šiais tyrimais, buvo atkurta vilos interjero reljefinio ir
tapybinio dekoro visuma. XX a. pr. architektūroje dominavusio moderno stiliaus plastinis deŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017
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3. Chaimo
Frenkelio vila.
Vaizdas iš
kiemo pusės.
1971 m.

koras komponuotas su to paties stiliaus dekoratyviu trafaretiniu dažymu.
1995–2011 m. etapais vyko Chaimo Frenkelio vilos restauravimo darbai. Pirmame etape
(iki 2002 m.) lėšas kasmet skirdavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Šiame etape atlikti esminiai pastatų esamos būklės fiksavimo ir avarinės būklės likvidavimo darbai: sutvarkyta avarinės būklės šilumos tiekimo trasa, uždengtas naujas pastato stogas, suremontuotas vilos
fasadas, įrengtos nauja šildymo sistema ir nauja elektros instaliacija, pradėtos įrengti priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemos, suremontuotos kelios vilos patalpos, į kurias buvo
perkelti Dailės skyriaus fondai. Taip pat nugriauti menkaverčiai buvusios ligoninės pastatai,

4.
Restauruojama
Chaimo
Frenkelio vila.
Baigiamas
dengti vilos
stogas. 1996 m.

76 Ekspozicijos. Parodos

5. Ekspozicija
„Provincijos
miestas XIX a.
vid. – XX a.
vid.“. Geltonoji
svetainė.
2016 m.

pradėti tvarkyti želdiniai. Darbus atliko Šiauliuose veikiančios statybos bendrovės UAB „Stata“, UAB „Colis“, UAB „Kotesa“. Po penkerių restauravimo metų, 2000-aisiais, visuomenė
buvo pakviesta į pirmąsias parodas, koncertus ir kitus renginius.
2003 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Chaimo Frenkelio vila paskelbta
kultūros paminklu. Prasidėjo antras restauravimo darbų etapas – investicinis projektas „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio rūmų parko ir pastatų rekonstravimas“ buvo vykdomas
2003–2005 m. Šiame etape baigta restauruoti Chaimo Frenkelio vila, baigtos įrengti ir modernizuotos vilos priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemos, įrengta vaizdo stebėjimo sistema, belaidė paveikslų signalizacijos sistema ir kt. Pradėti vilos teritorijos tvarkymo darbai –
neišlikusios 28 m tvoros dalies atstatymo
darbai. Darbus atliko UAB „Meba“.
Restauruotoje vilos dalyje 2003 m.
kovo 7 d. bendruomenei buvo atvertas rytinis įėjimas ir ekspozicijos „Provincijos
dvaras XIX a. vid. – XX a. vid.“ dalis (antro
aukšto salės). Tais metais buvo pristatytos
3 interjerinės salės: Biblioteka ir 2 svetainės (Geltonoji ir Žalioji), 4 galerinės: Rytų
meno, Karalių, Dvarininkų portretų ir Galerija. Šioje ekspozicijoje sukurta stilizuota XIX a. vid. – XX a. vid. dvaro aplinka,
atspindinti dvarininkų buitį, kasdienybę, jų 6. Ekspozicija „Provincijos miestas XIX a. vid. – XX a.
vid.“. Žalioji svetainė. 2016 m.
kultūrinius ir meninius poreikius. EkspoziŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017
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7. Ekspozicija
„Provincijos
miestas
XIX a. vid. –
XX a. vid.“.
Biblioteka.
2016 m.

cijos temos pasirinkimą lėmė Chaimo Frenkelio vilos aplinka, puikiai tinkanti dvaro prabangai
atskleisti, gausūs muziejaus taikomosios ir vaizduojamosios dailės rinkiniai. Pirmame aukšte
dviejose reprezentacinėse salėse vyko kamerinės muzikos koncertai, poezijos vakarai, kiti renginiai. Chaimo Frenkelio vilos pritaikymo koncepcijai ir ekspozicijos teminiam planui kurti
buvo sudaryta muziejaus darbuotojų darbo grupė: Raimundas Balza, Regina Tamašiūnaitė, Irena Nekrašienė (1958–2012), Birutė Lukošiūtė, Vilija Ulinskytė, Virginija Šiukščienė, Birutė
Salatkienė.
2005–2006 m. muziejinė, parodinė,
kultūrinė ir koncertinė veikla jau plėtojosi pirmame vilos aukšte. Baigta vakarinio
įėjimo, vestibiulio ir 4 salių rekonstrukcija.
Pirmo aukšto dvi reprezentacinės, gausiai
dekoruotos lipdiniais ir polichromija salės skirtos parodoms, vestibiulyje ir kitose
dviejose salėse pradėta rengti nauja ekspozicija „Provincijos miestas“: pradėti gaminti ekspoziciniai baldai, atrinkti eksponatai,
imtas kurti „miesto gatvės“ interjeras, retro
kino salė.
8. Ekspozicija „Provincijos miestas XIX a. vid. – XX a.
Trečias restauravimo darbų etapas –
vid.“. Dvarininkų portretų galerija. 2016 m.
„Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio
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9. Ekspozicija
„Provincijos
miestas XIX a.
vid. – XX a.
vid.“. Galerija.
2016 m.

rūmų parko ir pastatų rekonstravimas“ vyko 2006–2011 m. Darbus atliko UAB „Meba“. Parko
teritorija su takų sistema iki Pirmojo pasaulinio karo nebuvo baigta įrengti. Pagal autentiškus
planus ir brėžinius atkūręs vilos parką, muziejus iki galo įgyvendino Ch. Frenkelio idėjas. Parke
sutvarkyti želdiniai, pėsčiųjų takai, apšvietimas, restauruotas fontanas, rekonstruota vilos terasa, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Baigta restauruoti išlikusi autentiška tvora, atkurta
neišlikusi tvoros dalis, pagaminti vartai ir varteliai. Seniausiame mediniame pastate, kuris yra
šalia vilos, iš pradžių gyveno pats Ch. Frenkelis, jame buvo įrengtos ir jo pirmosios dirbtuvės. Ch. Frenkeliui su šeima apsigyvenus fabriko administracijos namo, kurio fasadas išeina
į Vilniaus g., antrame aukšte, pastate buvo įrengti tarnybiniai fabriko personalo butai. Suremontuotame šiame pastate įsikūrė muziejaus administracija ir Ryšių su visuomene skyrius, atstatytame ūkiniame pastate, kuris stovi parko gale, – muziejaus ūkio dalis. Baigus šį
etapą, lankyti buvo atidarytas vilos parkas,
kuriame vyksta įvairūs kultūriniai renginiai – Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos
vasaros festivalis, organizuojamos parodos,
Europos muziejų nakties renginiai ir kt.
2008 m. švenčiant „Aušros“ muziejaus įkūrimo 85 metų jubiliejų, visuomenei
plačiai duris atvėrė visiškai užbaigta restauruoti Chaimo Frenkelio vila su įrengtomis
naujomis ir papildytomis ekspozicijomis. 11. Chaimo Frenkelio pirmojo gyvenamojo namo rekonstrukcija. 2011 m.
Atkurtas autentiškas vilos interjero planas
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12. Ekspozicija
„Žydų paveldas
Šiauliuose:
pirkliai
Frenkeliai“.
2016 m.

su gausia medžio apdaila, mediniais laiptais, masyviomis durimis su švieslangiais iš krištolinio
stiklo, dekoruoto tulpių motyvu, geometrinių ir augalinių motyvų lipdiniais, polichrominiais
banguotų, lanksčių linijų piešiniais ant lubų ir sienų, koklių židiniu.
Vilos rytinės pusės pirmame aukšte įkurta ekspozicija „Žydų paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“ lankytojams yra tarsi įvadas į pažintį su buvusių vilos šeimininkų gyvenimo ir
veiklos istorija, palikimu, juolab kad vilos ekspozicijos „Provincijos dvaras ir miestas XIX a.
vid. – XX a. vid.“ apibendrinti dvarininkų buities interjerai dažnai tapatinami su Frenkelių
gyvenamąja aplinka.
Ekspozicijos turinio autorės I. Nekrašienės ir dizainerės Skirmantės Vaitkevičiūtės vizualinis sprendimas atkūrė vilos ir istoriškai su ja susijusio fabriko komplekso vientisumą.
Kuriant ekspoziciją „Provincijos dvaras ir miestas XIX a. vid. – XX a. vid.“ pasitelktas galerinis ir interjerinis eksponavimo būdas, nes tai lėmė eksponatų gausa ir siekis, kuo tiksliau ir išraiškingiau atskleisti eksponatus ir vilos interjerą. Visiškai kitoks metodas pasirinktas pristatyti
Frenkelių šeimos, odų perdirbimo fabriko ir vilos istoriją. Ekspozicijos pagrindą sudaro trylika 4 x 5 m „Drop jet“ plakatų, kuriuose skaitmeniniu būdu atspausdinti istorinių dokumentų
fragmentai, pristatomieji tekstai, fotografijos. Ekspozicijoje pasakojama apie Ch. Frenkelio,
vadinto odų karaliumi, karjerą nuo eilinio odų išdirbėjo iki fabrikanto milijonieriaus, apie nepaprastą jo sukurto odų fabriko sėkmę ir populiarumą. Informaciniuose plakatuose pristatomi
Frenkelių šeimos labdaros darbai žydų bendruomenei ir Šiauliams: Talmud-Toros mokykla,
Ch. Frenkelio fabriko darbininkų sinagoga, žydų ligoninė, senelių prieglauda. Šiandien šiuose
pastatuose yra įsikūrusios Šiaulių miesto švietimo, kultūros, gydymo įstaigos. Nors autentiškų,
Frenkelių laikus menančių eksponatų yra vos keletas, tačiau jie ypač gerai atskleidžia vilos ir
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fabriko kasdienybę. Verta atkreipti dėmesį į įmantrių pavadinimų („Nako“, „Rindechromas“,
„Šervita“ ir pan.) Ch. Frenkelio odų fabrike pagamintas odas, po specialiu stiklu eksponuojamą
odos gabalą su fabriko logotipu, unikalią ir vienintelę J. Frenkelio suburtos gaisrininkų komandos 25-erių metų sukaktuvių Žvaigždę, pagamintą Šiaulių juvelyro Guzausko 1933 m. Visai
neseniai ekspoziciją papildė avalynės fabrike „Batas“ XX a. 4 deš. pasiūti moteriški bateliai,
stiklinių voliukų, naudotų XX a. I p. Ch. Frenkelio odų fabrike, fragmentai, šaukštai batams
apsiauti su Šiaulių avalynės fabriko „Batas“ logotipu.
Įtaigiai pateikiama ir Frenkelių šeimos gyvenamojo namo (nuo 1993 m. „Aušros“ muziejaus padalinio) istorija. 1908 m. pastatytas pastatas yra vienintelis Šiauliuose ir vienas iš
nedaugelio Lietuvoje XX a. pr. moderno architektūros (secesija, jugendas) statinių. Iki 1940 m.
vila buvo Frenkelių šeimos gyvenamasis namas. Dalis pastato buvo naudojama labdarai – kairėje pusėje 14 metų veikė žydų gimnazija. Nuo 1940 m. prasidėjo Chaimo Frenkelio vilos, karo
ligoninės (vokiečių, vėliau sovietų), istorijos etapas, trukęs ilgiau kaip 50 metų. Nuo 1993 m.
vila perduota „Aušros“ muziejui. 1995 m. prasidėjo jos restauravimas.
Nors šioje ekspozicijos salėje istorinis interjeras nebuvo atkurtas, nedidelėje erdvėje
susipina elementai, virstantys ir namų prabangos, ir fabriko kasdienybės metaforomis. Informatyvūs plakatai primena užuolaidas iš prabangaus audinio, ir apima jausmas tarsi paslapčia
praveriamos durys į kadaise čia gyvenusių žmonių namus. Įspūdį sustiprina ir kiti estetiniai
elementai: informacijos fone matomi autentiški lubų lipdinių fragmentai, ekspozicijos koloritas priderintas prie autentiškos interjero polichromijos (dominuoja prigesinti rusvi ir rožiniai
atspalviai). Pakabintos ir tikros odos, ant kurių skaitmeniniu būdu atspausti fabriko istorijos
fragmentai.
Ekspozicijoje vyksta edukacinė programa „Košerinio maisto paslaptys“, kuri vilioja peržengti paslaptingą žydų virtuvės slenkstį. Lankytojai supažindinami su košerinio maisto ypatumais ir ruošimo specifika, degustuoja tradicinius žydų valgius. Ši ekspozicija reprezentuoja
XIX a. pab. – XX a. I p. žydų kultūros ypatumus, atskleidžia garsiausios Šiaulių žydų šeimos –
Frenkelių – gyvenseną ir architektūriniu bei istoriniu požiūriais reikšmingą šios vilos genezę.
Pirmame vilos aukšte užbaigta rengti ekspozicija „Provincijos miestas“. Jos autoriai –
R. Balza, I. Nekrašienė, V. Ulinskytė, dailininkai – Vita Andrulienė, Gintautas Lukošaitis.
Ekspozicijoje pirmiausia patenkama į stilizuotą Gatvę. Iš daugybės to meto Vilniaus g. vaizdų
eksponuojamas padidintas Maušos Ordmano 1930 m. išleistas atvirukas, o Gatvės grindinio
fragmentas sukurtas iš autentiškų tašytų akmenų, kuriais tarpukariu buvo išgrįsta Vilniaus g.
Unikalūs eksponatai – emaliuotos valstybės ir draudimo įstaigų, AB alaus „Bravoro“, „Gubernija“ iškabos, gatvių pavadinimų lentelės ir namų numeriai.
Stilizuotoje Gatvėje atkurta Vilniaus g. veikusios AB „Dubysa“ vitrina. Bendrovė prekiavo motociklais, dviračiais, rašomosiomis mašinėlėmis, radijo imtuvais ir elektros reikmenimis. Joje buvo ir radijo dirbtuvės, kuriose buvo gaminami vienos, dviejų ir trijų lempų radijo
imtuvai „Dubysa“. Vienas iš šių imtuvų puikuojasi ir ekspozicijos vitrinoje. Šalia jo rodomi
Vakarų Europos firmų „Telefunken“, „Markoni“, „Siera“, „Vefar“ radijo imtuvai ir detalės.
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13. Ekspozicija „Provincijos miestas XIX a. vid. – XX a. vid.“. Gatvė. 2016 m.

Šiauliuose, kaip ir kituose miestuose ir miesteliuose, buvo gausu žydų prekybininkų.
Pagal ikonografiją atkurta Vilniaus ir Vasario 16-osios g. kampe, Pociaus namuose, įsikūrusi
viena iš lankomiausių krautuvių – „Brolių Šapiro prekyba“ su juvelyrine ir graviravimo dirbtuve. „Brolių Šapiro“ prekybos vitrinose dėmesio verti sieniniai, staliniai, kišeniniai įvairių
Vakarų Europos firmų (Vokietijos „Gustav Becker“, Šveicarijos „Louis Grisel“, „Telephone“
ir kt.) laikrodžiai. Tarp jų 2 unikalūs (kišeninis ir sieninis) laikrodžiai, surinkti pačioje brolių
Šapiro parduotuvėje su užrašu „Br. Šapiro, Šiauliai“. Žydų kultūros paveldą reprezentuoja 24
dailininko Gerardo Bagdonavičiaus (1901–1986) piešiniai žydų istorijos ir kultūros tema: tušu
piešti žydų tipažai („Vilniaus žydo portretas“, „Politikieriai“, „Žydas iš Siesikų“ ir kt.), Kelmės,
Užvenčio, Šiaulių sinagogų interjero ir eksterjero piešiniai.
Populiari miestiečių laisvalaikio pramoga buvo žiūrėti kino filmus. Šiauliuose veikė notaro Aleksandro Švabinsko ir jo kompaniono Šmerelio Goco valdomas garsusis kino teatras
„Kapitol“. Savininkai stengėsi priblokšti žiūrovus kino teatro modernumu ir nuolat diegiamomis naujovėmis. Salėje buvo 450 vietų, gera akustika, tinkamai įrengta scena. Kino salėje „Kapitol“ eksponuojamos renginių, profesionalaus ir mėgėjų teatro afišos, plakatai, projektorius
su priedais, pagamintas Vokietijoje XX a. 2 deš. Šiuo projektoriumi iki 1924 m. buvo rodomi
begarsiai filmai Šiaulių „Fantazijos“ kino teatre (vėliau – Liaudies namai).
Ekspoziciją „Provincijos miestas“ 2011 m. rudenį papildė XIX a. pab. – XX a. pr. istorinio Šiaulių senamiesčio maketas. Jis atkuria autentišką Šiaulių senamiesčio vaizdą su namais,
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14. Ekspozicija
„Provincijos
miestas XIX a.
vid. – XX a.
vid.“. Krautuvė
su juvelyrine
ir graviravimo
dirbtuve –
„Brolių Šapiro
prekyba“.
2016 m.

gatvėmis, elektros ir telegrafo laidais, medžiais, gatve skubančiais praeiviais, tuometinėmis
transporto priemonėmis. Šiaulių senamiesčio maketas sukurtas remiantis istoriniais tyrimais
ir istoriografine medžiaga. Kūrinio mastelis – 1:160, dydis apie 9 m2, maketo autorius – buvęs
šiaulietis dailininkas Saulius Kruopis.
Laiptinėje tarp pirmo ir antro aukšto ir hole eksponuojama 10 Šiaulių miesto planų
(1699–1942) ir pirmoji Šiaulių fotografija.
Antrame aukšte ekspoziciją „Provincijos dvaras XIX a. vid. – XX a. vid.“ užbaigia įrengtos 2 naujos salės – Valgomasis ir Rytų meno galerija (autoriai R. Balza, Odeta Stripinienė),
atnaujintos Karalių, Portretų galerijos, Biblioteka, Geltonoji ir Žalioji svetainės. Valgomasis
įrengtas vienoje gražiausių vilos salių, kurios lubų ir sienų piešiniuose dominuoja secesijos
stiliaus ornamentai: gėlės, fakelų ir vainikų motyvai. Jame pristatomos XVIII a. – XX a. pr.
žymiausių Vakarų Europos porceliano manufaktūrų kolekcijos – tai pietų servizai, įvairūs pavieniai porcelianiniai ir fajansiniai daiktai. Šiai ekspozicijos salei įrengti buvo įsigytas secesijos
stiliaus baldų komplektas ir indai, kurie dar labiau sustiprina lengvumo įspūdį ir pabrėžia šio
stiliaus savitumą ir grožį. Valgomojo puošmena – serviruotas pietų stalas. Ant jo puikuojasi
XIX a. I p. Sevro porceliano manufaktūros sukurtas pietų servizas: sriubinė, padažinės, padėkliukai, įvairių formų vazos, lėkštės. Servizas dekoruotas ažūriniais auksu tapytais augaliniais
motyvais baltame fone ir aukso raidėmis įrašytomis monogramomis „JSJ“. Be servizo, ant stalo
stovi bespalvio stiklo taurių komplektas su šonuose išgraviruotomis karūnomis ir monogramomis „JJB“, krištolinės žvakidės, sidabriniai stalo įrankiai. Valgomojo sienas puošia grafikos
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15. Ekspozicija
„Provincijos
dvaras
XIX a. vid. –
XX a. vid.“.
Valgomasis.
2016 m.

ir tapybos kūriniai. 2016 m. rudenį ekspoziciją papildė išskirtinio dydžio (220 x 195,5 cm) ir
reikšmės Gruževskių šeimos portretas, nutapytas nežinomo dailininko apie 1825 m. ir kadaise
kabėjęs Kelmės dvaro salone. Įvertinant tai, kad grupinių portretų Lietuvos ir Lenkijos dvaruose būta nedaug ir jie dažniausiai vaizdavo nuo 2 iki 5 asmenų, šis Gruževskių šeimos portretas
stebina vaizduojamų asmenų gausa – jame įamžinta 10 šeimos narių.
Rytų meno galerijoje eksponuojami vaizduojamojo ir taikomojo meno rinkiniai iš Tolimųjų Rytų. XIX a. pab., pasibaigus Japonijos izoliacijai nuo išorinio pasaulio, informacijos
srautas ir prekės, kurios pasiekė Europą, paskatino japoniškų daiktų maniją. Pradėtos kaupti kolekcijos, imta rengti ekspozicijas. 1940 m. nacionalizavus Santeklių dvarą (Viekšnių vlsč., Mažeikių apskr.), iš jo į muziejų pateko 21 Edo epochos (1603–1868) japonų graviūra. Šią unikalią
graviūrų kolekciją į Lietuvą iš Paryžiaus parsivežė menininkė Ona Bagnickaitė (1875–1941).
Rytų meno galerijoje eksponuojamų graviūrų autoriai Ando Hiroshige (1797–1858), Utagawa
Kunisada (Toyokuni III) (1786–1865), Sinsuke Kiyonaga (1752–1815), Katsukawa Shunsen
(1790–1823), Katsushika Hokusai (1760–1849), Keisai Yeisen (1790–1848), Kikugawa Eizan
(1787–1867), Takahashi Hiroaki (1871–1945). Graviūrų kolekcija labai stilinga ir vientisa. Ji
atspindi pagrindinius žanrus: portretą, peizažą, buitinį žanrą.
Galerijoje eksponuojamą taikomosios dailės rinkinį daugiausia sudaro fajansas ir porcelianas iš Kinijos. Tai išskirtinės, sudarančios vientisą vaizdą, greičiausiai toje pačioje Chingų
epochos menininko dirbtuvėje pagamintos vazos, vazonai, lėkštės, dubenys iš grafienei Jadvygai Potulickaitei-Huten-Čapskienei priklausiusio Beržėnų (Šaukėnų vlsč., Šiaulių apskr.) dvaro. XIX a. II p. šie indai ne tik atliko savo funkciją, bet ir puošė interjerą, rodė jų savininkų
susižavėjimą egzotiškomis kultūromis.
Įrengta ekspozicija „Provincijos dvaras XIX a. – XX a. vid.“ sudaro vieningą visumą su
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16. Ekspozicija
„Provincijos
dvaras XIX a.
vid. – XX a.
vid.“. Rytų
meno galerija.
2016 m.

vila. Pastatas – tai sudėtinė ekspozicijos dalis, dera interjeras ir eksponatų kuriamas istorinis
pasakojimas apie dvaro gyvenimą, dvarininkų buitį, kultūrinius ir meninius poreikius. Apsilankymą ekspozicijoje galima paįvairinti ekskursija su gidu ar audiogidu. Čia vedama ir edukacinė
programa „Dvaro istorijos. Dvaro mada ir gyvensena“. Mažuosius ji žavi pasakojimu apie vaikų madą, laisvalaikio žaidimus ir tuo, kad galima susikurti spalvingą vėduoklę, o vyresniuosius
patraukia intriguojančiomis XVIII–XIX a. flirto paslaptimis, nebylia vėduoklės kalba ir įmantriais, daug fantazijos reikalaujančiais kaklaskarės rišimo būdais.
„Aušros“ muziejus yra šiuolaikiškas, atviras naujovėms, taikantis inovacijas, atsiliepiantis į visuomenės ir laikotarpio iššūkius. Restauruota Chaimo Frenkelio vila ir joje įrengtomis
ekspozicijomis susidomi vis daugiau lankytojų. Pastebėjome, kad vis dažniau muziejų lanko ir
negalią turintys žmonės. Atsirado poreikis kurti ekspoziciją, pritaikytą neregiams ir silpnaregiams. Šiaurės Lietuvos regione, Šiauliuose, regos negalią turinčių žmonių bendruomenė yra
gausiausia, tai lemia socialinė infrastruktūra: įkurtas aklųjų kombinatas, kultūros namai ir biblioteka. Šiandien regos negalią turintiems veiklos ir kultūrinių renginių netrūksta, tačiau visapusiškai jie gali pažinti ne visas kultūros sritis, nėra sąlygų susipažinti su muziejuose eksponuojamomis kultūros vertybėmis. Todėl tokios ekspozicijos kūrimas – tai siekis suteikti galimybę
neregintiems muziejaus lankytojams per eksponatus susipažinti su Lietuvos istorijos ir kultūros
fragmentais, šiuolaikiniu menu.
2011 m. gavus finansavimą iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Atviros visuomenės instituto Pagalbos fondo Lietuvoje „OSFL projektai“ Chaimo Frenkelio vilos cokoliniame aukšte pradėta rengti taktilinė ekspozicija „Daiktai, kurie kalba“, skirta silpnaregiams
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17. Taktilinė
ekspozicija
„Daiktai, kurie
kalba“. 2012 m.

ir neregiams. Muziejaus lankytojams ši nauja ekspozicija buvo pristatyta 2012 m. (autorė O.
Stripinienė). Tai projektas, leidžiantis dalyvauti muziejaus veikloje ir sveikiems, ir neįgaliems
žmonėms. Įrengdami ekspoziciją, muziejaus specialistai bendradarbiavo su Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjungos Šiaulių miesto ir rajono filialo nariais, Aklųjų ir silpnaregių kultūros namų
vedėja Inta Skeiviene, Lietuvos aklųjų bibliotekos direktore Rasa Januškevičiene ir Knygos
leidybos skyriaus vedėju Jonu Kažukausku, konsultavosi, kaip sukurti saugią ir lengvai suprantamą ekspoziciją regos negalią turintiems muziejaus lankytojams. Minėtų organizacijų nariai
patarė įvairiais klausimais: ekspozicijos baldų parinkimo, informacinių stendų pateikimo, kaip
sukurti lankstinuką silpnaregiams ir parašyti jį Brailio raštu.
Taktilinėje ekspozicijoje „Daiktai, kurie kalba“ lankytojai gali išvysti „Aušros“ muziejaus eksponatus ir jų kopijas, supažindinančius su Lietuvos istorijos, kultūros fragmentais ir
šiuolaikiniu menu. Eksponuojamus daiktus galima ne tik apžiūrėti, bet ir paliesti, o per ausinukus išgirsti audiogido pasakojamas eksponatų istorijas.
Ekspozicija pradedama nuo seniausių laikų – geležies amžiaus. Archeologiniai radiniai
leidžia pažvelgti į žmonių gyvenimą prieš šimtus ir tūkstančius metų. Šioje ekspozicijos dalyje
eksponuojami šarviniai marškiniai, kirvis, ietis, peiliai, skiltuvai, papuošalai (apyrankės, žiedai,
antkaklė, segė) ir buities reikmenys (molinis puodas, tošies kibirėlis, žuvų gaudyklė, verpstukas).
Apie XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos kaimą pasakoja daiktai, kurie buvo naudoti buityje ar apeigoms. Tai prieverpstės, kryžių viršūnės, margučiai, Užgavėnių kaukės, tradiciniai
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liaudies instrumentai (ožragis, kleketas, terkšlė, būgnas, dūda, kanklės). Jie parodo liaudies
menininkų išmonę, supažindina su kalendorinėmis šventėmis ir papročiais, o ant jų pavaizduoti
ornamentai ir simboliai atspindi žmonių tikėjimą.
Su XX a. tarpukario miestu supažindina ekspozicijoje rodomi miestiečių daiktai: sieninis
laikrodis, radijo imtuvas, telefonas, virtuvės reikmenys (kavamalė, virdulys, puodelis, ąsotis,
primusas, dubuo). Miestiečių laisvalaikį ir pramogas iliustruoja gramofonas ir paviljoninis fotoaparatas. Kokia buvo tarpukario moksleivių kasdienybė, padeda įsivaizduoti mokyklos inventorius: suolas, rašymo lenta, dėžė knygoms nešiotis, žemėlapiai, įvairios smulkmenos.
Ekspoziciją užbaigia šiuolaikinių Šiaulių menininkų Jurgos Sutkutės, Arūno ir Redos
Uogintų, Zenono ir Laimutės Tomkų, Alekso Felikso Steponavičiaus, Reginos Tamašiūnaitės,
Rūtos Stankienės, Alberto Martinaičio kūriniai, atskleidžiantys nuolat kintantį meno pasaulį,
skatinantys patirti naujų įspūdžių, reikšti emocijas, pasisemti idėjų.
Chaimo Frenkelio vilos ekspozicijos nuolat papildomos naujais ar restauruotais eksponatais, kurie atspindi ekspozicijų temas, iliustruoja istorinius ar kultūrinius įvykius.
Restauruota Chaimo Frenkelio vila su parku ir jį puošiančiu fontanu dabar yra išskirtinė
Šiaulių miesto erdvė, kurioje teikiamos kompleksinės turizmo paslaugos, leidžiančios jaunimui
ir senjorams, aktyviems ir specialiųjų poreikių turintiems šalies ir užsienio turistams keliauti ir
pažinti Lietuvą. Europos Komisijos ir Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos
organizuojamo EDEN (European Destinations of Exellence) projekto „Lietuvos turizmo traukos vietovė 2013“ konkurse Chaimo Frenkelio vilos kompleksas pelnė II vietą.
Siekiant gerinti lankytojų aptarnavimą, vilos parke kasmet pasodinama naujų želdinių,
toliau formuojama patraukli lankytojams aplinka – parke įrengtos supynės, įvairūs lauko žaidimai. Viloje veikia restoranas, kuriame galima pasigrožėti autentišku XX a. pr. interjeru, prabangiai serviruotais stalais ir paskanauti ypatingos kokybės šiuolaikinių Europos virtuvės patiekalų. Chaimo Frenkelio vilos ir parko kompleksas funkcionuoja kaip istorinis kultūros centras, atveriantis lankytojams daugiasluoksnį Lietuvos ir visos Europos kultūros paveldą. Įvairialypėse
vilos ekspozicijose pristatoma Lietuvos provincijos dvarų ir tarpukario Šiaulių miesto kultūra,
žydų paveldas. Čia vyksta parodos, koncertai, kino ir muzikos festivaliai, kiti renginiai.
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Raimundas Balza, Sigita Milvidienė
ŽALIŪKIŲ MALŪNININKO SODYBA – KULTŪROS, PAŽINIMO IR
PRAMOGŲ ERDVĖ
2011 m. pavasarį Šiaulių „Aušros“ muziejus lankytojus pakvietė į naują kultūrinio laisvalaikio erdvę – Žaliūkių malūnininko sodybą, esančią miesto pietinėje dalyje, prie Architektų g. Jau seniai pravažiuojančiųjų dėmesį traukė čia verdantis gyvenimas – nuo 2008 m. rugpjūčio mėn. 2,5 metų vyko intensyvūs malūno restauravimo ir malūnininko trobos atstatymo
darbai. 2011 m. sausio mėn. baigtas įgyvendinti „Aušros“ muziejaus projektas „Žaliūkių medinio vėjo malūno restauravimas ir pritaikymas visuomenės reikmėms“.
Šiaurės Lietuvoje istoriškai susidarė tankiausias medinių vėjo malūnų tinklas, formuojantis regionui būdingą kultūrinio kraštovaizdžio identitetą. XIX a. pab. Lietuvoje buvo 161
malūnas, o 1937 m. Lietuvoje (be Vilniaus krašto) buvo 2 124 malūnai, iš kurių net 889 vėjo.
1930 m. „Šiaulių metraštis“ skelbė, kad Šiaulių apskrityje yra 230 vėjo malūnų. XIX a. pab. –
XX a. pr. vien tik Šiaulių mieste ir jo apylinkėse veikė daugiau nei 10 malūnų, o 2006 m. visoje
Šiaulių apskrityje užregistruoti tik 32 mediniai malūnai, iš jų – 28 vėjo malūnai. Žaliūkių vėjo
malūnas yra vienintelis išlikęs ir saugomas
medinės architektūros technikos paveldo
objektas Šiauliuose ir pirmasis Lietuvoje
grūdų apdirbimo istorijos muziejus. Didžioji dalis Šiaulių per Pirmąjį ir Antrąjį
pasaulinius karus buvo beveik visiškai sunaikinta. Žaliūkių vėjo malūnas šiandien
yra vienas iš nedaugelio Šiaulių istorijos
liudininkų. 1997 m. malūnas, skaičiuojantis jau antrą savo gyvenimo šimtmetį, su
jame esančia technologine įranga dėl neabejotinos istorinės, technologinės ir kraštovaizdinės vertės įrašytas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą (registro
Nr. S 466 K).
Apie 1875–1880 m. (kai kur nurodoma pastatymo (naudojimo pradžios) data
1901 m.) tuomet dar Žaliūkių k. jį pasistatė vokiečių Danielių šeima, istorikams
nežinomomis aplinkybėmis atvykusi į šį
Žemaitijos kraštą. XX a. I p. malūno saviŽaliūkių vėjo malūnas. XX a. pr. Fotografija iš Danielių
ninkas buvo Evaldas Danielis, malūną pašeimos archyvo
veldėjęs iš savo tėvo Gustavo. Šeima val88 Ekspozicijos. Parodos

dė 5 ha žemės, turėjo samdinių, samdė ir
malūnininką. Šalia malūno buvo pastatyta
malūnininko sodyba – dviejų galų namas,
mūrinis tvartas, daržinė. Malūno savininkas gyveno pasiturinčiai, turėjo gerų arklių.
Žmonės mena, kad su kaimynais lietuviais
Danieliai sugyveno gerai, o, pasak Žaliūkių
malūne malūnininku dirbusio Juozo Rutkausko dukters Genutės Rutkauskaitės-Juškevičienės, paskutinis savininkas E. Danielis buvo linksmas ir geras žmogus, mėgęs
įvairiausias pramogas. Beveik kiekvieną
sekmadienį jo namuose buvę keliami pobūviai, kepamos žąsys. E. Danielis karieta,
pakinkyta gerais arkliais, net išvežiodavęs
svečius į namus.
Žaliūkių vėjo malūnas yra kepurinis, dar vadinamas olandišku malūnu –
olenderiu. 1925 m. šalia jo buvo pastatytas Žaliūkių vėjo malūnas ir gyvenamasis namas. XX a. I
p. Fotografija iš Danielių šeimos archyvo
akmeninis pastatas, skirtas motoriniam malūnui. Šiam sudegus, pastatas naudotas kaip tvartas ir daržinė. Kiek tolėliau stovėjo dar vienas namas, kuriame gyveno samdomas malūnininkas. Pirmojo pasaulinio karo metais malūnas
tiekė miltus caro kariuomenės įgulos kepyklai Šiauliuose. Į malūną suvažiuodavo ūkininkai ir
miestelėnai iš aplinkinių vietovių. Malūne malė skirtingo rupumo miltus. Šiauliuose atsiradus
keletui garo, elektros malūnų, darbas E. Danielio (paskutinio malūno savininko) malūne neteko
didesnės reikšmės. Pats savininkas 1940 m. repatrijavo į Vokietiją, o karo pradžioje vėl sugrįžo.
E. Danielis buvo labai pasikeitęs – pasipūtęs, vaidingas. Malūnininko J. Rutkausko troboje (stovėjusioje kitapus dabartinės Architektų g. iki pat 2015 m.) per prievartą norėjo apgyvendinti
vokiečių karininkus. Laimė, jiems Rutkauskų troba pasirodė per prasta. 1944 m. Danielių šeima
visam laikui pasitraukė iš Lietuvos, o po karo apie juos ilgai niekas nieko negirdėjo.
Per 130 savo gyvavimo metų skaičiuojantis vėjo malūnas ir technologinė jo grūdų malimo įranga prieš restauravimą atrodė apgailėtinai. Nuo 1944 m. malūnas priklausė Šiaulių apskrities pramkombinatui. 1949 m. buvo perduotas ką tik susikūrusiam Pranės Jankutės kolūkiui.
Po nacionalizavimo malūnas pradėjo merdėti, kurį laiką dar veikė, tačiau darbo mažėjo, tad
1957 m. buvo visai sustabdytas. Apie dešimtmetį Žaliūkių vėjo malūnas stovėjo visiškai apleistas. 1967 m. seną, bet dar gana gerai išsilaikiusį malūną į savo globą perėmė Šiaulių „Aušros“
muziejus. Kolūkio statybininkų brigada, vadovaujama malūnų meistro Juozo Užkuraičio, jį
šiek tiek paremontavo (remontas kainavo 21 000 rublių), ir nuo to laiko jo būkle pagal išgales rūpinosi „Aušros“ muziejus: keitė sienų ir kepurės lenteles, stiklino piktadarių daužomus
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langus. Malūno prižiūrėtoju nuo nacionalizavimo iki 1980 m. dirbo Kazys Butkus, gyvenęs
buvusioje malūno savininko sodyboje. Išsaugota visa nuo malūno pastatymo esanti technologinė įranga. 1970 m. vėjo malūne atidaryta grūdų malimo ekspozicija nuo geležies amžiaus iki
dabartinių laikų ir patį malūną buvo galima apžiūrėti nemokamai. Tai buvo pirmasis Lietuvoje
vieno iš tradicinių verslų – grūdų apdirbimo – istorijos muziejus. Lankytojai čia lankėsi tik
vasarą, nes malūną buvo galima pasiekti tik žvyrkeliu. Kai prie malūno buvo nutiesta Architektų g., lankytojų žymiai padaugėjo, tačiau apmaudu, kad tiesiant naują asfaltuotą gatvę buvo
nugriauti šalia malūno stovėję malūnininko namas, svirnas ir klojimas. Šie pastatai nepriklausė
muziejui ir griovimo proceso nebuvo galima sustabdyti.
1987 m. kovo 31 d. malūne kilo gaisras. Spėjama, kad jis buvo padegtas ir visai nesudegė tik dėl atsitiktinumo – gaisrą pamatė pro šalį važiavęs tuometinis muziejaus direktorius
Edvardas Cicėnas, jis iškvietė ugniagesius. Ugnis spėjo paliesti malūno kepurę ir dalį įrengimų.
Po gaisro malūnas buvo suremontuotas: pakeista kepurė (supaprastinta jos forma), pritvirtinti
nauji sparnai (sumažintas sparnų ilgis), pakeistas išorinių sienų medinis skiedrų apkalas. Nuvalyti apdegusių konstrukcinių mechaninių elementų (statvolio, sparninio veleno, krumpliaračio
ir kt.) paviršiai. Remontuota ir dalis kitų konstrukcinių mazgų, pakeistos pirmo aukšto grindys.
1998 m. Žaliūkių vėjo malūnas vėl atidarytas lankytojams, o 2000–2006 m. prie jo rengtos Senųjų amatų dienos. Ši kasmet organizuota šventė buvo vienas iš populiariausių ir gausiausiai lankomų miesto renginių ir vienintelis kultūrinis renginys pietinėje miesto dalyje.
Laikui bėgant, medinio vėjo malūno nykimo procesų nepavyko sustabdyti, atskirų pastato elementų susidėvėjimas jau buvo pasiekęs kritinę ribą. 2004 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos
Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. Įv-218 Žaliūkių vėjo malūnas pripažintas avarinės
būklės. Buvo nuspręsta, kad nedelsiant reikia atlikti avarinės būklės sustabdymo ir grėsmės
žmonių saugumui pašalinimo darbus – demontuoti malūno sparnus ir grąžulą, apsaugoti statinį
nuo irimo, uždengti (sulopyti) kepurę. Atsižvelgus į blogėjančią vėjo malūno būklę, buvo ieškoma investicijų jo išlikimui užtikrinti ir kad jis būtų pritaikytas pagal paskirtį, kuri garantuotų
fizinės būklės stabilumą ir atskleistų kultūrinę vertę.
2006 m. buvo parengta išsami Žaliūkių medinio vėjo malūno restauravimo ir pritaikymo
visuomenės reikmėms galimybių studija (autorė Vilija Ulinskytė) ir pateikta projekto „Žaliūkių
medinio vėjo malūno restauravimas ir pritaikymas visuomenės reikmėms“ paraiška Centrinei
projektų valdymo agentūrai, kad būtų gauta Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų parama. Įgyvendinant šį projektą, numatyta remontuoti, restauruoti ir konservuoti Žaliūkių vėjo malūną ir jo technologinę įrangą, atstatyti šalia buvusį istorinėje ikonografijoje užfiksuotą malūnininko namą ir taip atkurti būdingą šios rūšies objektų kompleksiškumą,
geriau pritaikyti malūno pastatų kompleksą visuomenės reikmėms – atstatytame name įrengti
informacinį lankytojų aptarnavimo ir edukacinį tradicinių amatų centrą su erdvėmis nuolatinei
edukacinei veiklai ir kad būtų galima malūne lankytojus priimti ir aptarnauti visus metus (iki
tol vėjo malūnas duris atverdavo tik šiltuoju metų laiku). 2008 m. gruodžio 18 d. Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-409 patvirtintas naujas Žaliūkių vėjo malūno žemės skly90 Ekspozicijos. Parodos

Žaliūkių
vėjo malūno
restauravimo
darbų pradžia.
2009 m. sausio
mėn.

po detalusis planas, pagal kurį, sujungus valstybinėje žemėje suformuotą (3 477 m2) ir esamą
(8 042 m2) žemės sklypus, pasikeitė sklypo ribos ir bendras plotas (11 519 m2). Nuo projekto
pateikimo iki jo finansavimo pradžios praėjo 1,5 metų. 2008 m. Žaliūkių vėjo malūnui išsaugoti buvo gauta parama iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų,
valstybės biudžeto. Verta paminėti, kad iš visų tuo metu (tai buvo pirmasis šių finansavimo šaltinių kvietimas teikiamai paramai gauti) pateiktų projektų „Aušros“ muziejaus projektas buvo
įvertintas geriausiai.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2008 m. rugpjūčio 7 d. Projekto vadovas – „Aušros“
muziejaus direktorius Raimundas Balza, stebėsenos priežiūros specialistė – Edita Rudminaitė, finansininkė – Danguolė Pupinienė. Projektavimo darbus atliko ir projektą prižiūrėjo UAB
Projektavimo ir restauravimo institutas, projekto vadovė – architektė Saulutė Domanskienė. Už
techninę projekto priežiūrą buvo atsakingas vadovas Jaunius Kavaliauskas. Konsultacijas praktiniais tradicinių statybos technologijų klausimais teikė Egidijus Prascevičius. Restauravimo ir
statybos darbus atliko UAB „Meba“. Įgyvendinant projektą, panaudota beveik 2,2 milijono litų.
2009 m. restauruotas vėjo malūnas, dar po metų atstatyta malūnininko troba, o 2011 m.
pavasarį malūnininko sodyba – unikalus medinės architektūros technikos paveldo objektas –
jau priėmė pirmuosius lankytojus. Restauruodami malūną, statybininkai išsaugojo originalias
medines įrangos detales. Kiek buvo įmanoma, šios restauruotos ir tik negrįžtamai sunykusios
ar laiko ir aplinkos poveikio sugadintos pakeistos naujomis. Malūną dengiančios skiedros buvo
keičiamos visiškai. Darbininkai, nuėmę senas skiedras nuo išorinių malūno sienų, uždėjo šiuolaikinę priešvėjinę plėvelę, medinį karkasą, ant kurio žuvies žvynelių principu vieną ant kiŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017
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tos prikalė drebulių skiedras. Viena jų eilė
„žvelgia“ į dešinę, kita – į kairę. Toks malūno dengimo skiedromis būdas suderintas su
„Aušros“ muziejumi ir projekto architekte
S. Domanskiene. Beje, skiedros vietinės,
gamintos Šiaulių r., Raudėnuose. Pirmame
ir ketvirtame vėjo malūno aukštuose įrengtos naujos medinės grindys. Vidinės malūno sienos ir didžioji dalis tolesnių aukštų
grindų išliko autentiškos, tik kai kurios jų
dalys pakeistos naujomis. Restauruotos
metalinės vidaus konstrukcijų jungimo
detalės, restauruoti ir sustiprinti pamatai,
atkurti malūno sparnai, sutvarkyti langai ir
durys. Pagal ikonografinę medžiagą atstatyta malūno kepurė. Daug dėmesio skirta ir
technologinei vėjo malūno įrangai. Didžioji
jos dalis, nors malūno amžius tikrai solidus,
ir iki šiol tebėra geros būklės. Puikiai išsilaikiusi malūno šerdis (statvolis) padaryta
Žaliūkių vėjo malūno restauravimo darbai. 2009 m.
gegužės mėn.
iš vientiso aukštos pušies kamieno. Restauruotame Žaliūkių vėjo malūne lankytojus
pasitinka atnaujinta ekspozicija, muziejininkas-malūnininkas supažindina su sudėtinga malūno
įranga ir grūdų malimo procesu. Smalsuoliai sužino dabartinius ir liaudiškus įrangos pavadinimus: statvolį su žvaigždiniu krumpliaračiu, sparninį veleną, sparninį krumpliaratį, kūginį
krumpliaratį – „šulratį“, juostinį stabdį, sparnų stabdymo svertą – „mešką“, girnas, girnų kubilus ir jų „ausis“, girnų pakėlimo svertinį mechanizmą – „žirkles“, miltų byrėjimo įrengimus –
„rankoves“, arba „aulus“, kepurės pasukimo įrangą – „ožiuką“ ir kt. Visi keturių aukštų technologiniai įrengimai yra tarpusavyje susiję ir vėjo padedami mala grūdus.
Žaliūkių vėjo malūno kepurė, kurios sukimasis anuomet priklausė nuo vėjo krypties,
dabar to daryti negali. Nors malūnas turi visą kepurės sukimo mechanizmą, tačiau dėl šalia
nutiestos aukštos įtampos linijos, pasukus kepurę, sparnai gali kliudyti elektros laidus, todėl
sparnai gali suktis ir malūnas gali malti tik pučiant vakarų ar šiaurės vakarų vėjui. Įprastai,
esant palankiam vėjui, malimo procesas prasideda ketvirtame aukšte atleidus sparnų stabdymo
mechanizmą „mešką“ ir kartimi išjudinus arba įsukus sparnus. Į malūną atvežti grūdai iš pirmo
aukšto maišų pakėlimo mechanizmu per angą pakeliami į trečią aukštą. Čia grūdai pasveriami
ir supilami į piltuvus – „kašes“. Pro angą grūdai subyra į antrame aukšte sukamas girnas. Girnos
grūdus sumala, o miltai pro girnų angą byra į pirmą aukštą medinėmis rankovėmis – „aulais“ – į
užkabintus maišus. Atrodo, viskas paprasta, tačiau ypatinga ir vertinga yra tai, kad kiekvienas
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Malūnininko
trobos atstatymo
darbai. 2010 m.
birželio 11 d.

malūnas turi tik jam vienam sukonstruotą technologinę įrangą. Kitos tokios pat nėra, kaip nėra
ir dviejų vienodų malūnų. Malūnų konstrukcijos ir įrenginiai liudija meistrų nagingumą, gebėjimą suderinti funkcinę jų paskirtį su praktiškumu ir ekonomiškumu.
Po restauravimo muziejininkai tikėjosi malūną prikelti, duoti jam darbo, tačiau pirmas
bandymas atkurti tvirtus malūno sparnus nepasisekė. Pagal autentišką ikonografinę medžiagą
atkurtų vėjo sparnų konstrukcija neatlaikė liūčių ir gūsingo vėjo. Akivaizdu, kad nebėra senosios meistrų kartos, išmanančios vėjo malūnų konstrukcijas ir jų technologinę įrangą. Vietos
meistrų tradicija – perduoti iš kartos į kartą vėjo malūnų statybos ir jų veikimo priežiūros patirtį – dabar yra nutrūkusi. Naujoji specialistų karta, architektai, inžinieriai neturi pakankamai
medinių vėjo malūnų technologinės įrangos atstatymo žinių, ypač projektavimo patirties, nes
tai yra specifinė sritis. Stipraus vėjo neatlaikė ir anksčiau restauruotų Kleboniškių ir Paežerių
(Radviliškio r.) vėjo malūnų sparnų konstrukcijos. Tad pirmuosius nulūžusius sparnus pakeitė
tvirtesni antrieji, kurie sukasi iki šiol.
Kadaise šalia malūno stovėjo dviejų galų malūnininko namas. Gaila, jis neišliko – miestui plečiantis ir tiesiant Architektų g., buvo nugriautas. Nors ir ne tiksliai toje pačioje vietoje,
vis dėlto 2010 m. jis buvo atstatytas. Atkurti pastatą leido išlikusi ikonografinė medžiaga – Žaliūkių malūnininko gyvenamojo namo fotografijos ir Radviliškio r., Mockiškio k., surastas labai
panašus malūnininko namas, kurio tūris, fasadų, durų ir langų angų išdėstymas beveik analogiški Žaliūkių malūnininko namui. Skardinė pastato stogo danga pasirinkta siekiant atskleisti
ir išsaugoti tradicines statybos amato technologijas ir medžiagas. Statinio tašytų rąstų sienomis
išorė primena XIX–XX a. ir reprezentuoja vieną to laikotarpio kaimiškos sodybos pastatų. MuŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017
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ziejininkai, siekdami sugrąžinti tikrąjį valstiečių gyvenimą liudijančius senuosius pavadinimus,
atstatytą pastatą pavadino malūnininko troba.
Pirmas trobos aukštas skirtas lankytojams, antras – muziejaus reikmėms. Pastatas suplanuotas kaip tradicinis dvigalis gyvenamasis namas. Remiantis žemaitiškomis tradicijomis,
vienas galas vadinamas geruoju, kitas – prastuoju. Gerasis trobos galas pritaikytas konferencijoms, susirinkimams ir įvairioms edukacinėms reikmėms, o prastajame gale įrengta edukacinė
patalpa su duonkepe – čia visus metus vyksta duonos kepimo edukacijos, kuriose lankytojai
gali stebėti, kaip kepama duona, patys padaryti po mažą duonos kepaliuką, o iškeptos – paragauti. Tiesą sakant, čia kepamos duonos kvapas pasitinka vos pravėrus pastato duris. Vyksta ir
kitos etnografinės edukacijos, susijusios su lietuvišku tautiniu paveldu.
Raiškūs kaimiškos trobos interjero akcentai – pagal analogus pagaminti etnografiniai
baldai: didelis stalas ir suolai, ir eksponatai – senos spintos, skrynios, senoviškas nuo 1900 m.
valandas mušantis laikrodis, šalia krosnies pastatyta ližė ir duonkubilis, medinės geldos, kiti
praeitį menantys buities rakandai. Antrame aukšte įrengtos 2 mansardos, pritaikytos muziejaus
reikmėms. Mansardos atspindi XX a. vid. krašto architektūros tradicijas. Tiek Žaliūkių malūnas, tiek malūnininko troba pritaikyti ir neįgaliesiems – į pirmuosius pastatų aukštus jie lengvai
patenka įrengtu nuožulniu prievažu.
Senoji lietuvių architektūra visuomet suvokiama sodybos kontekste. Sodyba yra pagrindinė šeimos gyvenimo vieta, stabilus ūkio vienetas. Sodybą įprastai sudaro darni pastatų (namas, klėtis, tvartas, klojimas, pirtis), želdinių (sodas, gėlių darželis, pavieniai medžiai), kiemo
erdvių (vidaus ir išorės) ir mažosios architektūros (kryžius, koplytstulpis, tvora, vartai, šulinys,
suoliukai) formų visuma, atspindinti regiono žmonių gyvenseną ir jos specifiką. Sodyba yra lietuvių etninės kultūros pagrindas. Šiuo metu atotrūkis tarp etninės ir miesto kultūros vis didėja,
tad autentiškos kultūros poreikis auga. Žaliūkių vėjo malūnas, atstatytas malūnininko namas,
prie jo pastatytas koplytstulpis, senoviškas šulinys su aukštyn iškilusia svirtimi, suoliukai, tvora
ir visa juos supanti aplinka sudaro darnų infrastruktūros vienetą – Žaliūkių malūnininko sodybą. Didžiulį sodybos plotą užpildo prie trobos besipuikuojantys gėlių darželiai su tradicinėmis
gėlėmis, pasodintas sodas, kuriame augantys vaismedžiai jau duoda vaisių, medinės skulptūros,
žaidimų aikštelės, įvairiausios sūpynės, lipynės ir kiti statiniai.
Trejus metus užtruko malūno restauravimas ir malūnininko gyvenamojo namo atstatymas. 2011 m. pavasarį restauruotas vėjo malūnas ir nauja malūnininko troba priėmė pirmuosius
lankytojus – „Aušros“ muziejaus muziejininkai buvo pakviesti į Etnografijos skyriaus įkurtuves
Žaliūkių malūnininko sodyboje. Malūnininko trobos pašventinti atvyko Šiaulių Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas monsinjoras Vytautas Kadys. Etnografijos
skyriaus vedėja Sigita Milvidienė susirinkusiesiems pristatė malūnininko trobą, būsimą veiklą. Edukacinių programų kuratorė Rasa Daukšienė kolegoms pasakojo apie duonelės kepimo
procesą, daugelis pabandė ją išsikepti. Per šias įkurtuves buvo apdovanoti muziejininkai, kurie
įdėjo daug jėgų, kad idėja pavirstu kūnu, t. y. Žaliūkių malūnininko sodyba. Projekto vadovo „Aušros“ muziejaus direktoriaus R. Balzos padėka įteikta Fotografijos skyriaus vedėjai V.
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Ulinskytei-Balzienei už atliktus išsamius istorinius tyrimus ir profesionalų Šiaulių „Aušros“
muziejaus projekto „Žaliūkių medinio vėjo malūno restauravimas ir pritaikymas visuomenės
reikmėms“ parengimą, kultūros projektų administravimo specialistei Editai Rudminaitei – už
kruopštų, nuoširdų ir kūrybišką šio projekto administravimą, vyriausiajai buhalterei D. Pupinienei – už profesionalų projekto finansų administravimą, Etnografijos skyriaus darbuotojams
S. Milvidienei, Juliui Vainoriui, Skaistei Mockutei ir Gražinai Didžgalvienei – už sutelktas
pastangas, nuoširdų darbą vykdant projektą ir įrengiant Žaliūkių vėjo malūno ekspoziciją ir
malūnininko trobą.
Tų pačių metų birželio 3–4 d. įvyko teatralizuota didžiulio šiauliečių dėmesio sulaukusi
„Aušros“ muziejaus Žaliūkių malūnininko sodybos atidarymo šventė „Žaliūkių malūno dienos.
Svečiuose pas malūnininką Danielį“. Per dvi šventės dienas susirinkusieji išvydo tarpukario
sodybos gyventojų kasdienybę, teatrų spektaklius, veikė miestelio arbatinė, raštinė, knygynas,
fotoateljė, turgelyje buvo galima nusipirkti duonos, medaus, gaminių iš vytelių, medinių žaislų, paskanauti giros ir čia pat išvirtos košės. Vaikai galėjo žaisti praėjusio amžiaus žaidimus,
dalyvauti įvairiose atrakcijose. Šventės akcentas – Žaliūkių malūnas ir jo savininkų Danielių
šeima. Susirinkusiųjų prie malūno laukė tarpukario sodybos gyventojų kasdienybė: duoną kepanti Danielio pati, barščius verdančios šeimininkės, grūdų maišus rikiuojantis malūnininkas.
Buvo parodyti teatralizuoti epizodai iš malūno istorijos. Dalyviams reikėjo pasisaugoti, kad
nepakliūtų į sąrašą įtariamų piliečių, pavogusių Danielio dviratį, arba galėjo net iškilti pavojus gyvybei – teko slėptis nuo malūną užpuolusių bermontininkų kulkų. Džiugu, kad šiame
renginyje dalyvavo paskutinio jo savininko E. Danielio vaikaitis Georgeʼas Keilʼas su žmona,
specialiai ta proga atvykę net iš Australijos.
2011 m. balandžio mėn. pristatyta ir pirmoji paroda iš „Aušros“ muziejaus rinkinių
„Duonos istorija“, pasakojanti lietuviškos duonos kelią nuo grūdų sumalimo iki duonos valgymo, nuo archeologinių laikų iki dabarties. Parodoje eksponuoti seniausi muziejuje saugomi
skobtiniai indai grūdams ir miltams laikyti, duonai maišyti ir minkyti; duonkubiliai, įvairių
formų ir dydžių ližės duonai pašauti, geldos, kuriose buvo minkoma tešla ne tik duonai, bet
ir kitiems miltiniams valgiams: bandelėms, „kleckams“, virtiniams, sriubai, vadinamai tarke,
arba „zacirka“; namų apyvokos daiktai, skirti kepti, grūdams laikyti, sėjai, pjūčiai; lauknešėliai,
kuriais merginos, moterys nešdavo valgį dirbantiems laukuose vyrams; mediniai kaušai, kuriais
semdavo ir grūdus, ir vandenį, grūsdavo užkulą kasdieniam valgiui pagardinti. Supažindinta ir
su senojoje liaudies skulptūroje vaizduojamais šventaisiais – šv. Izidoriumi, žemdirbių globėju, ir šv. Elžbieta, kepėjų globėja. Beveik visi šios parodos eksponatai, iliustruojantys XIX a.
pab. – XX a. pr. Lietuvos valstiečių buitį, surinkti 1930–1938 m. Šiaulių apylinkėse ir Šiaurės
Lietuvoje.
Nuo 2012 m. malūnininko sodyboje vyksta įvairūs lauko renginiai, kalendorinės šventės: Užgavėnės, atvelykis, Kupolinės, Žolinė, Rudens lygiadienis, kūrybinės dirbtuvės ir pan.
Palydint pamažu besitraukiančią žiemą per triukšmingą vieną iš archajiškiausių lietuvių kalendorinių švenčių – Užgavėnes, kuriose apstu liaudiško teatro elementų, – visi kvieŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017
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čiami linksmintis, šokti ir dainuoti, paragauti blynų ir šiupinio, pokštauti kartu su
persirengėliais. Šio susibūrimo dalyviai
stengiasi likti neatpažinti, todėl slepiasi po
kaukėmis, nes taip galima linksmiau ir drąsiau juokauti, pokštauti, žaisti. Kiekvienais
metais daugėja šiauliečių, kurie ateidami į
šventę neužmiršta pasipuošti, atsineša savo
kūrybos kaukių ar atitinkamai apsirengia ir
taip prisideda prie kuriamos šventės nuotaikos. Kartais užmiršusiems kaukę ar nespėjusiems jos pasidaryti pagelbsti ir muziejininkai. Žinoma, mainais į linksmą dainą,
šokį, pokštą ar anekdotą.
Jau tapo tradicija, kad praėjus savaitei po Velykų šiauliečiai ir miesto svečiai
susiburia po malūno sparnais ir švenčia
Atvelykį, dar vadinamą Velykėlėmis, arba
vaikų Velykomis. Šventėje daug dėmesio
skiriama vaikams ir jų pramogoms. Taip
užbaigiamas šventinis Velykų laikotarpis ir
Užgavėnės Žaliūkių malūnininko sodyboje. 2019 m.
suteikiama proga mažiesiems sodybos lankovo 2 d.
kytojams pažaisti, susipažinti su Velykėlių
šventimo tradicijomis. Vaikų džiaugsmui linksmybių įkarštyje pasirodo svarbiausia šventės
viešnia – Velykė (dar žinoma kaip Velykų Bobutė). Paprastai Velykė vaikus aplanko namie pirmąją Velykų dieną, atvažiuodama dar prieš saulės patekėjimą, tačiau jau tapo tradicija sulaukti
jos ir malūnininko sodyboje. Nuo seno tikima, kad Velykės vežimo ratai iš burokų, arkliai iš
vaško, o vadžios iš „ubago“ lazdų. Ji vaikus aplanko dar prieš saulės tekėjimą, kad šviesoje
neištirptų jos vaškiniai arkliai. Tikrai ne visi yra matę Velykę, todėl džiaugiasi galėdami ją
išvysti Žaliūkių malūnininko sodyboje. Kiekvienas gali išbandyti jėgas įvairiose liaudiškose
varžytuvėse ir dalyvauti edukacinėje programoje. Linksmybių, taip pat ir dovanų, netrūksta ne
tik vaikams, bet ir kartu atėjusiems tėveliams ir seneliams. Ypač mėgstama pramoga – suptis
sodyboje pastatytose įvairiausiose sūpynėse, nes manoma, kad kuo aukščiau išsisupsi, tuo linai
augs didesni, o pats būsi linksmesnis ir sveikesnis visus ateinančius metus. Per šventę muziejininkai lankytojus kviečia paragauti tik vieną kartą metuose kepamos gardžios Atvelykio kiaušinienės – svarbiausio tradicinio šventės patiekalo. Ši kiaušinienė kepama lauke ant krosnies ir
tikrai visada būna nepaprastai gardi.
Trumpiausią vasaros naktį šiauliečiai ir miesto svečiai kviečiami susiburti po malūno
sparnais švęsti Kupolinių. Pagrindinis šios šventės akcentas – žolynai, kurie laikyti šventi ir tu96 Ekspozicijos. Parodos
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rintys magiškų galių, tad žolynais ir vainikais tądien puošiami visi malūnininko sodybos kampai. Kaip senais laikais, taip ir dabar vainikais puošiami ir sodybos vartai, ir šulinys, kartais ir
malūno sparnai. Pinti vainikus, iš surinktų žolynų spėti ateitį, vaišintis apeigine duona ir gira,
uždegti naują šventinę ugnį, dainuoti ir šokti prie šventinio laužo kiekvienais metais susirenka
nemažas būrys šiauliečių. Per Kupolines kiekvienas, įžengęs pro žolynais apkaišytus vartus,
atsiduria šventiškoje Žaliūkių malūnininko sodyboje ir ramiai kupoliaudamas gali prisiminti iš
amžių glūdumos atėjusius mūsų tautos papročius, taip pat sužinoti ateitį. Sodyboje apsilankiusi
žolininkė pataria, kaip išvengti bėdų ar negandų, ką daryti, norint susirasti antrąją pusę, ir ko
tikėtis ateinančiais metais. Merginos, iš įvairių gėlių nupynusios vainikus, gali sužinoti, kada
ištekės. Nugara atsistojusios į stebuklingąją malūnininko sodybos gale pastatytą kupolę, per
kairį petį mesdamos vainiką, turi skaičiuoti, kiek prireiks metimų, kol jis pakibs ant kupolės
šakų. Metimų skaičius simbolizuoja metus, kuriems praėjus įvyks vestuvės. Kai vainikai jau
nupinti ir ateitis išburta, kuriamas aukuras, kurio ugnis nuo seniausių laikų laikyta nepaprasta.
Tikėta, kad ji apvalys, apsaugos nuo ligų ir nelaimių, namus – nuo perkūnijos, atneš į šeimą
sutarimą ir gerovę. Vėliau Kupolinių laužas uždegamas švaria ugnimi nuo aukuro, sukrauto iš
lauko akmenų. Dainos, muzika, ramūs rateliai ir trankūs šokiai Joninių išvakarėse prie Žaliūkių
malūno netyla iki saulėlydžio.
Žaliūkių malūnininko sodyboje švenčiama Žolinė – gražiausia ir turtingiausia vasaros
šventė, įprasminanti tam tikrą valstiečių gyvenimo etapą ir simbolizuojanti naują derlių. Liaudies išmintis byloja: „Kas per Žolinę neviešės, tas visą gyvenimą laimės neturės“, todėl baigiantis rugiapjūtei tradiciškai prie stalo susirinkdavo visa giminė. Tą dieną pirmą kartą ragaujama šviežiai iškepta ką tik nupjautų ir iškultų naujo derliaus rugių duona. Apsilankę Žolinės
šventėje taip pat gali pasivaišinti malūnininko troboje kepta šviežia Žaliūkių duonele, smagiai
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ir turiningai praleisti laiką pagal Žolinės šventimo tradicijas, pabūti su giminaičiais, draugais,
senais ir naujais pažįstamais, aplankyti žolynų turgelį, paragauti kvapnios žolelių arbatos, pasimėgauti liaudiška muzika, dainomis, šokiais.
Rugsėjo pabaigoje prie Žaliūkių vėjo malūno švenčiama astronominė rudens pradžia – rudens lygiadienis. Šia proga, dėkodami už gerą derlių, aukojame saulės, medžio, ožio simbolius,
o vakare, prisimenant senuosius lietuviškus papročius, ugnis iš laukų parnešama į malūnininko
trobą. Rugsėjo 22-ąją minima ir Baltų vienybės diena. Kaip ir daugelyje Lietuvos, Latvijos ir
kitų pasaulio vietų, prie Žaliūkių vėjo malūno vakare uždegama ugnis, skelbianti baltų vienybę.
Kadaise ugnies sąšauka ant piliakalnių kvietė vienytis kovai – ginti savo žemes, gyvastį, kultūrą.
Vienybė padėjo išlikti ir išgyventi tūkstantmetę istoriją Baltijos pakrantėje ir Europoje įsikūrusioms tautoms, todėl šiandien vienu metu uždegama ugnis įgyja naują prasmę. Šiauliečiai,
šalia malūno esančių vietos bendruomenių nariai, neabejingi mūsų tautos praeičiai, šia proga
susiburia Žaliūkių malūnininko sodyboje.
Malūnininko sodybai jaukumo suteikia nuo pat jos atidarymo vykdoma patraukli, atraktyvi ir kokybiška etnokultūrinė veikla. Lankytojai drauge su malūnininku gali apžiūrėti vėjo
malūno ekspoziciją. Vaikai, moksleiviai, šeimos, turistų grupės kviečiami į įvairias tradicinių
amatų edukacijas ne tik malūnininko troboje, bet ir lauke. Populiariausia edukacija – „Duonos
kepimas“. Ji vedama atstatytoje malūnininko troboje, lankytojus viliojančioje tradiciniu kaimo
interjeru, etnografine ekspozicija. Sakoma, jog duonos skonis – tai gyvenimo skonis. Tuos,
kurie nori sužinoti, koks jis, maloniai priima šventiškai nusiteikusi „gaspadinė“ (namų šeimininkė) – per kiekvieną edukaciją kepama kvapni, natūraliai subrandinta ruginė duonelė. Susėdę prie karščiu alsuojančios krosnies, lankytojai išgirsta pasakojimą apie sunkų duonos kelią
98 Ekspozicijos. Parodos

nuo sėjos iki balta staltiese užtiesto stalo,
sužino valstiečių buityje gyvavusias duonos kepimo tradicijas, papročius ir ritualus,
kiekvienas padaro ir kepa savąjį duonos kepalėlį, ir, žinoma, ragauja duonelę, užteptą
sviestu ir pabarstytą maltais linų sėmenimis
ar kanapėmis. Edukacija skirta įvairioms
amžiaus grupėms, joje aktyviai dalyvauja
moksleiviai, šeimos, įvairių organizacijų
kolektyvai, Lietuvos ir užsienio turistai. Ši
edukacija ir ekskursijos po atnaujintą Žaliūkių vėjo malūno ekspoziciją vedami trimis kalbomis (lietuvių, anglų, rusų).
Ne tik duonos kepimas vilioja apsilankyti Žaliūkių malūnininko sodyboje.
Edukacijos atkartoja liaudies kalendorių,
Duonos kepimo edukaciją veda edukatorė Laimutė
tad kiekvienas metų laikotarpis turi tik jam Tomkuvienė
skirtą veiklą. Artėjant Užgavėnėms, vyksta
edukacija „Užgavėnių kaukių darymas“. Troboje dūzgia vaikai, skubantys pasiruošti išvaryti
šaltą žiemą ir sutikti ilgai lauktą pavasarį. Edukacijoje primenamos šios pagoniškos šventės
tradicijos ir apeigos, prietarai ir burtai, sužinoma apie vieną iš pagrindinių šventės atributų –
kaukes ir persirengėlius. Siūloma ne tik pasikalbėti apie paskutinę žiemos mėsėdo dieną, bet
ir pasidaryti charakteringą kaukę, kuri padėtų kuo greičiau išvaryti žiemą ir prišaukti pavasarį.
Velykos – tai šventė po 7 savaičių gavėnios pasninko, per kurią stalas gausiai nukraunamas valgiais. Kiekviena šeima patiekdavo mėsiškų patiekalų, būtinai prisimargindavo kiaušinių
ir išsikepdavo gardaus, paskaninto aguonomis šventinio pyrago. Žaliūkių malūnininko sodyboje organizuojamoje edukacijoje „Velykų pyragas“ kviečiama ne tik susipažinti su senoviniais
Velykų papročiais ir patiekalais, bet ir pasimokyti pagal seną receptą išsikepti Velykų pyragą.
Prieš Velykas troboje kvepia ne tik kepamas pyragas, bet ir ištirpintas bičių vaškas – marginami margučiai. Edukacijoje „Margučių raštai“ kviečiama susipažinti su Velykų tradicijomis,
papročiais, simboliais ir ornamentika, išmokti marginti kiaušinius karštu vašku. Svarbiausias
Velykų simbolis – margintas kiaušinis (margutis) – reiškia gamtos prisikėlimą, gyvybės atsiradimą, gyvenimo atsinaujinimą, augalijos gimimą, jos žydėjimą ir vaisingumą. Į edukaciją
atsinešę paprastų virtų kiaušinių, lankytojai namo parsineša tradiciniais raštais numargintus
spalvingus margučius.
Per edukaciją „Piemenėlių vargai ir pramogos“ nuo Jurginių (balandžio 23 d.) iki pat vėlyvo rudens kerdžiaus ragas kviečia mažuosius tapti piemenėliais ir sužinoti įvairių dalykų apie
ganiavą senajame kaime. Kerdžius parodo, kaip buvo daromi piemenų muzikos instrumentai:
iš medžio žievės ir mediniai lumzdeliai, skudučiai, švilpynės, šiaudo birbynės; visi dalyviai gali
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jais paraliuoti. Taip pat dalyviai išmoksta nusivyti virvutę ir virvę, padaryti pantį. Žaidžiami ir
tradiciniai piemenėlių žaidimai: lenktynės su maišais, paslėptų daiktų ieškojimas, muštukas.
Galiausiai ragaujama lauže keptų bulvių su lupenomis. Šioje edukacijoje piemenėlių vargai
nedideli, o pramogos – smagios.
Gruodis – advento metas, kai aplink tvyro susikaupimas ir stebuklinga ramybė. Kartu
tai – ir mistinis laikotarpis, pilnas įvairių tikėjimų, spėjimų ir burtų, lemsiančių ateinančius
metus, šeimyninę laimę ar asmeninę sėkmę. Visą gruodžio mėn. Žaliūkių malūnininko sodybos
šeimininkai, malūnininkas ir „gaspadinė“ šventiškai papuoštoje troboje laukia besidominčių
senaisiais papročiais ir kviečia dalyvauti edukacijoje „Adventas – tikėjimai, spėjimai, burtai...“
Dalyviai išgirsta draudimų, kurių privalu laikytis per adventą, spėja orus ir būsimą derlių, sužino, ką gi jiems žada ateinantys metai, vaišinasi pačių iškeptais kūčiukais, dar skirtingose Lietuvos vietose prėskučiais, „bambolikais“, „galkutėmis“, parpaliukais ar „šližikais“ vadinamais, o
apsilankęs Senis Kalėda su pakuline barzda nustebina, nudžiugina ir mažus, ir didelius.
Etnokultūrinės edukacijos veiklą svariai papildo istorinio profilio edukacija „Daraktorinė mokykla“. Joje pasakojama apie spaudos draudimo laikotarpiu (1864–1904) Lietuvoje
veikusias daraktorines (slaptąsias lietuviškas) mokyklas. Dažnai tokios mokyklos veikdavo
paprastoje kaimo troboje, tokioje kaip malūnininko troba. Supažindinama, kokios buvo mokymosi sąlygos, mokymo priemonės, dėstomi dalykai, kaip dirbo ir gyveno daraktoriai. Per pratybas moksleiviai gali pabandyti rašyti žąsies plunksnomis ant medinių lentelių ar medinėmis
arba metalinėmis lazdelėmis ant vaško lentelių. Dalyviai sužino ir apie tuo metu neklusniems
moksleiviams taikytas bausmes – dažnas nežino, kas yra beržo rykštelė, tad ją gali pamatyti, o
klūpėjimą ant žirnių – kad ir kaip būtų keista – nori išbandyti beveik visi.
Edukacijas veda kvalifikuoti muziejininkai-edukatoriai, Žaliūkių malūnininko sodybos
šeimininkai, turintys nemažą muziejinio, edukacinio ir etnokultūrinio darbo patirtį: Etnografijos skyriaus vedėja S. Milvidienė, muziejininkas-vyriausiasis specialistas J. Vainorius, edukacinių programų kuratorės Laimutė Tomkuvienė ir Jūratė Džežulskytė.
Pastaraisiais metais vykdytas projektas „Bendruomenių sambūris prie Žaliūkių malūno“
paįvairino kultūrinį Šiaulių gyvenimą ir skatino bendruomenių narius aktyviau įsitraukti į kultūrinę miesto veiklą – ne tik apsilankyti muziejaus renginiuose kaip žiūrovams, bet ir patiems
aktyviai dalyvauti įvairiuose konkursuose, vakaronėse, koncertuose. Tęstas bendradarbiavimas
su šalia Žaliūkių malūnininko sodybos esančio Šiaulių r., Žaliūkių k., bendruomene. Užmegztas turiningas bendradarbiavimas su Šiaulių miesto vietos bendruomenėmis. Motyvuojant bendruomenes kultūrinei saviraiškai, stengtasi sutelkti kaimynystėje esančio Žaliūkių k. ir miesto,
ypač nutolusių nuo miesto centro ir kitų kultūros įstaigų pietinės jo dalies, gyventojus bendrai
programos „Bendruomenių sambūris prie Žaliūkių malūno“ veiklai, sustiprinti solidarumo,
bendruomeniškumo apraiškas ir padidinti muziejaus lankytojų skaičių. Per Žaliūkių malūnininko sodyboje švęstas projekte numatytas kalendorines šventes pristatyti senieji lietuvių tautos
papročiai, vestos edukacijos lankytojams patraukliai priminė senąsias tradicijas ir amatus.
Ši veikla neliko nepastebėta ir jau 2011 m., tuoj po malūno restauravimo, sulaukė tarp100 Ekspozicijos. Parodos

tautinio pripažinimo – Europos Komisijos ir Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos projekto EDEN (European Destinations of Excellence) konkurse „Lietuvos turizmo
traukos vietovė 2011“ už edukacinę veiklą „Aušros“ muziejaus Žaliūkių malūnininko sodybai
skirta trečioji vieta. 2012 m. Žaliūkių malūnininko sodyba nominuota Valstybinio turizmo departamento organizuotų sėkmingiausių turizmo projektų rinkimų kategorijoje „Geriausios galimybės vietiniam šeimų turizmui“. Viešas balsavimas vyko naujienų portale lrytas.lt. Sodyba
sulaukė palankaus visuomenės vertinimo.
Projekto „Žaliūkių medinio vėjo malūno restauravimas ir pritaikymas visuomenės reikmėms“ lėšomis įsigyta etnokultūrinei veiklai – kasdieniam muziejininkų darbui ir įvairiems
renginiams – reikalingos įrangos: 2 kompiuteriai, projektorius, spausdintuvas, darbo, etnografiniai baldai, mobili lauko scena su įgarsinimo ir apšvietimo įranga, žolės pjovimo ir sniego
valymo įranga. Įrengta sodybos lauko apšvietimo sistema, o abu svarbiausi sodybos pastatai
apšviesti specialiais prožektoriais.
Restauruotas Žaliūkių vėjo malūnas su autentiška technologine įranga, atstatyta malūnininko troba ir sutvarkyta teritorija yra unikali ir patraukli vieta, galinti sukviesti tūkstančius
lankytojų. Tradicinio kaimiškojo kraštovaizdžio relikto išsaugojimas urbanizuotoje aplinkoje
išplėtė etnokultūrinių renginių malūno teritorijos atvirose erdvėse pasiūlą įvairiu metų laiku.
Šiaulių mieste kultūros įstaigos, išskyrus bibliotekas, yra sutelktos centrinėje miesto dalyje,
o gyvenamųjų rajonų gyventojams beveik nėra jokios kultūros renginių pasiūlos, nekuriama
kultūros įstaigų infrastruktūra, nors gyventojų tankumas ten yra didžiausias (didžiausias gyventojų tankumas pietiniame miesto rajone, kuriame ir yra Žaliūkių malūnininko sodyba) – 1 km²
tenka daugiau nei 18 000 gyventojų. Neabejotina, muziejaus padalinys šioje miesto vietoje bent
iš dalies išsprendė šią miestui aktualią problemą, ir sodyboje rengiamos edukacinės programos, ekskursijos, organizuojamos tradicinės kalendorinės šventės ir renginiai pritraukia gausų
lankytojų būrį, pagyvina kultūrinį miesto gyvenimą. Sodyba tapo ir vienu iš mėgstamiausių,
lankomiausių, įdomiausių Šiaulių miesto turizmo objektų, tradicinių amatų puoselėjimo židiniu. Profesionaliai ir patraukliai plėtojama etnokultūrinė veikla daugeliui leidžia geriau pažinti
Šiaulių miesto ir krašto kultūros paveldą, suvokti jo vertę. Etninės architektūros paveldas atgimsta naujam gyvenimui, o tradicinė kultūra tampa pažinimo šaltiniu ateities kartoms. Nuolat
gausėjantis lankytojų skaičius rodo, kad Žaliūkių malūnininko sodyboje plėtojama veikla yra
prasminga ir reikalinga visuomenei.
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Vilija Ulinskytė-Balzienė
FOTOGRAFIJOS MUZIEJAUS ISTORIJA IR ŠIANDIENOS
MODERNIZACIJA
Fotografijos muziejus – vienintelis specializuotas fotografijos istorijos, meno, technikos
ir technologijos muziejus Lietuvoje. Išaugęs iš fotografų kūrybinės bendrystės, muziejus visada buvo dinamiška ir kūrybinga, nuolat atsinaujinanti institucija. 2009–2014 m. įgyvendinta
neabejotinai didžiausia muziejaus infrastruktūros pertvarka po to, kai 1976 m. muziejus atrado
nuolatinį prieglobstį dabartiniame pastate Šiaulių senamiesčio centre. Pasirengimas pokyčiams
ir muziejaus pastato rekonstrukcijos, būsimos veiklos koncepcijos formulavimas paskatino
atsigręžti į muziejaus istoriją, permąstyti jo tapatumą. Tad šiame straipsnyje apžvelgiamos ne
tik pastarųjų metų pertvarkos, bet ir muziejaus istorija, jo koncepcijos raida: rinkinių turinio ir
struktūros, edukacinės veiklos, ekspozicijų pertvarkos bei kiti įgyvendinti ir dar tebevykstantys
pokyčiai.

Istorija

Retrospektyviai apžvelgiant ligšiolinę muziejaus raidą, paaiškėjo, kad turimos žinios
apie, atrodytų, dar jaunos institucijos praeitį yra gana fragmentiškos. Be keleto apžvalginių
žinučių ar prisiminimų interviu spaudoje, muziejaus kūrimosi chronologija, šaltiniai iki šiol nebuvo išsamiau nagrinėti, todėl visai netolimos praeities įvykiai buvo žinomi gana paviršutiniškai, pasitaikė ir nemažai netikslios informacijos. Lig šiol išsamiausias Fotografijos muziejaus
istorijos tyrimas atliktas ir publikuotas šio straipsnio autorės1, šįkart rengiant straipsnį papildytas. Tyrime remtasi daugiausia dokumentais, saugomais Šiaulių „Aušros“ muziejaus archyve,
ano meto spaudos pranešimais, o dokumentinių šaltinių informacijos spragas užpildė ir papildė
pokalbiai su muziejaus įkūrėju fotografu Antanu Diliu2.
Įprasta Fotografijos muziejaus gimtadieniu laikyti pirmosios laikinos ekspozicijos
atidarymą 1973 m. gegužės 25 d. Tačiau muziejaus kūrimo žygiai pradėti daug anksčiau, iki šio
atidarymo momento nuveiktas didžiulis organizacinis darbas, apgalvota muziejaus struktūra,
surinkta daug vertingų eksponatų. Muziejaus pradžia susijusi su svarbiu Lietuvos fotografijos
raidos etapu, kai subrendo fotomėgėjų judėjimas, prasidėjo organizuota fotomenininkų veikla,
nuklojusi kelią tuo metu vienintelei kūrybinei fotografų sąjungai buvusioje Sovietų Sąjungoje
– Lietuvos fotografijos meno draugijai (dabar – Lietuvos fotomenininkų sąjunga) – pirmajai
Fotografijos muziejaus globėjai ir iki šiol neatskiriamai muziejaus darbų partnerei. Fotografijos
muziejaus ištakų reikėtų ieškoti 1966 m. Šiauliuose susikūrusio Šiaulių fotoklubo veikloje,
kuriam vadovavo tuomet jaunas fotožurnalistas, Lietuvos telegramų agentūros ELTA fotokorespondentas A. Dilys. Atvykęs į Šiaulius 1963 m. iš Anykščių, kur metus dirbo Anykščių r.
1

2

Ulinskytė-Balzienė V. Šiaulių Fotografijos muziejus – tradicijų tąsos ir nuolatinio atsinaujinimo rate, Varpai, 2014, Nr. 31,
p. 125–143.
Autorės interviu su A. Diliu. Šiauliai, 2014-06-11, Šiaulių „Aušros“ muziejaus archyvas (toliau – ŠAM archyvas).
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laikraščio „Kolektyvinis darbas“ fotokorespondentu ir lygiagrečiai 1962–1963 m. gilino fotoreportažo meno įgūdžius Maskvos centriniuose žurnalistikos namuose, šis energingas fotografijos entuziastas subūrė Šiaulių fotografų bendruomenę į fotoklubą, kuris aktyviai įsiliejo į Lietuvos fotoklubų judėjimą3. Tais pačiais, 1966-aisiais, Šiauliuose susitikusi šalies fotoklubų taryba paskelbė programą, kurios vienas iš punktų numatė „rinkti medžiagą apie Lietuvos fotografiją praeityje ir dabar, rūpintis jos išsaugojimu“4. Kaip teigė A. Dilys, tada apie Fotografijos
muziejų dar negalvota – šiauliečiai užsibrėžė sukaupti viską, kas susiję su Šiaulių fotoklubo
veikla5 – klubo narių kūrinius, parodų katalogus, įvairius dokumentus, klubų ženklelius. Be
abejonės, fotografijos entuziastų dėmesys neaplenkė ir Šiaulių miesto bei Lietuvos fotografijos
praeities relikvijų. Fotokorespondento profesijos blaškomas po visą Lietuvą, A. Dilys iš komandiruočių dažnai parsiveždavo ir senųjų fotografijos meistrų palikimo – stiklo negatyvų,
fotografijų, fototechnikos. Netrukus fotografijos paveldo vertybės nebetilpo fotografo namuose, o mintyse jau brendo idėja kurti pirmą fotografijos muziejų Lietuvoje. Anuomet tokių specializuotų fotografijos paveldo muziejų nebuvo ir visoje Sovietų Sąjungoje, o pasaulyje jų veikė tik apie 20–30, dažnai palaikomų tik keleto žmonių iniciatyvos, dalis iš jų buvo privatūs, kiti
3
4

5

Antano Dilio biografinių duomenų anketa, ŠAM archyvas.
Lietuvos fotoklubų tarybos posėdžio protokolas, Lietuvos fotoklubų federacijos programa (protokolo priedas), Kaunas,
1969-07-02, ŠAM archyvas.
Paskočinas J. Muziejaus adresas – Šiauliai. Pokalbis su Fotografijos muziejaus visuomeniniu direktoriumi A. Diliu,
Raudonoji vėliava, 1973, rugpj. 4.
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įkurti kaip didesnių muziejų skyriai ar filialai, vieni buvo orientuoti į fotografijos meno, kiti –
technikos pristatymą ar kaip „Aušros“ muziejaus Fotografijos muziejus šiandien – mišrios (fotografijos istorijos, meno ir technikos) krypties6. Tiesa, retų mėginimų kurti fotografijos muziejus būta ir sovietų respublikose, pirmasis iš jų – apie 1965–1967 m. Odesoje baigėsi nesėkme,
tik maždaug po 15 metų muziejus įkurtas Taline (1980), vėliau dar daugiau kaip dešimtmetį
užtruko fotografijos muziejaus kūrimas Rygoje (1993). Taigi A. Dilys su bendraminčiais ėjo
nepramintais takais, o nesėkmingi ar ilgai užtrukę kitų bandymai kurti muziejus svetur parodo,
kad sumanymas buvo tikrai ambicingas ir tuo metu nelengvai įgyvendinamas iššūkis. Tačiau
muziejaus įkūrėjui pavyko sutelkti bendražygius ir įtikinti valdžios atstovus, kad Fotografijos
muziejus reikalingas, užteko ryžto ir talento šiam grandioziniam sumanymui įgyvendinti. Kryptingas muziejaus kūrimo darbas pradėtas 1967 m. – ši data nurodoma pirmųjų oficialios muziejaus veiklos metų apžvalgoje7. Apie Šiaulių fotoklubo kuriamą Fotografijos muziejų rašoma ir
1968 m. lapkričio 30 d. A. Dilio laiške žurnalistui, fotografui ir fotografijos istorikui Virgilijui
Juodakiui, kuriame, be kita ko, užsimenama apie numatomą jo atidarymą 1969 m. rudenį kartu
su klubo organizuojama pirmąja Lietuvos fotoklubų meninės fotografijos paroda-konkursu8.
Plačiau kuriamo muziejaus viziją A. Dilys aprašo 1969 m. vasario 10 d. apžvelgdamas artimiausius Šiaulių fotoklubo darbus. Nurodoma, kad muziejuje numatoma surinkti geriausius
Lietuvos, Sovietų Sąjungos ir užsienio šalių fotomeno kūrinius, fotografijos istorijos skyriuje
kaupti dokumentus apie fotografiją, parodų katalogus, medalius, įvairiu laiku leistus ir
leidžiamus fotografijų žurnalus, fototechniką, planuota įsteigti ir fotografijos leidinių biblioteką9.
Taigi iš pat pradžių buvo užsimota į pasaulinį lygmenį ir siekta kaupti pasaulio ir visų pirma
fotomeno kūrinių kolekciją, kas to meto sąlygomis realiai buvo įmanoma tik Sovietų Sąjungos
ar Rytų bloko šalių mastu, o ir šiandien tai nebūtų realu ir tikslinga, nes valstybė neskiria pakankamai resursų įsigyti valstybinėms saugykloms ir jose tinkamai saugoti bei reprezentuoti net ir
šiuolaikinio nacionalinio fotomeno vertybes. Visgi per muziejaus gyvavimo dešimtmečius į
muziejų pateko keli šimtai daugiau kaip dviejų dešimčių šalių autorių darbų: kaimyninių Latvijos, Estijos, kitų buvusios Sovietų Sąjungos respublikų, taip pat Austrijos, Anglijos, JAV, Italijos, Čekijos, Vokietijos ir kitų šalių autorių darbai, daugiausia padovanoti, o apie istorinės fotografijos kryptį kol kas neužsimenama arba ji neakcentuojama. Ieškota galimybių įsigyti užsienio leidinių formuojamai muziejaus bibliotekai, kuriai buvo skiriama daug dėmesio. Bandyta jų
įsigyti per spaudos platinimo valdybą „Sąjunginė spauda“10, fotografijų leidinių buvo gaunama
ir paštu iš įvairių užsienio institucijų, su kuriomis buvo užmegzti bendradarbiavimo ryšiai, ir,
6
7

8
9

10

Blėda S. Adresas: fotografijos muziejus..., Tiesa, 1981, bal. 8.
Pažyma apie Lietuvos TSR Fotografijos meno draugijos fotografijos visuomeninio muziejaus veiklą, pasirašyta visuomeninio direktoriaus A. Dilio, 1974-06-15, ŠAM archyvas.
A. Dilio laiškas V. Juodakiui. Šiauliai, 1968-11-30, ŠAM archyvas.
Pažyma apie Šiaulių fotoklubo darbą bei artimiausius uždavinius, pasirašyta Šiaulių fotoklubo tarybos pirmininko A.
Dilio, 1969-02-10, ŠAM archyvas.
Eltos fotokorespondento A. Dilio raštas spaudos platinimo valdybos „Sąjunginė spauda“ viršininkui M. Kliukui, 1969-1205, ŠAM archyvas.
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be abejo, biblioteką pildė Lietuvoje tuo metu jau gana gausiai leidžiami vietovaizdžių albumai,
parodų katalogai, metraštis „Lietuvos fotografija“, periodiniai leidiniai ir pan. Jau pirmame
etape neapsiribota vien tik atsitiktinai gaunamų vertybių kaupimu – žengti pirmieji nuoseklios
būsimojo muziejaus eksponatų paieškos žingsniai. Visgi, kaip buvo planuota, per Pirmąją respublikinę fotoklubų meninės fotografijos parodą, pradėjusią veikti Šiauliuose 1970 m. sausio
10 d., Fotografijos muziejaus atidaryti neteko11, tačiau šios parodos aptarime miesto Kultūros
namuose susirinkusiai fotografų bendruomenei A. Dilys paskelbė, kad toks muziejus Šiauliuose
jau yra kuriamas12. Idėją muziejuje sukaupti ir išsaugoti Lietuvos fotografijos paveldą entuziastingai sutiko kolegos fotografai, ją parėmė ir ką tik, 1969-aisiais, susikūrusi LTSR Fotografijos
meno draugija, kurios vienu iš organizacinio komiteto narių buvo ir A. Dilys. Žinomas fotomenininkas ir pedagogas Povilas Karpavičius, žurnalistas Sigitas Krivickas patarė energingai
skleisti žinią apie kuriamą muziejų, kad kuo daugiau rėmėjų kas kuo gali prisidėtų prie idėjos
įgyvendinimo, dovanotų kuriamam muziejui eksponatų13. Netrukus skelbimai apie kuriamą Fotografijos muziejų pasirodė Lietuvos ir net Amerikos lietuvių spaudoje, apie tai informavo ir
pagrindinis Sovietų Sąjungos fotografijos žurnalas „Sovestskoje foto“. Iš šių skelbimų matyti ir
kuriamo muziejaus pradinė struktūra. Muziejuje pagal saugomų vertybių pobūdį buvo numatyti 4 skyriai. Viename iš jų kauptos geriausios, visų pirma Lietuvos autorių fotografijos, pelniusios apdovanojimus respublikinėse ir tarptautinėse parodose. Lietuvos fotografijos istorijos
skyriuje planuota saugoti dokumentus, straipsnius, senas fotografijas ir negatyvus, parodų medalius, prizus, diplomus, katalogus ir plakatus. Atskiras skyrius buvo numatytas fotoaparatams
ir kitiems fotografijų reikmenims. Ketvirtasis skyrius buvo skirtas literatūrai, susijusiai su fotografijomis, jame planuota kaupti knygas, brošiūras, fotografijos albumus ir žurnalus. Negatyvams buvo skirta fototeka, kurioje numatyta saugoti dokumentinio pobūdžio negatyvus iš fotografų susitikimų, parodų atidarymų, fiksuoti žymiausių fotografijos meistrų portretus14. Vėliau
ši struktūra dar buvo papildyta kino ir televizijos skyriais, tačiau netrukus šių rinkinių formavimo krypčių buvo atsisakyta (prieš kelerius metus kino technikos rinkinys vėl pradėtas kaupti,
nors jis neprioritetinis ir negausus, bet svarbus fotografinės kultūros kontekstui atskleisti). Kuriamo muziejaus skyriuose sparčiai daugėjo eksponatų (žr. 1 lentelę)15.
Tuo metu muziejinė eksponatų apskaita gerokai atsiliko nuo kaupimo tempų, tai lėmė,
kad visuomeninio muziejaus stadijoje standartizuotos muziejinės apskaitos nebuvo, tik dalis

11

12

13
14

15

Šiaulių fotoklubo tarybos skelbimas apie Pirmosios respublikinės fotoklubų meninės fotografijos parodos atidarymą ir
susitikimą su Maskvos, Rygos, Vilniaus ir Kauno fotomeistrais, Raudonoji vėliava, 1970, saus. 9.
Nekrašius J. Pokalbis su muziejaus pradininku, Žiemgala, 1993, Nr. 10, p. 15.
T. Tomkutės-Vaičiulienės interviu su A. Diliu, 2010-03-23, ŠAM archyvas.
Dilys A. Kuriamas fotomeno muziejus, Raudonoji vėliava, 1970, birž. 13; Apie fotomeno muziejų, Raudonoji vėliava,
1970, rugs. 9; Dilys A. Kuriamas fotomeno muziejus, Vilnis, Čikaga, 1970, rugpj. 15; Dilys A. Fotografijos muziejus Šiauliuose, Tiesa, 1971, liep. 4; Rimkus V. Pirmasis Tarybų Sąjungoje, Raudonoji vėliava, 1972, rugpj. 30.
Pažyma apie Lietuvos TSR Fotografijos meno draugijos fotografijos visuomeninio muziejaus veiklą, pasirašyta visuomeninio direktoriaus A. Dilio, 1974-06-15, ŠAM archyvas.
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eksponatų buvo registruoti laisvos formos gaunamų eksponatų knygose16, ir vėliau gan ilgai
muziejinė apskaita atsiliko nuo kaupimo skaičių (pvz., 1979 m. oficialiai buvo registruota 2
000 iš deklaruotų sukauptų daugiau kaip 7 000 vertybių). 1967–1968 m. buvo įsigytos 292
vertybės, 1970 m. jų buvo sukaupta per 1 850, o 1972–1973 m. – net 4 30817. Pirmieji eksponatai atrado kelią į muziejų įvairiausiais būdais. Daug jų (senųjų fotografijų, negatyvų ar fototechnikos) iš įvairiausių šalies vietovių surinko pats muziejaus iniciatorius A. Dilys, nemažai
vertybių sunešė fotografijos istorija besidomintys kolegos fotografai. Antai pirmąjį fotoaparatą fotografijos technikos kolekcijai A. Dilys gavo iš šiauliečio fotografo, Šiaulių fotoklubo
aktyvisto, Lietuvos fotografijos meno draugijos Šiaulių skyriaus pirmininko (išrinktas 1972
m.) Algirdo Musneckio18. Kūrinių besikuriančiam muziejui padovanojo pripažinti Lietuvos
fotografijos meistrai Aleksandras Macijauskas, Romualdas Rakauskas, Antanas Sutkus, Liudas
Ruikas, rygiečiai Gunaras Bindė, Egonas Spuris ir kt. Dokumentų, straipsnių, senų fotografijų
ir negatyvų daugiausia perdavė V. Juodakis, dėstytojas Viktoras Gulmanas iš Kapsuko (dabar
– Marijampolė), Kelmės r. laikraščio „Komunistinis žodis“ redakcijos fotokorespondentas Algimantas Bitvinskas19. Kai kurios vertybės, senoji fototechnika, įsigytos iš tuo metu dar gyvų
prieškario fotografijos meistrų, taip pat iš Lietuvos ir Sovietų Sąjungos kolekcininkų, dalis
eksponatų iš Lietuvos ir užsienio atkeliavo į muziejų paštu, A. Dilio namų adresu Šiauliuose,
kur ir glaudėsi vis didėjanti Fotografijos muziejaus kolekcija. Iki tapimo tikru muziejumi buvo
likęs vienintelis žingsnis – surasti nuolatinį ir pakankamą finansavimą ir tinkamas patalpas
muziejaus veiklai. Pirmuosius 5 kūrimosi metus Fotografijos muziejaus idėją palaikė A. Dilio
ir bendraminčių asmeninė iniciatyva, o susikūrus Fotografijos meno draugijai – ir jos finansinis indėlis. Patalpomis pagelbėjo Šiaulių namų valdyba Nr. 3, skyrusi nediduką kambarėlį
kolekcijai saugoti jos biure Ežero g. ir „Aušros“ muziejus, laikinai užleidęs 2 sales Aušros
alėjoje. 1973 m. gegužės 25 d. čia buvo atidaryta pirmoji visuomeninio Fotografijos meno
draugijos Fotografijos muziejaus ekspozicija (autorius A. Dilys)20. Šią ekspozicijos atidarymo dieną ir sutarta laikyti muziejaus įkūrimo data. Į šventinius atidarymo renginius, vykusius
Šiauliuose net 2 dienas, susirinko fotografai iš visos Lietuvos, taip pat svečiai iš Maskvos,
Talino, Krasnogorsko, apie naują išskirtinį muziejų daug rašė Lietuvos, Sovietų Sąjungos spauda21. Ilgai laukta Fotografijos muziejaus ekspozicija rengta skubant, užtrukta vos 10 parų.
16

17
18

19

20
21

Perdavimo-priėmimo aktas Nr. 62, 1977 m. vasario 9 d., pagal kurį eksponatai perduodami iš LTSR Fotografijos meno
draugijos Šiaulių „Aušros“ istorijos-etnografijos muziejui, ŠAM archyvas.
Ten pat.
Paskočinas J. Muziejaus adresas – Šiauliai. Pokalbis su Fotografijos muziejaus visuomeniniu direktoriumi A. Diliu,
Raudonoji vėliava, 1973, rugpj. 4.
Kuriamas fotomeno muziejus, Vilnis, Čikaga, 1970, rugpj. 15; Dilys A. Kur fotomeno muziejus?, Raudonoji vėliava, 1971,
geg. 14.
Antanas Dilys: Kviečiam į fotomuziejų, Literatūra ir menas, 1973, geg. 26.
Atidaromas Fotografijos muziejus, Raudonoji vėliava, 1973, geg. 24; Fotografijos muziejus, Vakarinės naujienos, 1973,
geg. 24; Antanas Dilys: Kviečiam į fotomuziejų, Literatūra ir menas, 1973, geg. 26; Šiauliuose atidarytas fotografijos
meno draugijos visuomeninis muziejus, Komjaunimo tiesa, 1973, geg. 26; Fotografų svečiai, Raudonoji vėliava, 1973, geg.
26; Kviečiame į fotomuziejų, Raudonoji vėliava, 1973, geg. 30; Šiauliuose praėjusią savaitę atidarytas Lietuvos fotomeno
draugijos visuomeninis muziejus, Gimtasis kraštas, 1973, geg. 31; Дайлиде Р. Всё о фотографии, Известия, 6 июля,
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Galimybės buvo labai ribotos – ekspozicinius baldus paskolino „Aušros“ muziejus, ekspoziciją
rengė pats A. Dilys su talkininkais – dailininkė, 3–4 padėjėjai fotografai iš Fotografijos meno
draugijos iki išnaktų dažė, komponavo, rėmino, kabino eksponatus, tvirtino stiklus, rengė aprašus22. Pirmojoje ekspozicijoje buvo eksponuojama apie 400 eksponatų. Išliko sąsiuvinis,
kuriame šie eksponatai suregistruoti ir aprašyti23, yra ir keletas šios ekspozicijos fotografijų,
iš kurių pakankamai išsamiai sužinome apie pirmosios ekspozicijos turinį. Dėl ankštų ekspozicijos patalpų ekspozicinis Lietuvos fotografijos istorijos temos pasakojimas buvo pateiktas
labai koncentruotai, o ribota erdvė ir eksponatų trūkumas lėmė jo fragmentiškumą. Visgi šioje
ekspozicijoje jau matome itin vertingų, išskirtinių eksponatų, kurie bus pristatomi ir vėliau
sukurtose naujose Fotografijos muziejaus ekspozicijose. Ir šiandien muziejaus rinkinyje vieni
iš vertingiausių eksponatų yra tada eksponuotos prieškario fotografų Juozo Daubaro iš Vabalninko, biržiečio Petro Ločerio, Kauno studijinės fotografijos meistro Karlo Baulo paviljoninės
kameros, senųjų fotografijos meistrų Aleksandro Jurašaičio, Jano Bulhako, Balio Buračo kūriniai, „Putpelės“ draugijos 1933 m. suorganizuotos grupinės fotomėgėjų parodos ir 1936 m.
įvykusios I Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjungos fotosekcijos parodos vaizdai. Tarp
šios ekspozicijos eksponatų yra ir pirmųjų lietuviškų fotografijos leidinių: „Fotografuoti gali
kiekvienas“ (autorius Kazys Laucius, Kaunas, 1933), brošiūra „Fotografams greitojo aparato
rankvedys, arba Receptai ir pamokynimai kaip į 10 minučių viską nufotografuoti“ (paruošė
Liudvikas Jakavičius, Šiauliai, 1926), „Fotografijos vadovėlis. Patarimai visiems fotografijos
mėgėjams“ (autorius dr. E. Vogelis, Kaunas, 1938), tarpukario periodiniai fotografijos leidiniai,
parodų katalogai: žurnalas „Fotomėgėjas“, kilnojamosios „Putpelės“ fotografijų parodos katalogas (1933), II fotomėgėjų parodos katalogas (1935), Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų
fotografijų parodos katalogas (1936) ir kt. Eksponuoti pirmųjų lietuviškų fotografijos plokštelių
pavyzdžiai: „Rasa“ (J. Gintautas, Pandėlys), „Ultrachrom“ (Volfo fabrikas, Kaunas), „Aušra“
(P. Ločeris, Biržai), daug kitokių vertingų fotografijos reikmenų. Anuometinę fotografiją ekspozicijoje reprezentavo pripažintų fotografijos meistrų Jono Kalvelio, P. Karpavičiaus, A. Dilio,
A. Sutkaus, A. Macijausko, R. Rakausko, L. Ruiko ir kitų meistrų kūriniai, kuriuos šiandien
laikome Lietuvos fotografijos aukso fondu.
Netradicinio profilio ekspoziciją per pirmuosius metus aplankė arti 10 000 pavienių lankytojų ir ekskursantų iš Lietuvos ir Sovietų Sąjungos miestų24. Po ekspozicijos atidarymo dar
energingiau imtasi anksčiau pradėtų darbų. Buvo tęsiama prie muziejaus veikiančio pirmojo
Lietuvoje Liaudies universiteto fotomeno ir istorijos fakulteto veikla (fakultetas įkurtas 1972
m. pabaigoje bendradarbiaujant Fotografijos muziejui ir „Žinijos“ draugijai, veikė iki 1987

22
23
24

1973; Селезнев И. Музей фотографии в Шяуляй, „Советское фото“ о Литовской фотографии, Вильнюс, 1981, с.
85–87.
T. Tomkutės-Vaičiulienės interviu su A. Diliu, 2010-03-23, ŠAM archyvas.
Fotografijos muziejaus pirmosios ekspozicijos daiktų sąrašas, ŠAM archyvas.
Pažyma apie Lietuvos TSR Fotografijos meno draugijos fotografijos visuomeninio muziejaus veiklą, pasirašyta visuomeninio direktoriaus A. Dilio, 1974-06-15, ŠAM archyvas.
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m.25). Fakultete skaitė paskaitas ir vedė pratybas žurnalistai, žinomi fotografai P. Karpavičius,
Skirmantas Valiulis, G. Bindė iš Rygos, prof. Jofis iš Maskvos, V. Legatovas iš Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas). Fakulteto klausytojams, kurių tuo metu buvo apie 60–90, organizuoti
parodų aptarimai, kino ir skaidrių peržiūros, jie savo ruožtu prisidėjo prie muziejaus veiklos,
padėjo rinkti medžiagą. Taigi jau nuo pat muziejaus įkūrimo buvo skirta dėmesio švietimui.
Muziejus teikė metodinę pagalbą fotografijos klubams, būreliams, studentams, į muziejų studijuoti čia sukauptos medžiagos kreipėsi mokslininkai, žurnalistai, fotomenininkai. Pradėta planuoti mokslinė konferencija fotografijos istorijos išsaugojimo klausimais. Toliau ieškota vertybių muziejaus kolekcijai. 1975 m. jų buvo sukaupta daugiau kaip 7 00026. Dovanotų ar iš kolekcininkų įsigytų eksponatų gausą papildė iš pradėtų rengti ekspedicijų parsivežtos vertybės.
Visus pagrindinius muziejinės veiklos klausimus sprendė 11 žmonių taryba, o muziejaus
veiklai vadovavo jo įkūrėjas ir visuomeninis direktorius A. Dilys. Išskirtinis jo veiklos bruožas
– apgalvota ir nuosekli metodika, labai aktyvi komunikacija, bendravimas su kitomis panašaus pobūdžio ir profilio institucijomis ir atskirais žmonėmis. Jau pačioje gyvavimo pradžioje
buvo užmegzti kontaktai su daugiau kaip 340 mokslo įstaigų, muziejų, redakcijų, fotoklubų,
fotografų, kolekcininkų, fotografijos mėgėjų ir tyrinėtojų. Bendrauta, keistasi informacija ir
leidiniais su Stokholmo, Helsinkio, Dresdeno, Prahos, Budapešto, Paryžiaus, Turino, Tokijo ir
kitais pasaulio fotografijos muziejais, semtasi iš jų patirties27. Patarimais, kaip organizuoti muziejinę veiklą, talkino ir kolegos iš „Aušros“ muziejaus. Šiuo pradiniu Fotografijos muziejaus
darbo laikotarpiu didžiausia problema išliko patalpų ir veiklos finansavimo dalykai. Eksponatai
nebetilpo jiems skirtame ankštame kambarėlyje, dalis jų buvo laikoma netinkamomis sąlygomis rūsyje, Fotografijos meno draugija nepajėgė skirti pakankamai lėšų išsiplėtusiai muziejaus
veiklai finansuoti ir muziejininkų etatams išlaikyti. O ir muziejinė ekspozicija buvo priglausta
„Aušros“ muziejuje laikinai, kol šis sutvarkys savo fondus. Prabilta apie muziejaus pavaldumo
pasikeitimus. Akcentuota, kad fotografijos istorijos kaupimas yra valstybinės svarbos reikalas,
todėl visas iškylančias problemas gali išspręsti tik valstybinis muziejus28. Buvo svarstoma, kuriam valstybiniam muziejui jis galėtų būti perduotas, dairytasi ir į Vilnių, rimtai svarstyta muziejų iškelti į sostinę, tokie buvo ir Fotografijos meno draugijos ketinimai, tačiau neapibrėžtumą
išsklaidė Šiaulių miesto vadovai, 1975 m. gegužės 26 d. priėmę sprendimą suteikti patalpas
muziejaus nuolatinei buveinei dabartinėje Fotografijos muziejaus vietoje. Muziejui buvo skirtas vienas (trečias) pastato aukštas, kurio plotas – 304 m2, tačiau numatyta, kad vėliau patalpos
bus praplėstos ir bus perduotas muziejui to paties pastato 286 m2 ploto antras aukštas29.
25

26
27

28

29

Naujas fakultetas, Raudonoji vėliava, 1972, gruod. 26; Muziejaus istorija. Prieiga per internetą: http://www.ausrosmuziejus.lt/Ekspozicijos/Fotografijos-muziejus/Muziejaus-istorija, žiūrėta 2014-06-16.
Skaičiuoti ir eksponatai, ir bibliotekos spaudiniai.
Pažyma apie Lietuvos TSR Fotografijos meno draugijos fotografijos visuomeninio muziejaus veiklą, pasirašyta visuomeninio direktoriaus A. Dilio, 1974-06-15, ŠAM archyvas; Pažyma apie Lietuvos TSR Fotografijos meno draugijos fotografijos visuomeninio muziejaus veiklą, pasirašyta visuomeninio direktoriaus A. Dilio, 1975-03-04, ŠAM archyvas.
Pažyma apie Lietuvos TSR Fotografijos meno draugijos fotografijos visuomeninio muziejaus veiklą, pasirašyta visuomeninio direktoriaus A. Dilio, 1975-03-04, ŠAM archyvas.
Šiaulių miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimas „Dėl dalinio Šiaulių miesto tarybos vyk-
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Tų pačių metų spalio 14 d. šios patalpos perduotos Valstybiniam Šiaulių „Aušros“ muziejui . Buvo kreiptasi į Kultūros ministeriją ir dėl Fotografijos muziejaus pavaldumo31, 1976
m. jis buvo oficialiai prijungtas prie „Aušros“ muziejaus ir tapo šio muziejaus Fotografijos skyriumi. A. Dilys buvo paskirtas skyriaus vedėju ir ryžtingai pradėjo pritaikyti patalpas muziejaus
reikmėms. Kuriamo muziejaus viziją anuomet aprašė vienas iš pagrindinių sovietų kultūros
periodinių leidinių „Sovetskaja kultura“: „Po kojomis statybinis laužas, nuo lubų karo elektros
laidai – patalpų remontas ką tik prasidėjęs.“ Laipiodami per grindis dengiančias statybines
medžiagas, A. Dilys su laikraščio korespondentu mėgino įsivaizduoti būsimą muziejų. „[...]
čia – salonas, čia bus saugomi seni negatyvai, čia bus parduodami katalogai ir fotografijos literatūra, o čia įsikurs fondai... [...] „Netikite, atvažiuokite po pusmečio, pamatysite, kokią veiklą
čia „įsuksime...“ – žadėjo tąkart muziejaus kūrėjas32.
Intensyviai ruošiantis įkurtuvėms naujose patalpose, Fotografijos muziejaus kolektyvui
netrūko ir kitos veiklos. Antai 1977–1979 m. kasmet buvo suorganizuota po 9–10 Lietuvos,
Estijos, Latvijos ir kitų šalių autorių asmeninių ir grupinių fotografijų parodų (iki tol muziejus kasmet surengdavo vidutiniškai 4 fotografijų parodas, daugiausia regiono ir respublikos
autorių). Toliau buvo organizuojamos Šiaulių zonos fotografų pratybos, susitikimai su parodų autoriais, rengtos paskaitos Liaudies universiteto Fotografijos fakultete33. Pažymėtina, kad
šiuo laikotarpiu daug darbų nuveikta bendradarbiaujant su Fotografijos meno draugija ir jos
Šiaulių skyriumi, kurios aktyviu atsakinguoju sekretoriumi tuo laiku buvo fotografas Vladas
Mikalauskas. Kartu su LTSR Fotografijos meno draugija, Žurnalistų sąjunga ir Vilniaus universiteto Žurnalistikos katedra buvo surengtas ir 1977 m. gruodžio mėn. Šiaulius sudrebinęs
išskirtinio masto įvykis – sąjunginis fotografijos meno festivalis. Dvi dienas mieste vykusi
fotografijos šventė pradėta vėliau tradicija tapusia moksline-praktine konferencija „Fotografija ir dabartis“, į kurią fotografijos meno aktualijų aptarti susirinko žymiausi mokslininkai,
fotografijos meistrai ir kritikai, buvo išleistos konferencijos tezės34. Antroji diena buvo skirta
parodoms: ryte miesto 12-ojoje vidurinėje mokykloje, kurioje fotografijos moksleivius mokė
vienas iš muziejaus aktyvistų Vaclovas Adomavičius, eksponuota A. Dilio iniciatyva surengta
Respublikinė moksleivių fotografijų paroda35. Fotografijos muziejuje buvo pristatyta Latvijos
fotografijos meistro G. Bindės asmeninė paroda, o vakare „Aušros“ muziejaus Parodų rūmuose
30

30
31

32
33

34
35

domojo komiteto 1973 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. 224 pakeitimo“, 1975-05-26, Nr. 246, ŠAM archyvas.
Šiaulių miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto potvarkis, 1975-10-14, Nr. 155, ŠAM archyvas.
Dėl Fotografijos meno draugijos Fotografijos muziejaus perdavimo Šiaulių „Aušros“ muziejui Šiaulių miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininkas V. Kazanavičius ir Lietuvos KP Šiaulių MK sekretorius V. Jurgelevičius 1974 m. birželio 13 d. raštu Nr. 4/434 kreipėsi į Lietuvos TSR kultūros ministrą L. Šepetį. Muziejui tuomet buvo
numatytos patalpos Vilniaus g. 245, vėliau ministras buvo informuotas apie kitų patalpų skyrimą (atsakymas į Lietuvos
TSR kultūros ministro 1974-07-12 raštą Nr. 7-2191), ŠAM archyvas.
Филиппов Н. Инициатива увлеченных. Как был создан музей фотографии, Советская культура, 9 декабря, 1977.
Lietuvos TSR Fotografijos meno draugijos kronika (II-jo Lietuvos TSR Fotografijos meno draugijos suvažiavimo delegatams), Vilnius, 1980, p. 23–27.
Mokslinės-praktinės konferencijos „Fotografija ir dabartis“ tezės, sud. A. Dilys, Šiauliai, 1977, 55 p.
Respublikinės moksleivių fotoparodos, skirtos Didžiojo spalio 60-mečiui, katalogas. Lankstinys, sud. A. Dilys, Šiauliai,
1977.
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(dabar – Šiaulių dailės galerija) atidaryta tradicinė Pabaltijo ir Baltarusijos meninių fotografijų paroda „Gintaro kraštas-77“, kurioje eksponuotos 114 autorių 267 fotografijos36. Festivalio
renginiai persikėlė ir į miesto Kultūros rūmus. Ten susirinkę festivalio dalyviai apžiūrėjo vieni
kitų atsineštus kūrinius, aptarinėjo rūpimas kūrybines problemas. Neformalioje atmosferoje
įvyko susitikimas su „Žurnalisto“ redakcijos „fotopresklubo“ nariais, atvykusiais iš Maskvos,
demonstruotas estų režisieriaus ir fotografo Peterio Tomingo fotofilmas. Išskirtinį sąjunginio
masto įvykį aprašiusio žurnalo „Sovetskoje foto“ žurnalistę nustebino miesto vadovų ir šiauliečių dėmesys fotografijai: „Likus pusvalandžiui iki „Gintaro krašto“ atidarymo, didžiulis
žmonių srautas patraukė viena kryptimi – atrodė, kad į parodą eina visas miestas... O parodos
lankytojų gausa įrodė, kad panašiai ir buvo... [...] Ir dar. Virš pagrindinių Šiaulių gatvių kabojo transparantai „Sveikiname fotomeno festivalio dalyvius!“ Kaip tai malonu! Mes turėjome
galimybę įsitikinti, kokį dėmesį miesto vadovai rodo fotografams ir fotografijai. O tai reiškia,
ne tik jai, bet ir miesto žmonių kultūrai, auklėjimui, poilsiui ir pomėgiams.“37 Verta paminėti,
kad šis dėmesys fotografijai nebuvo atsitiktinis – tuo metu Šiauliai buvo miestas, kuriame jau
buvo susiformavusi fotografijos parodų ir renginių, novatoriškų iniciatyvų tradicija, fotografija
turėjo savo žiūrovus, o parodų erdvės – nuolatinius fotografijos meno parodų lankytojus. Šios
tradicijos užuomazgos siekia XX a. 7 deš. vidurį, Šiaulių fotoklubo ir iš jo išaugusio Fotografijos muziejaus pradžią ir sietinos su A. Dilio ir jo bendražygių aktyvia organizacine ir kūrybine
veikla. Simboliška, kad jau tada užsimezgė glaudus bendradarbiavimas su „Aušros“ muziejumi, kurio parodų salės, dar nuo Šiaulių fotosekcijos, susikūrusios 1959 m., laikų buvo visada
atviros fotografijai, muziejininkai dažnai gelbėjo fotomėgėjams skolindami įrangą parodoms ar
kitaip bendradarbiaudami38. Tai pastebėjo ir V. Juodakis, kuris 1968 m. apžvelgdamas Lietuvos
fotomėgėjų reikalus, rašė, kad „ne visur fotomėgėjų entuziazmas susilaukia tokio šilto atgarsio,
kaip Šiauliuose. Tai, beje, vienintelis miestas, kuris nešykšti geriausių savo parodinių salių
fotografijai. Šis nuopelnas priklauso miesto kraštotyros muziejui“39 (dabar – Šiaulių „Aušros“
muziejus). Taigi neatsitiktinai Fotografijos muziejus galiausiai perėjo vieno iš didžiausių Lietuvos valstybinio muziejaus globon. Šio muziejaus Fotografijos skyriaus statusas suteikė naujojo
muziejaus veiklai pakankamą ir nuolatinį materialų pagrindą, metodinę pagalbą saugant kultūros vertybes ir naujas parodinės veiklos galimybes, kurias suteikė paskirtos patalpos.
Patalpos keliais etapais buvo pritaikomos muziejinėms reikmėms (žr. 2 lentelę). 1979
m. gruodžio 19 d. galutinai užbaigti pirmo etapo remonto darbai ir atšvęstos įkurtuvės nuolatinėje Fotografijos muziejaus buveinėje. Tądien pastato trečiame aukšte buvo atidaryta nauja
fotografijos istorijos ekspozicija (autoriai – tuometinis Fotografijos skyriaus vedėjas Vaidotas
Kisielis40, muziejininkė Irena Ročytė, architektas Fridrikas Samukas), o naujojoje muziejaus
36
37
38
39
40

Meninės fotografijos paroda „Gintaro kraštas-77“. Katalogas, sud. A. Dilys, Šiauliai, 1977, [36] p.
Бальтерманц И . Фестиваль в Шяуляй, „Советское фото“ о Литовской фотографии, Вильнюс, 1981, с. 124.
Šiaulių miesto fotosekcijos žurnalas, 1959–1962 m., ŠAM archyvas.
Juodakis V. Saviveikla be vadovų, Švyturys, 1968, Nr. 10.
V. Kisielis pakeitė A. Dilį ir Fotografijos skyriaus vedėjo pareigas pradėjo eiti 1977 m. kovo 1 d., jas ėjo iki 1990 m. A.
Dilys dalyvavo muziejaus veikloje visuomeniniais pagrindais, išskyrus trumpas atkarpas: 1984 m. gegužės 14 d. – 1985 m.
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parodų salėje atverta R. Rakausko fotografijų paroda „Žydėjimas“41. Muziejinėje ekspozicijoje
buvo eksponuojama 700 iš maždaug 2 000 oficialiai muziejaus fonduose registruotų eksponatų.
Ekspozicija buvo nedidelė, ją sudarė 5 skyriai, chronologiškai pasakojantys fotografijos istoriją
nuo jos išradimo iki ekspozicijos atidarymo momento. Į naujosios ekspozicijos pasakojimą
įsipynė dauguma pirmosios muziejaus ekspozicijos vertingiausių eksponatų, surinkta ir eksponuota nemažai naujų vertybių, tad anksčiau tik fragmentiškai paliesti svarbiausi fotografijos
raidos momentai šį kartą buvo perteikti išsamiau ir nuosekliau. Ekspozicijoje jau atsispindėjo
Lietuvos fotografijos mokyklos klestėjimas, jos meistrų tarptautinis pripažinimas ir XX a. 8
deš. laimėjimai42.
Fotografijos muziejui suradus nuolatinius namus, muziejinei veiklai atsivėrė kur kas
daugiau erdvės ir naujų galimybių. Kasmet surengiamų parodų skaičius šoktelėjo iki 15–20.
Bendradarbiaujant su Lietuvos Fotografijos meno draugija, žurnalo „Sovetskoje foto“ redakcija, kitais partneriais, viena po kitos imtos rengti teminės sąjunginio ir respublikinio masto
fotografijų parodos, kurių atidarymus lydėjo mokslinės-praktinės konferencijos, parodų katalogai ir konferencijų tezių leidiniai: tarprespublikinė paroda „Kolegos“ (1980, 1986, išleisti
katalogai43), tarprespublikinė meninių fotografijų paroda „Amžininko portretas“ ir konferencija (1981, išleistas katalogas, konferencijos tezės44), Pabaltijo respublikų meninių fotografijų
paroda „Gintaro kraštas“ (1977, 1983, išleisti katalogai45), meninių fotografijų paroda „Dviratis – sportas, sveikata, transportas“ (1984, 1986, išleisti katalogai46), respublikinė fotografijų
paroda „Press-foto“ ir mokslinė-praktinė konferencija „Spaudos fotografija“ (1985, išleistas
katalogas, konferencijos tezės47). 1986 m. Šiauliuose įvyko ir antrasis fotografijos festivalis,
kurio ašimi tapusioje jau minėtoje parodoje „Kolegos“ fotografai atskleidė savo profesijos kasdienybę ir kūrybinę virtuvę. Paroda sulaukė didžiulio dėmesio ir telkė šios profesijos bendražygius. Šiaulietis fotografas Ričardas Dailidė prisiminė ir idėjos pradžią, kai per pirmąjį fotografijos festivalį Šiauliuose 1977 m., miesto Kultūros rūmuose buvo surengta parodėlė, kurioje
fotografai įamžino fotografus. Ši improvizuota ekspozicija-pokštas ir davė pradžią tarprespu-
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gruodžio 25 d. ir 2000 m. lapkričio 2 d. – 2001 m. balandžio 30 d., kai buvo laikinai įdarbintas muziejuje. 1990–2000 m.
Fotografijos skyriui vadovavo Regina Šulskytė, nuo 2000 m. vadovauja V. Ulinskytė-Balzienė.
Šilinis R. Nauja fotografijos istorijos ekspozicija, Raudonoji vėliava, 1979, gruod. 13; Šilinis R. Duris atveria fotografijos
ekspozicija, Raudonoji vėliava, 1979, gruod. 22.
Fotografijos muziejaus ekspozicijos aprašymas (sąsiuvinis), R. Kalonaičio (?) rankraštis, ŠAM archyvas.
Kolegos. Sąjunginės fotografijos parodos katalogas, sud. A. Bareišis, Šiauliai, 1981, [48] p.; Tarprespublikinė fotografijos
paroda „Kolegos“. Katalogas, sud. A. Dilys, Šiauliai, 1986, [16] p.
Amžininko portretas. Tarprespublikinės meninės fotografijos parodos katalogas, sud. A. Dilys, Šiauliai, 1981, [36] p.;
Mokslinės-praktinės konferencijos „Amžininko portretas“ tezės, Šiauliai, 1981, 46 p.
Meninės fotografijos paroda „Gintaro kraštas-77“. Katalogas, sud. A. Dilys, Šiauliai, 1977, [36] p.; Gintaro kraštas.
Pabaltijo respublikų meninės fotografijos parodos katalogas, Šiauliai, 1983, [32] p.
Respublikinės meninės fotografijos parodos „Dviratis – sportas, sveikata, transportas“ katalogas, sud. A. Dilys, Šiauliai,
1984, 16 p.; Tarprespublikinės fotografijų parodos „Dviratis – sportas, sveikata, transportas“ katalogas, sud. A. Dilys,
Šiauliai, 1986, [12] p.
Respublikinės fotografijos parodos „Press-foto“ katalogas, sud. A. Dilys, Šiauliai, 1985, [12] p.; Mokslinės-praktinės
konferencijos „Spaudos fotografija“ tezės, sud. A. Dilys, Šiauliai, 1985, 26 p.; Juodakis V. Spaudos fotografija rajono
laikraštyje sausio mėnesį (pranešimas diskusijai), Šiauliai, 1985, 32 p.
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blikinės parodos „Kolegos“ tradicijai48. Antrajame fotografijos festivalyje taip pat eksponuota
asmeninė Vitalijaus Butyrino paroda, maskviečio A. Garanino karo metų fotografijos, įvyko
susitikimas su autoriumi, kitų parodų aptarimai, pokalbiai, diskusijos49. Šios parodos buvo ne
tik reikšmingi fotografų bendruomenės renginiai, bet ir jose dalyvavusių autorių kūriniai papildė meninės fotografijos rinkinį.
Šiuo įtemptu muziejinės veiklos laikotarpiu buvo toliau pertvarkomos muziejaus patalpos. 1983 m. Šiaulių miesto valdžia muziejui perdavė antrą pastato aukštą, kuriame netrukus
buvo pradėti remonto darbai, suplanuota kurti ir naują muziejaus ilgalaikę ekspoziciją, kurią ketinta atidaryti 1989 m. švenčiant fotografijos išradimo 150-metį50. Tačiau iki numatytos datos užbaigti įrengti ekspozicijos nesuspėta, tik išleistos mokslinės konferencijos, skirtos
fotografijos 150-mečiui, tezės51. Pati konferencija kartu su Fotografijos muziejaus naujosios
ekspozicijos atidarymu įvyko 1990 m. kovo 1 d. Tąkart rekonstruoto muziejaus lankytojams
pristatyta kauniečio fotografo Romualdo Požerskio fotografijų paroda „Atlaidai“ ir Lietuvos fotografijos maestro P. Karpavičiaus fotografijų, atvirukų ir dokumentų ilgalaikė paroda52. Muziejaus keičiamų parodų ekspozicijoms ir renginiams atiduotos 2 salės antrame pastato aukšte,
o trečiame buvo išplėsta ir pertvarkyta ilgalaikė muziejaus ekspozicija (autoriai – muziejininkas V. Kisielis, architektas F. Samukas). Šį kartą ekspozicijoje ryškiau derinti chronologinis ir
teminis principai, išskirti svarbiausi kiekvieną fotografijos raidos laikotarpį charakterizuojantys
momentai, eksponatai, kurių ekspozicijoje pateikta per 1 500, sugrupuoti į atskirus teminius
pasakojimus, pakankamai išsamiai atskleidžiančius fotografijos amato ir meno raišką Lietuvoje
nuo išradimo iki 1990 m., joje trumpai pristatyta ir išeivijos fotografų kūryba. Ekspozicijoje
atsispindėjo ir muziejaus rinkinių plėtra, pristatytos papildytos P. Karpavičiaus, B. Buračo ir
kitų fotografijos meistrų kūrinių ir memorialinių daiktų, spaudinių ir dokumentų kolekcijos.
Renkant medžiagą ir eksponatus ekspozicijai, bendradarbiauta su fotomenininkais, senųjų fotografijos meistrų artimaisiais, papildyti ir rinkiniai. Nemažai eksponatų ekspozicijai paskolino
Lietuvos fotografijos meno draugija, vėliau tas vertybes perdavusi nuolat saugoti muziejui53.
Praplėstose muziejaus erdvėse 1993 m., švenčiant muziejaus 20-ąjį gimtadienį, surengta
mokslinė konferencija „Fotografija. Paveldas ir dabartis“, kurioje buvo perskaityti 5 fotografijos tyrinėtojų iš Lietuvos pranešimai54. Vėliau tokiu pavadinimu suorganizuotos dar 2 mokslinės konferencijos. 1995 m. įvykusi antroji konferencija jau buvo tarptautinė, joje dalyvavo
pranešėjai iš Lietuvos, Rusijos ir Latvijos, perskaityta per 40 pranešimų. Pranešėjai pristatė fo48
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Dailidė R. Raiški gyvenimo panorama. Šiandien Šiauliuose prasideda Fotografijos festivalis, Raudonoji vėliava, 1986,
gruod. 5.
Fotografijos skyriaus darbo ataskaita už 1986 m., surašė V. Kisielis, 1986-12-31, ŠAM archyvas.
Šiaulių „Aušros“ muziejus, teksto autorė ir sud. B. Salatkienė, Šiauliai, 1993, p. 19; Raštas Šiaulių m. LDT VK Kultūros
skyriui apie Fotografijos muziejaus veiklą, pasirašo Fotografijos muziejaus vedėjas V. Kisielis, 1987-03-12, ŠAM archyvas.
Mokslinės konferencijos, skirtos fotografijos 150-mečiui, tezės, sud. V. Kisielis, Šiauliai, 1989, 52 p.
Maižius V. Tai, ką jūs darote – puiku, Šiaulių naujienos, 1990, kov. 7.
Šiaulių „Aušros“ muziejus, teksto autorė ir sud. B. Salatkienė, Šiauliai, 1993, p. 27–28; Fotografijos muziejaus (Vilniaus
g. 140, Šiauliai) nuolatinės ekspozicijos eksponatų sąrašas, ŠAM archyvas.
Fotografija. Paveldas ir dabartis. Mokslinės konferencijos tezės, sud. R. Šulskytė, Šiauliai, 1993, 14 p.
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tografijos istorijos tyrinėjimus, nagrinėjo šiuolaikinio fotografijos meno kūrybinius, socialinius,
filosofinius ir kitus aspektus, konferencijoje buvo aptartos ir fotografijos paveldo išsaugojimo,
konservavimo ir restauravimo problemos55. Trečioji konferencija 1998 m. buvo skirta fotografijos istorijos ir postmodernizmo temoms. Joje dalyvavo per 100 fotografų, fotografijos istorikų, menotyrininkų, muziejininkų, restauratorių, pranešimus atsiuntė ir konferencijoje skaitė 31
pranešėjas iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos, Prancūzijos
ir Italijos56. 1996 m. surengta konferencija „Lietuvos fotografijos istorija“, skirta tais pačiais
metais išleistos knygos „Lietuvos fotografijos istorija“ autoriui V. Juodakiui. Joje pranešimus
skaitė pranešėjai iš Lietuvos ir Latvijos57. Šie tradiciniai fotografų ir fotografijos tyrinėtojų
forumai ir aktyvi parodinė veikla, taip pat šiuo laikotarpiu išsiplėtojęs glaudus bendravimas
su išeivijos fotografais ir muziejaus rinkinių papildymas žymiausių išeivijos fotografų Kazio
Daugėlos, Algimanto Kezio kūriniais ir archyvais, yra ryškiausi XX a. 10 deš. Fotografijos
muziejaus veiklos bruožai.

Žengiant į XXI a.: muziejaus modernizacija

Nesumažinus Fotografijos muziejuje surengiamų Lietuvos ir užsienio autorių, istorinių
fotografijų parodų tempo, įžengta ir į XXI a. Dinamiškas ir besikeičiantis laikotarpis padiktavo naujas veiklos formas muziejaus ekspozicijoje, parodose ir išvykose, modernėjo ir įvairėjo
edukacinė veikla. Nuo 2001 m. pradėtos rengti interaktyvios edukacinės programos: lankytojai
fotografavosi „Fotografijos muziejaus retrofotoateljė“, mokėsi patys pasigaminti fotoaparatus
iš įvairių daiktų ir jais fotografuoti, atlikdami įvairius eksperimentus mėgino suvokti šviesos
savybes, fotoaparato veikimo principus, įminti kitas fotografijos paslaptis58. Edukacinės programos persikėlė už Fotografijos muziejaus ribų į viešąsias miesto erdves. Bendradarbiaujant
su Šiaulių regiono televizija „Splius“, 2003–2005 m. įgyvendintas novatoriškas edukacinis televizijos projektas „Įdomioji Šiaulių istorija“59 (autoriai Vilija Ulinskytė-Balzienė, Saulius Pučinskas, Roma Baristaitė). Dvidešimt keturiose televizijos laidose visuomenė išvydo labai daug
iki tol tik fonduose saugotų „Aušros“ muziejaus eksponatų, daugiausia fotografijų, vaizdžiai ir
įtaigiai pasakojančių apie Šiaulių miesto gatvių ir pastatų, jų gyventojų praeitį60.
Daug dėmesio skirta ir muziejaus eksponatų rinkinių apskaitai, sisteminimui, pertvarkai
ir pildymui. Eksponatams įsigyti, kaip ir parodinei, edukacinei veiklai, pradėta ieškoti projektinio finansavimo. „Aušros“ muziejuje įgyvendinti pirmieji sėkmingi eksponatų įsigijimo
55
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Fotografija. Paveldas ir dabartis. II. Konferencijos tezės, sud. R. Šulskytė, Šiauliai, 1995, 82 p.
Fotografija. Paveldas ir dabartis III. Fotografijos istorija ir postmodernizmas (konferencijos medžiaga), Šiauliai, 1998,
ŠAM archyvas.
Lietuvos fotografijos istorija. Konferencijos medžiaga, sud. R. Šulskytė, Šiauliai, 1996, 31 p.

Fotografijos skyriaus 2001–2007 m. veiklos ataskaitos, surašė V. Ulinskytė, ŠAM archyvas.

Edukacinis televizijos projektas „Įdomioji Šiaulių istorija“ Lietuvos radijo ir televizijos komisijos geriausių 2003 m. televizijos kultūros laidų konkurse pelnė II vietą už geriausią metų regioninių televizijų kultūros laidą. 2004 m. šiame konkurse
laidos autoriams skirti laureatų diplomai.
Ulinskytė V. Edukacinis televizijos projektas „Įdomioji Šiaulių istorija“, Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis 1992–2004,
Šiauliai, 2008, p. 168–169.
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projektai fondų lėšomis – Lemonto Lietuvių fondui (JAV) parėmus, 2001 m. ženkliai papildytas
P. Karpavičiaus palikimas, Lietuvos kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis 2004 m. įsigyta
išskirtinė ir gausi tarpukario Viekšnių miestelio fotografo Jono Kinčino negatyvų kolekcija, iš
„Aušros“ muziejaus lėšų įsigyti žymaus kraštotyrininko ir fotografo B. Buračo naudoti fotoaparatai. Šiuo laikotarpiu (2000–2009) gauta ir vertingų dovanų: žurnalisto, publicisto, fotografo
ir keliautojo Vinco Uždavinio, fotomenininkų Vito Luckaus, A. Sutkaus kūrinių kolekcijos,
muziejaus įkūrėjas A. Dilys padovanojo muziejui 50 000 savo negatyvų archyvą. 2006–2013
m. pertvarkant „Aušros“ muziejaus rinkinius ir į Fotografijos skyrių perkėlus visas muziejuje
saugomas fotografijas ir negatyvus, skyriuje saugomų eksponatų skaičius, 2017 m. gruodžio
31 d. duomenimis, pasiekė beveik 100 000, dar 50 000 sudarė muziejinių vertybių archyvas61.
Sukaupto fotografijos paveldo prieinamumas visuomenei šiuo Fotografijos muziejaus raidos
etapu tapo vienu iš prioritetinių veiklos siekių.
2009–2014 m. įgyvendinus Valstybės investicijų programos investicinį projektą „Šiaulių
„Aušros“ muziejaus Fotografijos muziejaus rekonstravimas“, iš esmės modernizuotas muziejaus pastatas (rekonstrukcijos koncepcijos autorė V. Ulinskytė-Balzienė, architektas Šarūnas
Sabaliauskas). Sukurtos prielaidos naujai veiklos kokybei, sumanyta ir pradėta įgyvendinti nauja muziejaus turinio, ekspozicijų, parodų ir edukacinės veiklos strategija.
Modernizuojant pastatą daug investicijų skirta eksponatų apsaugos priemonėms: sudarytos optimalios eksponatų saugojimo ir eksponavimo sąlygos saugyklose ir parodų salėse,
kuriose užtikrinamas reikiamas mikroklimatas, temperatūros ir drėgmės režimas, apšvietimas,
gaisrinė sauga, įsigyta moderni saugyklų įranga, techninė bazė eksponatams skaitmeninti, tinkamai saugoti ir platinti skaitmeninį turinį.
Visgi daugiausia dėmesio buvo sutelkta lankytojų aptarnavimo sričiai, švietėjiškam, komunikaciniam muziejaus veiklos aspektui, t. y. toms sritims, kurios apibendrina ir perteikia
visuomenei muziejinės veiklos rezultatus ir įprasmina muziejaus egzistenciją. Išsikeltas tikslas
sukurti šiuolaikišką muziejų, kuris būtų netradicinė ir savita laisvalaikio, pažinimo, kūrybos
ir aktyvaus bendravimo vieta. Mūsų vizijoje šiuolaikiškas Fotografijos muziejus – tai atviras,
gyvas, besikeičiantis, aktualus, dinamiškas, įtraukiantis, pamėgtas, žinomas, lankomas, telkiantis bendruomenę savo srities lyderis. Prioritetą teikėme neformalaus ir kūrybiško bendravimo,
glaudaus ir ilgalaikio emocinio santykio su lankytojais vertybėms, kurios tapo pagrindu tam
tikroms funkcinėms erdvėms suformuoti muziejaus interjere, taip pat nulėmė muziejinės ekspozicijos idėją.
Vienas iš svarbiausių išsikeltų muziejaus tikslų ir vertybių – tai aktualumas, kurį suprantame, kaip dėmesį dabarčiai, dėmesį muziejaus aplinkai, bendruomenei, jos problemoms
ir poreikiams. Muziejaus vaidmuo svarbus formuojant bendruomenės santykį su aplinka, jos
istorinę sąmonę ir vertybes, tad ir rekonstruojant muziejų ši švietėjiška misija laikyta visų pla61

Fotografijos skyriaus 2000–2013 m. veiklos ataskaitos, surašė V. Ulinskytė, J. Sokienė, ŠAM
archyvas.
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nuojamų pertvarkų bendruoju vardikliu. Muziejai gali būti aktualūs labai plačiame kontekste ir
įgyvendinti savo misiją ne tik betarpiškai vykdydami muziejinę veiklą, bet ir savo pavyzdžiu,
būdami nuoseklūs ir ne tik deklaruodami vertybes, bet ir patys jomis vadovaudamiesi. Rekonstruodami Fotografijos muziejų, galėjome tai įrodyti apsisprendę dėl būsimos pastato architektūros. Fotografijos muziejaus pastatas, nors ir pastatytas apie 1935 m., nesaugomas kaip kultūros
vertybė, tad ir pradiniuose architektūros projektiniuose pasiūlymuose nebuvo atsižvelgta į jo
istoriškumą, tačiau mes šioje miesto dalyje matėme senamiestį, istorinį miesto centrą, kuriame
yra išlikęs XIX a. pab. – XX a. I p. senamiesčio užstatymas su dominuojančia tarpukario modernizmo architektūros stilistika, reprezentuojama ir Fotografijos muziejaus pastato. Šis požiūrių išsiskyrimas parodė aktualią miesto problemą – nuo sovietinių laikų miestiečių sąmonėje
įdiegtą požiūrį, kad Šiauliuose nėra urbanistikos paveldo, kad senasis miestas per karus buvo
suniokotas ir kad čia nesama kuo didžiuotis ar ką saugoti. Taigi Šiaulių senamiestis nei teisiškai kaip urbanistikos vertybė, nei apskritai kaip sąvoka tarsi ir neegzistavo. Pasirinkdami
pastato architektūros koncepciją, galėjome padėti spręsti šią problemą ir parodyti, kad turime
senamiestį, o Fotografijos muziejaus pastatas – autentiškas to senamiesčio akcentas. Nuspręsta,
kad muziejaus interjero estetika ir pastato architektūra bus siekiama atskleisti jo istoriškumą ir
architektūros vertę bei ypatybes. Nors rekonstruojant pastatą buvo pristatytas ketvirtas aukštas,
dėl funkcinių poreikių užmūrytos langų angos, o langai imituoti, bet buvo išsaugota bendra
architektūrinė pastato išraiška. Architektūriniai pastato sprendimai ir medžiagos išlaiko ir pabrėžia tarpukario moderniosios architektūros stilistinį charakterį ir vientisumą, organiškai dera
su architektūrine aplinkuma. Istoriniai ženklai išsaugoti ir eksponuojami pastato interjere, kuriame yra palikta senojo mūro atodangų, laiptinių mozaikinio betono (teraco) danga, vestibiulio
sienoje atidengtas tarpukario užrašas „APTIEKA“, bylojantis apie jo ankstesnę funkciją, ir pan.
Siekiant fotografijos profilio muziejui sukurti papildomą trauką, sudominti kuo įvairesnes auditorijas ir pasiūlyti miestiečiams ir atvykusiems svečiams kuo daugiau patrauklių erdvių,
ant muziejaus stogo įrengta atvira terasa, kurioje šiltuoju metų laiku vyksta daug originalių renginių, koncertų, o kasdienybėje galima pasigrožėti aplinka, atsikvėpti ar užkąsti prisėdus prie
čia įrengtų stalelių. Tai ir edukacinė erdvė, kurioje vaizdžiai pristatoma miesto kaita – galima
apžvelgti šiandienos miesto panoramą ir palyginti ją su praeities vaizdais, pateikiamais čia
įrengtuose binokliuose. Lauko terasos akcentas – bokštelyje įrengta „camera obscura“, kuri leidžia lankytojams pasijusti tarsi fotoaparato viduje ir patiems patirti, kaip atsiranda fotografinis
vaizdas. Tai muziejinei ekspozicijai priskiriamas ir ją užbaigiantis įrenginys, interaktyvus ir kūrybiniams eksperimentams pritaikytas objektas. Beje, lankytojų įtraukimas į interaktyvias veiklas prasideda dar muziejaus prieigose. Pėsčiųjų bulvare prie įėjimo į muziejų įrengtas meninisreklaminis akcentas, pavadintas „F0“62 (pavadinimą jam „Facebook“ paskyroje paskelbtame
pavadinimo konkurse išrinko muziejaus sekėjai). Įrenginys stilizuotai atkartoja paviljoninės
fotografijos kameros formą ir drauge pro didžiulę atviro „objektyvo“ ertmę charakteringame
62

Fotografijos terminas, reiškiantis atvirą diafragmą.
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fotografijos rėmelyje galima fotografuotis ar fotografuoti miesto panoramą.
Pastato interjere siekta sukurti atvirą, fotografija alsuojančią bendravimo erdvę, gyvą,
kunkuliuojančią kūrybinę laboratoriją, kurioje kiekvienas lankytojas yra muziejaus kūrėjas.
Atvirumas, akcentuotas kaip raktinė vertybė ir idėja, buvo nuosekliai įgyvendintas pradedant
architektūriniu pastato interjero sprendimu, kuriame nėra uždarų, neapžvelgiamų zonų, netgi tarnybinių patalpų, kabinetų durys čia įrengtos stiklinės, kad būtų atviras pats muziejinio
darbo procesas. Interjere sukurtos atskiros neformalaus bendravimo erdvės, susitikimų vietos,
pažintinės ir kūrybinės veiklos zonos, atviros muziejaus lankytojams, kuriose siūlomas su fotografija susijęs prasmingas laisvalaikis: muziejaus įkūrėjo Antano Dilio fotografijos leidinių
skaitykla, edukacinio centro studija su fotolaboratorija, atvira stogo terasa. Tai erdvės, kuriose
skatinama susitelkti ir užsiimti aktyvia veikla, kuri burtų bendraminčius muziejaus bendruomenę. Betarpiškam komunikavimui su lankytojais skaitykloje, studijoje numatytos darbo vietos
konsultantams, parodų ir edukacinių projektų kuratoriams, fotolaborantui, kurie bendrautų su
šių erdvių lankytojais, koordinuotų įvairią veiklą. Siekiant artimesnio santykio su lankytojais
buvo sumanyta atsisakyti tradicinių salių prižiūrėtojų ir juos pakeisti kvalifikuotais ekspozicijų
konsultantais, ekskursijų vadovais ir edukatoriais, kurie betarpiškai bendrauja su lankytojais,
prireikus suteikia informacijos, atsako į iškylančius klausimus ir pan. Ši idėja buvo įgyvendinta
ir kituose „Aušros“ muziejaus padaliniuose, ją perėmė ir dalis Lietuvos muziejų, įteisinę ekspozicijų konsultanto pareigas savo institucijose.
Planuojant funkcines muziejaus erdves, siekta kuo racionaliau išnaudoti santykinai nedideles patalpas, prioritetas skirtas lankytojų poreikiams pritaikytoms erdvėms. Iki rekonstrukcijos ilgalaikės ekspozicijos ir keičiamų parodų salių plotas buvo apie 360 m2 be vestibiulio,
kurio funkcija apsiribojo bilietų kasa ir rūbine. Po rekonstrukcijos ekspozicinis plotas padidintas kone dvigubai, iki 520 m2, be to, sukurtos jau minėtos naujos lankytojų aptarnavimo
erdvės. Vestibiulis tapo daugiafunkce lankytojų aptarnavimo zona. Čia, be bilietų kasos, įrengta
suvenyrų ir fotografijos leidinių prekybos vieta, kuri yra sujungta su lankytojų poilsio zona.
Čia galima prie kavos puodelio pavartyti parduodamus leidinius ar atsikvėpti balkone, iš kurio
matyti Šiaulių pėsčiųjų bulvaras. Šiek tiek atskirta nuo vestibiulio, bet vizualiai atvira fotografijos leidinių skaitykla – meno informacijos centras, kuriame prieinami muziejaus bibliotekos
leidiniai, lankytojams skirtos duomenų bazės. Fotografijos muziejaus biblioteką sudaro per 10
000 specialiųjų fotografijos leidinių, kurie iki rekonstrukcijos nebuvo išduodami muziejaus lankytojams. Biblioteka, buvusi tarnybinė, dabar tapo atvira visiems, besidomintiems fotografijos
istorija, fotografijos menu ir klasikinėmis, analoginėmis fotografijos technikomis. Čia pristatomi ir naujausi fotografijos leidiniai. Skaitykloje sukurta funkcionali, bet harmoninga erdvė,
kurioje formuojasi bendraminčių susitikimų tradicijos.
Edukacinio centro studiją sudaro edukacinių programų patalpa, fotolaboratorija, mažoji
parodų ir vaizdo peržiūrų salė, kuri prireikus gali būti transformuota į fotostudiją. Šios erdvės
pavadinimas ir vieta muziejaus lankytojų maršruto pabaigoje atskiria ją nuo pagrindinės parodų
salės, nurodo neformalų, eksperimentinį, edukacinį jos bei joje įgyvendinamų projektų pobū116 Ekspozicijos. Parodos

dį. Parodų ir vaizdo peržiūrų salė skirta pradedančių autorių, moksleivių, studentų kūriniams
eksponuoti, eksperimentiniams projektams. Tai demokratiška ir vėlgi – atvira erdvė, kurioje
kūrybinius sumanymus gali įgyvendinti kiekvienas panorėjęs, šiai erdvei taikomi pagrindiniai
kriterijai – idėjos originalumas, aktualumas, edukacinis projekto tikslingumas. Parodų ar projektų autoriai patys parengia ir eksponuoja parodas, dalyvaujant ir konsultuojant muziejaus darbuotojams, rūpinasi parodų pristatymo išlaidomis. Ši erdvė taip pat pritaikyta audiovizualinių
projektų, kino, vaizdo peržiūroms. Prireikus ji transformuojama į fotostudiją, fotolaboratoriją ir
vykdomi edukaciniai ir praktiniai projektai.
Greta įrengta edukacinė erdvė, kurioje organizuojamos edukacinės programos pavieniams lankytojams ir grupėms, vyksta muziejuje organizuojamo fotografijos būrelio užsiėmimai moksleiviams, įvairūs seminarus, akademiniai renginiai, diskusijos. Pagrindinė muziejaus
edukacinių programų kryptis – fotografijos procesų istorija, o kadangi patalpa įrengta greta
fotolaboratorijos, čia galima išbandyti ar stebėti demonstruojamus senuosius fotografijos procesus. Fotolaboratorija taip pat naudojama praktinei muziejinei veiklai, čia dirbantis fotografas
dažnai betarpiškai bendrauja su užsukančiais lankytojais, kurie gauna netikėtą progą stebėti
veiksmą fotolaboratorijoje.
Plastiškų formų pagrindinėje keičiamų parodų salėje – galerijoje sukurtos sąlygos net
ir patiems jautriausiems kūriniams eksponuoti – palaikomas tinkamas mikroklimatas, įrengtas
modernus ir saugus eksponatų apšvietimas. Įspūdinga architektūra, čia eksponuojamų autorių
kūrinių profesionalumo, kūrybiško pateikimo ir netradicinių eksponavimo kompozicijų dermė
kiekvienai parodai suteikia įsimintino išskirtinumo.
Fotografijos muziejaus nuolatinei ekspozicijai pasirinktas šūkis „Laisvę fotografijai“,
simbolizuojantis ilgą ir sudėtingą fotografijos kelią į mūsų kasdienį gyvenimą, nužymėtą kelis šimtmečius trukusiais išradimo eksperimentais, sudėtingomis prieinamesnės technologijos
paieškomis, cenzūros draudimais ir suvaržymais bei kitomis kliūtimis. Kol kas dar kuriama
ekspozicija žada interaktyvų fotografinį nuotykį – keliauti laiku nuo fotografijos ištakų iki šių
dienų. Čia išryškinant fotografijos laisvės leitmotyvą atskleidžiami svarbiausi Lietuvos fotografijos istorijos momentai, kurie pateikiami pasauliniame fotografijos technologinės raidos
kontekste. Linijinio pasakojimo dramaturgiją paįvairina atskiros mikroistorijos ir interaktyvios
veiklos stotelės, kurių itin gausu ekspozicijoje.
Kūrybiškumui ir dalyvavimui skirta daug dėmesio visoje ekspozicijos erdvėje. Čia
kuriama įtraukianti atmosfera, leisianti ekspozicijos lankytojams įsijausti ir išgyventi įvairių istorinių laikotarpių fotografavusių ir fotografuojančių ar besifotografavusių ir besifotografuojančių žmonių patirtį, patiems daug ką išbandyti. Lankytojai nejučia taps ekspozicijos
dalimi, ekspozicijos veiksmo dalyviais ir bendraautoriais. Naujojoje ekspozicijoje derinami
įvairūs eksponavimo principai, tikslingai naudojamos šiuolaikinės informacinės technologijos.
Nors pasakojimai ekspozicijoje rikiuojami laikantis chronologinio nuoseklumo, tačiau čia pat
pateikiama šiuolaikinių atskirų temų atspindžių, netikėtų ekskursų, iškeliamos problemos ar
analizuojami įvairūs fotografijos istorijos procesai. Čia bus galima išvysti nemažai anksčiau
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eksponuotų vertingų eksponatų, tačiau pateikti kituose ekspozicinio pasakojimo kontekstuose
jie atskleis lankytojams dar nepasakotas naujas fotografijos istorijas, o iš autentiškų eksponatų
sudėliotos praeities siužetų rekonstrukcijos žadins gyvus praeities vaizdus ir pojūčius.
Jau užbaigus Fotografijos muziejaus pastato rekonstrukciją, 2017 m. pradžioje vainikavosi sėkme ilgametis muziejaus siekis perimti pirmą pastato aukštą, kuriame anksčiau buvo
įsikūrusios kitos valstybės institucijos. Tais pačiais metais parengta pirmo pastato aukšto integracijos į bendrą muziejaus struktūrą koncepcija ir architektūriniai projektiniai pasiūlymai,
kuriuos įgyvendinus bus maksimaliai išplėsta esamo pastato muziejinė erdvė.
Modernizuotas muziejaus pastatas pritaikytas judėjimo negalią turintiems žmonėms. Pasirūpinta ir ekologija (kiek įmanoma, vengta sintetinių medžiagų pastato įrangoje, gaminant
muziejinius suvenyrus ir kt.), ir sveiko gyvenimo būdo propagavimu (prie muziejaus įrengti
dviračių stovai, ateityje numatyta terasoje įrengti želdinių).
Šiandien Fotografijos muziejus yra svarbus daugiafunkcis fotografijos židinys, kuriame
vyksta parodos, paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, diskusijos, susitikimai su menininkais, fotografijos tyrinėtojais, kino peržiūros, koncertai ir įvairiausi kiti fotografijos ar tarpdisciplininiai renginiai. Išsiplėtojo edukacija, gerinant muziejinio turinio prieinamumą edukacinė veikla
integruota ir į laikinų parodų ekspozicijas, pradėtos kurti edukacinės užduotėlės ar adaptuoti
parodų tekstai-gidai įvairioms lankytojų amžiaus grupėms.
Naują postūmį muziejaus veiklai suteikė 2014 m. pabaigoje prie Fotografijos muziejaus,
kaip jo poskyris, įkurtas Vito Luckaus fotografijos centras (centras įkurtas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, „Aušros“ muziejaus ir Tatjanos Luckienės-Aldag trišaliu susitarimu,
2015–2017 m. jam vadovavo Ieva Meilutė-Svinkūnienė). 2015 m. lapkričio mėn. tarp „Aušros“
muziejaus, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Vito Luckaus (1943–1987) našlės T.
Luckienės-Aldag buvo pasirašyta V. Luckaus fotografinio archyvo dovanojimo Lietuvai sutartis, eksponatai perduoti ilgalaikiam saugojimui „Aušros“ muziejui (jo padaliniui – Fotografijos muziejui)63. Vito Luckaus fotografijos centro tikslas – tyrinėti ir reprezentuoti XX a. II
p. meninę Lietuvos fotografiją ir vieno iš konceptualiausių jos atstovų – V. Luckaus kūrybą,
rūpintis jo archyvo išsaugojimu, kitų šio laikotarpio fotografijos kūrėjų archyvų globa, tyrimu
ir sklaida. Įgyvendinant šiuos tikslus, Fotografijos muziejuje surengtos konceptualios fotografijų parodos: Fotografijos muziejaus rinkinio apžvalginė paroda „Kolekcija“ (2015, kuratorė V.
Ulinskytė-Balzienė), teminės parodos „(Ne)fotografinis laukas. 1988–1995“ (2015, kuratorė
I. Meilutė-Svinkūnienė), „Požiūris į senovinę fotografiją“ (2016, kuratorė I. Meilutė-Svinkūnienė; išleistas katalogas-atvirukų rinkinys), „Spalva Lietuvos fotografijoje“ (2017, kuratorė I.
Meilutė-Svinkūnienė). Surengtos ar kuruotos autorių parodos: V. Luckaus retrospektyva „Siūlau naują pasaulį“ (2014, kuratorė Margarita Matulytė), A. Dilio fotografijų paroda „Iš fotoarchyvo“ (2016, kuratorė V. Ulinskytė-Balzienė; 2017 išleistas leidinys), Gintauto Stulgaičio
63

Kūriniai dovanoti su sąlyga, kad iki 2020 m. pabaigos Vilniuje bus įsteigta Vito Luckaus fotografijos centro nuolatinė
buveinė.
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retrospektyvinė fotografijų paroda (2016, kuratorė I. Meilutė-Svinkūnienė; 2018 išleistas leidinys), Remigijaus Pačėsos retrospektyvinė fotografijų paroda „Geltona gulbė neatplauks“ (2017,
kuratoriai Agnė Narušytė, Gintaras Zinkevičius; 2018 išleistas leidinys „Shtai“), R. Dailidės
retrospektyvinė fotografijų paroda (2017, kuratorė V. Ulinskytė-Balzienė), Giedriaus Liago
fotografijų paroda „Potemės“ (2018, kuratorė I. Meilutė-Svinkūnienė; 2019 išleistas leidinys
„Liagalizacija“)64. Daugelis iš šių svarbiausių kalbamo laikotarpio Fotografijos muziejaus ir
Vito Luckaus fotografijos centro parengtų parodų buvo eksponuotos ir kituose didžiuosiuose
Lietuvos miestuose65. Nuo 2017 m. Vito Luckaus fotografijos centrui panaudos pagrindais
buvo suteiktos patalpos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje66. 2017 m. bibliotekos parodų salėje surengta paroda „Vėros Šleivytės gyvenimo filma“ (kuratorės I. Meilutė-Svinkūnienė, Milda Dainovskytė). Paroda surengta kaip Vito Luckaus fotografijos centro ir
Lietuvos fotomenininkų sąjungos kuruotos tarptautinės konferencijos „Fast Forward: Women
in Photography“ („Pirmyn: moterys fotografijoje“) lydintis renginys. Tais pačiais metais Vito
Luckaus fotografijos centras kartu su Kauno pantomimos trupės įkūrėju Modriu Tenisonu, T.
Luckiene-Aldag ir Kauno fotografijos galerija parengė ir Kauno fotografijos galerijoje eksponavo V. Luckaus parodą „Mimai“ (kuratorė I. Meilutė-Svinkūnienė), skirtą Kauno pantomimos
trupės įkūrimo 50-mečiui paminėti. Fotografo V. Luckaus kūryba buvo pristatyta ir parodose
užsienyje. 2016 m. „Aušros“ muziejaus Vito Luckaus fotografijos centrui bendradarbiaujant
su Kauno fotografijos galerija ir Lietuvos Respublikos ambasada Kinijoje Pekino „Inside-Out“
muziejuje buvo surengtas iki šiol didžiausias Lietuvos fotografijos pristatymas Kinijoje – trijų
parodų ciklas „Nelemiami momentai. Kitoks žvilgsnis į Lietuvos fotografiją“. Dvi ciklo parodos kuruotos Vito Luckaus fotografijos centro vadovės I. Meilutės-Svinkūnienės: V. Luckaus
paroda „Neišsitekęs realybėje / Beyond Reality“ ir Lietuvos fotografijų paroda „Nelemiami
momentai“. 2017 m. V. Luckaus kūryba pristatyta Gruzijoje, kur Gruzijos nacionalinio muziejaus padalinyje Simonʼo Janashiaʼos muziejuje Tbilisyje eksponuota V. Luckaus paroda „Iš
kelionių“. Ši paroda vainikavo Vito Luckaus fotografijos centro projektą, kurio metu 2017 m.
vasarą menotyrininkė I. Meilutė-Svinkūnienė tyrinėjo V. Luckaus archyvo dalį, saugomą Vito
Luckaus LLC fonde (JAV, Merilandas) ir atrinko kūrinius parodoms Lietuvoje ir Gruzijoje.
Devyniasdešimt archyvinių V. Luckaus kūrinių parodinių atspaudų buvo pagaminti ir perduoti
Fotografijos muziejui nuolat saugoti. Fotografijos muziejuje saugoma didžiausia ir išsamiausia
64
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2019 m. lapkričio 16 d. Šiaulių Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusioje Šiaulių knygų mugėje 2017–2018 m.
Šiaulių ir Telšių apskr. gražiausių knygų konkurse pagrindinis prizas skirtas knygai „Remigijus Pačėsa. Shtai“ (sud. A.
Narušytė, G. Zinkevičius, dizaineris G. Čiuželis, Šiauliai: Fotografijos muziejus, 2018); estetiškiausia knyga pripažintas
albumas „Antanas Dilys. Iš fotoarchyvo“ (sud. V. Ulinskytė-Balzienė, dizaineris V. Dambrauskas, Šiauliai: Fotografijos
muziejus, 2017); už turinio ir formos vienovę apdovanotas albumas „Gintautas Stulgaitis. Fotografija“ (sud. I. MeilutėSvinkūnienė, dail. M. Dainovskytė, Šiauliai: Fotografijos muziejus, 2018). 2016 m. Šiaulių Povilo Višinskio viešosios
bibliotekos inicijuoto Šiaulių miesto leidėjų gražiausios knygos konkurso „Šiaulių knyga“ 1990–2015 m. nominacijos
„Šiauliečių knyga“ nugalėtoju išrinktas Vilmanto Dambrausko leidinys „Mano miesto portretai“ (sud. ir dizaineris V. Dambrauskas, Šiauliai: Fotografijos muziejus, 2013).
Fotografijos muziejaus interneto svetainė. Prieiga per internetą: https://fotomuziejus.lt/pamatyk/keliaujancios-parodos/,
žiūrėta 2017-12-30.
Centro darbuotojai čia rezidavo iki 2019 m.
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Lietuvoje V. Luckaus kūrinių kolekcija, kurią sudaro beveik 700 kūrinių (342 vertybės, perduotos ilgalaikiam saugojimui 2015 m. ir per 300 anksčiau įsigytų eksponatų). Įgyvendinant centro
tikslus reprezentuoti XX a. II p. Lietuvos fotografiją, Fotografijos muziejaus ir centro pastangomis muziejaus meninės fotografijos rinkinį įvairiais būdais papildė G. Stulgaičio kūrybos
archyvas, R. Pačėsos, Stanislovo Žvirgždo, Vytauto Maželio ir kitų autorių kūriniai.
Kalbamuoju laikotarpiu pasipildė ir kiti Fotografijos muziejaus rinkiniai, įsigytos itin
vertingos ir gausios fotografo Johano Hiksos (1859–1934) fotografijų ir asmeninių daiktų, Zubovų šeimos fotografijų kolekcijos, fotografo Jono Dvariškio negatyvų archyvas, JAV lietuvis
Vytautas Petrulis dovanojo išskirtinę fototechnikos, daugiausia fotoaparatų, kolekciją, įsigyta
daug kitų vertingų eksponatų.
Modernizuojant muziejaus veiklą ir daug dėmesio skiriant gausėjančių rinkinių prieinamumui, dar 2007 m. pradėtas nuoseklus fotografijų ir negatyvų rinkinių skaitmeninimas, o
2013 m. įdiegus Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS) ir nuo 2015 m. „Aušros“ muziejui perėjus prie kompiuterinės muziejinių vertybių apskaitos, 2017 m. gruodžio 31 d.
duomenimis, daugiau kaip 11 000 Fotografijos muziejaus eksponatų informacija ir vaizdai yra
prieinami kiekvienam interneto vartotojui LIMIS portale, daug iš jų yra pateikta svarbiausiam
Europos kultūros paveldo portalui „Europeana“ (www.europeana.eu), aktyviai yra dalyvaujama tarptautiniuose skaitmeninimo ir skaitmeninto paveldo sklaidos projektuose. Į virtualią
erdvę persikėlė ir muziejaus edukacinė veikla, pradėtos diegti inovatyvios elektroninės paslaugos, kurioms naudojamas suskaitmenintas turinys: Fotografijos muziejaus darbuotojams atstovaujant „Aušros“ muziejų tarptautiniame projekte „AthenaPlus“ – „Europeanos“ prieiga prie
kultūros paveldo tinklų“ (2013–2015) parengta virtuali paroda „Tarpukario modernizmo architektūra Šiauliuose“, sukurta panaudojus šiuolaikišką virtualių parodų kūrimo įrankį „MOVIO“,
interaktyvus tarpukario modernizmo architektūros maršrutas-užuominų žaidimas programėlėje
„CityQuest“ ir kt. Plėtojant virtualią komunikaciją, sukurta nauja Fotografijos muziejaus interneto svetainė (www.fotomuziejus.lt), socialinių tinklų „Facebook“ (2014), „Youtube“ (2015)
paskyros, sukurtos ir publikuotos pirmosios muziejinių erdvių VR 360° panoramos67.
Inicijuota ir 2015 m. balandžio 23 d. Fotografijos muziejuje suorganizuota konferencija
„Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimas ir sklaida: inovatyvios visuomenės ir atminties institucijų iniciatyvos, patirtys ir galimybės“, kurioje buvo pristatyti per „Athena Plus“ projektą
sukurti įrankiai, jų pagrindu plėtojami nauji edukacijai, turizmui ir laisvalaikiui skirti produktai
ir paslaugos68. Tęsdamas fotografijos tyrimo forumų tradiciją, Fotografijos muziejus inicijavo
Lietuvos muziejų asociacijos tradicinės mokslinės konferencijos „Lietuvos muziejų rinkiniai“
2017 m. temą – „Fotografija Lietuvos muziejuose“, konferencija Fotografijos muziejuje įvyko

67

68

Fotografijos muziejaus interneto svetainė. Prieiga per internetą: https://fotomuziejus.lt/paroda/paroda-nefotografinis-laukas-1988-1995-virtualiai/; https://fotomuziejus.lt/apsilankyk/, žiūrėta 2017-12-31.
Ten pat. Prieiga per internetą: https://fotomuziejus.lt/lietuvos-kulturos-paveldas-atsiveria-visuomenei/, žiūrėta 2017-1231.
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2017 m. balandžio 20–21 d.69
Eidamas koja kojon su laiku ir siekdamas išlaikyti aktualumą bei tolygią plėtrą, Fotografijos muziejus nuolat permąsto savo veiklą ir keičiasi, kūrybiškai įgyvendina atviro, gyvo,
nuolat atsinaujinančio, dinamiško ir visapusiškai aktualaus muziejaus viziją. Muziejaus, į kurį
traukia sugrįžti vėl.

69

Lietuvos muziejų rinkiniai. XX mokslinė konferencija „Fotografija Lietuvos muziejuose“, 2017, Nr. 16, 143 p.
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Jovita Vilimaitienė
VENCLAUSKIŲ NAMŲ EKSPOZICIJOS KONCEPCIJA
Venclauskių namai – tai ilgametes muziejinės veiklos tradicijas turintis Šiaulių „Aušros“
muziejaus padalinys, kuriame muziejinė veikla vykdoma nuo 1955 m. Pagal pradinę paskirtį
pastatas statytas kaip gyvenamasis namas. Jį suprojektavo vienas iš žymiausių tarpukario modernizmo architektūros atstovų – architektas Karolis Reisonas (1894–1981). Pastatas priklausė
ir jame 1926–1944 m. gyveno lietuvių tautinio judėjimo ir Lietuvos valstybės atkūrimo veikėjų,
žymių visuomenininkų ir kultūrininkų, daugybės pamestinukų ir našlaičių globėjų Stanislavos
(1874–1958) ir Kazimiero (1880–1940) Venclauskių šeima.
1991 m., siekdamos išpildyti tėvo valią ir pateisinti dar tarpukariu jo dėtas pastangas,
kad iš vienų patalpų į kitas kilnojamas „Aušros“ muziejus turėtų savo nuolatinę buveinę, Gražbylė (1912–2017) ir Danutė (1903–1999) Venclauskaitės buvusius tėvų namus, iškėlusios sąlygą, kad „šiame name <...> amžinai būtų muziejus, jokia kita įstaiga“, padovanojo Šiaulių
„Aušros“ muziejui. Tai išskirtinis atvejis Lietuvos kultūros istorijoje ir ypatingas įpareigojimas
deramai rūpintis muziejui amžinai patikėtu kultūros paveldo objektu.
Beveik dešimtmetį Venclauskių namai nėra lankomi kultūros vartotojų ir yra naudojami
vien administracinėms muziejaus reikmėms. Dėl nepatenkinamos estetinės ir fizinės patalpų būklės 2007 m. buvo demontuota čia veikusi ekspozicija, nuo 2009 m. nebevyksta parodos ir renginiai, kultūrinei veiklai nepritaikyta ir objekto teritorija. Atsiradus galimybei aktualizuoti kultūros
paveldo objektą ir gauti 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, muziejus
sėkmingai tuo pasinaudojo. 2014 m. pradžioje buvo išsiaiškinta, kiek investicijų reikia Venclauskių namų pritaikymo daugiafunkcei muziejinei veiklai, ir parengta pirminė paraiška finansavimui
gauti. Tų pačių metų pabaigoje parengtas projekto rinkodaros planas, kuriame įvertinti siektini
Venclauskių namų kultūrinės veiklos pokyčiai ir jų nauda visuomenei, apskaičiuotas kultūros paveldo objektui aktualizuoti būtinų investicijų efektyvumas. 2015 m. parengti Venclauskių namų
ikiprojektiniai pasiūlymai, kuriuose įvardytas tikslus objekto tvarkybos ir kapitalinio remonto
darbų mastas ir jiems reikalingos investicijos, pateikti projektiniai sprendiniai. Rengiant Venclauskių namų projektinius pasiūlymus ir siekiant identifikuoti ir užtikrinti vertingiausių kultūros
paveldo objekto elementų išsaugojimą, buvo atlikti objekto vidaus patalpų polichromijos tyrimai
ir kreiptasi į Kultūros paveldo departamentą dėl kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių patikslinimo. 2016 m. muziejus parengė investicijų projektą „ŠAM Venclauskių namų (Vytauto g.
89, Šiauliai) pritaikymas daugiafunkcėms muziejinėms veikloms“ ir pateikęs paraišką finansavimui gauti 2016 m. rugsėjo mėn. su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė pirmąją Lietuvoje kultūros srities Europos Sąjungos investicijų projekto finansavimo sutartį. Projektui įgyvendinti
skirta 2,75 mln. Eur, o pastato tvarkybos ir muziejinės įrangos įsigijimo darbus numatyta baigti iki
2020 m. Nuo 2017 m. pradžios Venclauskių namai uždaryti rekonstruoti.
Siekiama, kad po investicijų projekto įgyvendinimo Venclauskių namai taptų moderniu
daugiafunkciu istorijos ir kultūros centru, patrauklia mokslo ir žinių, netradicine bendravimo ir
122 Ekspozicijos. Parodos

laisvalaikio leidimo vieta. Venclauskių namuose ketinama įrengti nuolatinę ekspoziciją, parodų
ir renginių sales, edukacinės ir kūrybinės veiklos zonas, lauko renginiams pritaikyti sodo teritoriją, joje įrengti žaidimų aikštelę ir poilsio vietas.
Venclauskių namuose ketinamo sukurti modernaus daugiafunkcio istorijos ir kultūros
centro koncepcija remiasi pastato autentikos išsaugojimu, jo architektūrinių ir meninių verčių
atskleidimu, patalpų istorinių funkcijų pabrėžimu. Siekiant kiek galima labiau atskleisti objekto
istorinį ir kultūrinį potencialą, išskirtinis dėmesys įgyvendinant projektą skiriamas pirmame
aukšte atrasto polichrominio dekoro restauravimui ir autentiškos planinės struktūros atkūrimui.
2015 m. rugpjūčio mėn. atlikti polichrominiai interjero tyrimai parodė, kad visos Venclauskių
namų pirmo aukšto patalpos ir pagrindinė laiptinė iki pat trečio aukšto 1927 m. buvo dekoruotos modernizmo stiliaus trafaretiniais piešiniais. Autentiškas dekoras pasižymi ryškiomis
spalvomis, daugiausiai naudoti augaliniai, lietuviškų gėlių motyvai, valgomasis kambarys dekoruotas vaisių motyvais, paprastesnės paskirties patalpos (drabužinė, koridorius) puoštos geometriniais ornamentais. Polichrominio dekoro piešiniai vertinami kaip sudėtingi, jiems naudota
daug spalvų, kai kuriose patalpose trafaretiniai piešiniai užbaigiami ištapant smulkias detales,
piešinys nėra plokščias, pavaizduota šviesotamsa.
Po Antrojo pasaulinio karo objektui praradus gyvenamojo namo paskirtį, buvo nežymiai
pakeistas pastato planas: užmūrytos kai kurios durų angos, perkeltos ar panaikintos patalpų
pertvaros. Įgyvendinant projektą, bus siekiama maksimaliai atkurti autentišką pastato planą.
Tikimasi, kad atidengta ir restauruota pradinė objekto interjero sienų tapyba ir atkurtas autentiškas planas suteiks kultūros paveldo objektui dar didesnę pridėtinę vertę ir kultūrinį potencialą.
Planuojama restauruoti autentiška Venclauskių namų vidaus patalpų polichromija diktuoja specifinių baldų ir kitos muziejinės įrangos sprendimų poreikį. Siekiant muziejinės erdvės
stilistikos vientisumo ir išbaigtumo, numatoma restauruotas muziejines patalpas apstatyti stilizuotais simbolinę, edukacinę ir estetinę prasmę turinčiais tarpukario laikotarpio baldais, kurie
dar labiau sustiprins tautinių motyvų ir modernizmo estetikos dermę istorinėje gyvenamojoje
erdvėje ir architektūroje.
Venclauskių namai tiek eksterjero, tiek interjero išraiška atstovauja ryškiausioms tarpukario laikotarpio stilistinėms tendencijoms, be to, tai iškiliausių ir labiausiai miestui tuo laikotarpiu nusipelniusių asmenų šeimai priklausęs objektas, todėl tai neabejotinai tinkamiausia
vieta XX a. I p. Šiaulių miesto istorijos ekspozicijai įrengti. Planuojamoje ekspozicijoje numatyta plėtoti dvi glaudžiai susipynusias istorinio pasakojimo linijas – tautiškai sąmoningos,
pilietiškai aktyvios, daugiavaikės Venclauskių šeimos ir Šiaulių, kaip didmiesčio ir antro pagal
reikšmę šalies miesto, istorijas. Numatoma, kad ekspozicijos chronologinės ribos apims nepriklausomos Lietuvos (1918–1940) laikotarpį su išlygomis, pvz., norint atskleisti žydų gelbėjimo
Venclauskių namuose temą, bus apimtas laikotarpis iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos.
Muziejinę ekspoziciją planuojama įrengti pastato cokoliniame, pirmame ir antrame
aukštuose. Buvusiame K. Venclauskio darbo kabinete ketinama pristatyti jo – pirmojo miesto burmistro, politiko, teisininko – asmenybę ir veiklą miesto ir valstybės labui. Buvusiame
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S. Venclauskienės miegamajame, kur visada stovėjo bent kelios priglaustų mažiausių vaikų lovelės, bus siekiama atspindėti motinystės temą ir daugiavaikės Venclauskių šeimos fenomeną.
Buvusiuose G. ir D. Venclauskaičių kambariuose bus pristatytos Venclauskių dukrų asmenybės
ir veikla. Buvusiame svečių kambaryje ketinama atskleisti Venclauskių šeimos darytą įtaką
miesto ir valstybės šviesuomenei ir pristatyti su šeima bičiuliškus santykius palaikiusias istorines asmenybes, jų bendrą veiklą. Venclauskių namuose gyvenusių pamestinukų kambaryje
bus atskleista vaikų ir vaikystės tema: pristatomos šeimos globotų pamestinukų asmenybės, jų
patekimo į Venclauskių namus istorijos, vaikų kasdienybė, laisvalaikis ir pan. Buvusioje Venclauskių šeimos virtuvėje bus galima susipažinti su gausiai šeimai produkciją tiekusių prekybos
ir pramonės įmonių veikla, to meto maisto ir stalo kultūra. Greta virtuvės buvusiame sandėliuke, interpretuojant žinomą Venclauskių namuose slėpto ir per kratą bulvių maiše iš sandėliuko
išvežto žydų tautybės berniuko išgelbėjimo istoriją, bus pristatoma žydų gelbėjimo per Antrąjį
pasaulinį karą tema. Namuose buvusioje įrengtoje modernioje skalbykloje bus galima išvysti
tarpukario laikotarpio drabužių, avalynės, aksesuarų mados tendencijas atspindinčių istorinės
tekstilės gaminių, avalynės pavyzdžių, aksesuarų, jų priežiūros priemonių, mados periodikos ir
t. t. Antrame pastato aukšte, interpretuojant čia veikusio Danijos konsulato temą, numatyta atspindėti tarptautinių Šiaulių miesto ryšių tendencijas, pristatyti mieste veikusių užsienio atstovybių veiklą, svetimšalių Šiauliuose ir šiauliečių pasaulyje gyvenimo ir veiklos istorijas ir pan.
Beveik 800 metų istoriją skaičiuojantys Šiauliai neturi miesto istorijos ekspozicijos,
šiuo metu tik nedidelis fragmentas jai skirtas Chaimo Frenkelio viloje įrengtoje ekspozicijoje
„Provincijos dvaras ir miestas XIX a. vid. – XX a. vid.“, todėl manoma, kad miesto istorijos
ekspozicijos atsiradimas Šiauliuose taps itin reikšminga visuomenės kultūrinės tapatybės išsaugojimo dalimi, prisidės prie istorinio miesto įvaizdžio formavimo.
Po projekto įgyvendinimo Venclauskių namuose atsiras moderni parodų ir renginių zona,
jai numatyta pritaikyti dvi beveik 100 m2 ploto antro aukšto patalpas. Abi patalpos būtų pritaikytos tiek vienai, tiek kitai paskirčiai, o veikla jose būtų organizuojama ir funkcija keičiama
pagal poreikį. Šiltuoju metų laiku muziejinei veiklai numatyta išnaudoti ir tiesioginį išėjimą į
atvirą balkoną (pvz., eksponuoti kilnojamąsias parodas). Šiuo metu muziejus stokoja parodoms
ir renginiams pritaikytų daugiafunkcių erdvių, todėl negali tinkamai patenkinti šiuolaikinių kultūros vartotojų poreikių ir išnaudoti savo kultūrinio potencialo. Esamu laiku muziejaus parengtos ar iš kitų institucijų atsivežtos istorinės parodos eksponuojamos ir renginiai rengiami Chaimo Frenkelio viloje. Daugiafunkcei veiklai tinkama materialinė bazė sukurta ir rekonstruotame
Fotografijos muziejuje, bet čia orientuojamasi į fotografinio paveldo ir šiuolaikinių fotografų
kūrybos pristatymą. Kitų muziejaus padalinių ir daugelio regiono muziejų veikla daugiausiai
orientuota į ekspozicijų pristatymą, keičiamoms parodoms ir renginiams tinkamų erdvių jie
neturi arba jos yra skurdžios ir neatitinka reikalavimų. Manoma, kad po projekto įgyvendinimo
Venclauskių namuose įrengtose daugiafunkcėse erdvėse pristatomos istorinės parodos ir renginiai paįvairins kultūrinį miesto ir regiono gyvenimą prasmingu istoriniu turiniu, objekte kasmet
planuojama surengti po 5 istorines parodas ir apie 10 renginių.
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Venclauskių namuose taip pat planuojama įrengti edukacinių ir kūrybinių veiklos zonų,
kurios dar labiau sustiprins šio objekto, kaip kultūros vartotojų turiningo laisvalaikio, komunikacijos ir kūrybiškumo ugdymo erdvės potencialą. Patalpą, kurioje planuojama atvirų kūrybinių dirbtuvių ir nuolatinių teminių edukacijų vieta, istoriškai sudarė trys kambariai: Venclauskių šeimos valgomasis ir du vaikų kambariai. Dėl funkcinio poreikio ši patapa paliekama nesuskaidyta, tačiau kūrybinių dirbtuvių ir edukacijų zonos viena nuo kitos atribojamos mobiliomis
atitvarinėmis sienutėmis, kad erdvę būtų galima modeliuoti pagal būtinybę bei siekiant pabrėžti
buvusią autentišką patalpų planinę struktūrą. Edukacijų zonoje planuojama vesti ekspozicijos
temas atitinkančias edukacijas skirtingoms tikslinėms grupėms. Edukacijos daugiausiai bus
orientuotos į organizuotas lankytojų grupes, neretai į muziejų atvykstančias būtent dėl edukacinės veiklos. Kūrybinėse dirbtuvėse lankytojams bus siūloma pagal parodų ir renginių temas
keičiama įtraukianti kūrybinė veikla, kuri daugiausiai bus orientuota į neorganizuotus pavienius
lankytojus, ypač šeimas ir vaikus. Venclauskių namuose numatomai edukacinei ir kūrybinei
veiklai neatsitiktinai pasirinkta patalpa, turinti tiesioginį išėjimą į lauką, nes šiltuoju sezonu šią
veiklą ketinama perkelti į greta esančią lauko terasą ir sodą. Neabejojama, kad Venclauskių namuose plėtojama edukacinė ir kūrybinė veikla užtikrins muziejaus rengiamų edukacinių temų
įvairovę ir sudarys geresnes sąlygas muziejuje patenkinti specifinius skirtingoms lankytojų grupėms būdingus kultūrinius poreikius.
Kultūrinei veiklai ketinama pritaikyti ir objekto teritoriją. Šiuo metu neįveiklintoje sodo
teritorijoje planuojama sutvarkyti želdinius ir takų sistemą, restauruoti tvorą, sukurti lankytojų
poilsio vietas, įrengti žaidimų aikštelę su sąveikiaisiais lauko ekspozicijos elementais, lauko
renginių zoną, taip pat numatyta išplėsti automobilių ir įrengti dviračių stovėjimo aikšteles. Rengiant teritorijos sutvarkymo projektą, buvo siekiama kiek įmanoma išsaugoti natūralų sklypo reljefą ir jaukaus namų sodo įspūdį. Teritorija tvarkoma ir įveiklinama remiantis „našlaičių sodo“
interpretacija – akcentuojama metaforiška gėlių – našlaičių – sąsaja su Venclauskių namuose priglaustais ir užaugintais našlaičiais vaikais. Žalieji teritorijos plotai formuojami vertinant našlaites
kaip svarbiausią kompozicinį elementą. Sodo teritorijos projektas buvo rengiamas remiantis ikonografine medžiaga, atspindinčia to meto Šiaulių miesto privačių sklypų tvarkymo pavyzdžius ir
interpretuojant Venclauskių namus suprojektavusio architekto K. Reisono parengtą pagrindinės
miesto aikštės projektą. Neabejojama, kad sutvarkyta objekto teritorija taps ne tik netradicine
kultūrinės veiklos, bet ir patrauklia kasdiene miestiečių susitikimo ir bendravimo vieta.
Pastato dovanojimo muziejui sąlyga, nurodanti, kad čia visada turi veikti muziejus ir
jokia kita įstaiga, įpareigoja Venclauskių namus vėl atverti lankytojams. Tikimasi, kad projekto
metu atlikti kompleksiniai objekto tvarkybos darbai ir įsigyta muziejinėms paslaugoms teikti
reikalinga įranga leis Venclauskių namuose sukurti naują modernių kultūros paslaugų asortimentą ir žymiai prisidės prie Venclauskių namų lankomumo ir populiarumo didinimo. Neabejojama, kad neatsiejamas Venclauskių šeimos veiklos ir XX a. I p. Šiaulių miesto istorijos ryšys,
ir autentiška istorinė aplinka maksimaliai sustiprins lankytojų įsijautimą į praeitį, ko joks kitas,
o juo labiau naujas, objektas negalėtų užtikrinti.
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Audronė Šapaitė
ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS EDUKACIJOS CENTRO
MODERNIZAVIMO KONCEPCIJA
Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centras įsikūręs Aušros al. 47, pastate, statytame
1932 m. pagal žymaus šiauliečio architekto Vlado Bitės projektą. Pradinė jo paskirtis buvo pradžios mokykla, tačiau mokykla įsikūrė tik pirmame aukšte ir pusrūsyje. Į antrą aukštą ir palėpę
nuo 1933 m. įsikėlė „Aušros“ muziejus, kuris šiame pastate veikė iki 1943 m., kai vokiečių
okupacinė valdžia liepė išsikraustyti ir įkūrė jame karo ligoninę. Per Antrąjį pasaulinį karą
pastatas smarkiai nukentėjo, sudegė medinės konstrukcijos. Po karo jis buvo suremontuotas,
1966 m. muziejaus reikmėms perduotas visas pastatas. Čia įsikūrė Etnografijos skyrius, vėliau
buvo perkelti Naujausios istorijos sektorius ir Archeologijos skyrius, veikė archeologijos, etnografijos, istorijos ekspozicijos ir parodų salė. 1999 m. įrengta pirmoji patalpa „Senųjų amatų
troba“, skirta edukacinėms programoms vesti, nuo tada pradėta muziejaus edukacinė veikla,
kuri aktyviai lankytojus įtraukia į senovinių amatų ir buities darbų procesus. Pamažu edukacinei veiklai imta skirti vis daugiau pastato erdvių, tad 2013 m. nuspręsta šį Šiaulių „Aušros“
muziejaus padalinį, iki tol vadintą Aušros alėjos rūmais, pavadinti Edukacijos centru.
Visi Šiaulių „Aušros“ muziejui priklausantys pastatai statyti prieš daugelį metų, todėl labai svarbi kokybiškos muziejinės veiklos plėtojimo sąlyga yra pastatų rekonstrukcija. Muziejus
vieną po kito įgyvendina stambius investicinius projektus, kurių rezultatas – atnaujinti pastatai
su nauju ar išplėtotu turiniu. 2014 m. atsirado galimybė parengti investicinį Edukacijos centro
modernizavimo projektą, finansuojamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.
Siekdamas įgyvendinti šį projektą, Šiaulių „Aušros“ muziejus 2014 m. gruodžio mėn.
parengė ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pateikė projekto rinkodaros planą, o
2015 m. rugsėjo mėn. buvo parengti projektiniai pasiūlymai „Muziejaus pastato Aušros al. 47,
Šiauliuose, rekonstravimo projektas“ (rengėjas – UAB „Vakarinis fasadas“). 2015 m. lapkričio
mėn. iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos gauti specialieji architektūros reikalavimai.
2016 m. gruodžio mėn. parengtas investicijų projektas „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos
centro modernizavimas, pritaikant inovatyvioms kokybiškoms edukacinėms veikloms“. Projektą ketinama pradėti įgyvendinti 2018 m. ir pabaigti per 2,5 metų (30 mėn.).
Pagal sukurtą Edukacijos centro aktualizavimo ir pritaikymo kokybiškai edukacinei veiklai koncepciją centras bus kapitaliai suremontuotas, sutvarkyta jo aplinka. Vidinės sienos bus
naikinamos, o naujos sienos ir pertvaros taikomos prie naujos patalpų paskirties. Planuojama
Edukacijos centro pastatą sujungti su tame pačiame sklype esančiu garažu, įrengti palėpę. Bus
sukurta infrastruktūra, užtikrinanti kokybišką lankytojų aptarnavimą, komfortišką muziejaus
darbuotojų darbą, o svarbiausia – bus parengtos naujo ir atnaujinto turinio ekspozicijos ir išplėtota edukacinė veikla.
Edukacijos centro pastatas yra vienintelis išlikęs iš pirmųjų muziejaus tarpukario pastatų, todėl jame bus skirta vietos Šiaulių „Aušros“ muziejaus istorijai ir jo įkūrėjui Peliksui
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Bugailiškiui. Koncepcija buvo kuriama taip, kad šiame pastate būtų galima pristatyti visą muziejaus eksponatų įvairovę, būdingą jam nuo pat rinkinių kaupimo pradžios.
Didžiąją pastato dalį užims išplėstos ir pertvarkytos edukacinės erdvės, renginių salė,
atnaujinta archeologinė ekspozicija, įrengtos naujos atviros eksponatų saugyklos.

Edukacinės erdvės

Planuojama edukacines erdves išplėsti, kad kiekvienoje edukacijoje galėtų dalyvauti 30
lankytojų (maksimalus mokinių skaičius klasėje). Edukacines erdves numatoma įrengti skirtinguose aukštuose, kad vienu metu galėtų netrukdydamos viena kitai vykti kelios edukacijos.
Pusrūsyje ir pirmame aukšte bus skirti plotai pasiteisinusioms edukacijoms, kuriose supažindinama su archeologiniais kasinėjimais ir kostiumais, monetų kalyba, puodų lipdymu ir kt.
Bus išsaugota ir tarpukario klasė, kurioje vedamos skaičiavimo, dailyraščio, istorijos ir kitos
pamokėlės, populiarios tarp šiuolaikinių mokinių.
Ketinama kurti ir naujų edukacijų įvairiomis archeologijos, etnografijos, istorijos temomis. Naujų edukacinių patalpų sienų nišose įrengtose vitrinose bus sudėti eksponatai, atitinkantys toje patalpoje vykstančios edukacijos tematiką. Renginių salė galės būti naudojama
savarankiškai lankytojų edukacinei veiklai, teorinėms edukacijų dalims, paskaitoms, seminarams, kilnojamosioms parodoms. Ji bus pritaikyta ir vaikų žaidimams, priemonės neužims daug
erdvės ir netrukdys renginiams. Kai salėje nevyks renginiai, vaikai bus įleidžiami joje laisvai
pabėgioti.
Žaliajame kiemo plote taip pat planuojama įrengti žaidimų vietą.

Archeologinė ekspozicija

Nuo 2004 m. Edukacijos centre veikia archeologinė ekspozicija „Šiaulių krašto praeitis
nuo seniausių laikų iki XVII a.“ (132,01 m2 plotas). Joje sukurta jauki nuotaika sulaukė teigiamų lankytojų atsiliepimų, todėl bus siekiama panašų emocinį poveikį išlaikyti ir atnaujintoje
ekspozicijoje. Būsima ekspozicija pasakos apie gyvenimą dabartinėje Šiaulių apskrityje nuo
pirmųjų gyventojų atsiradimo šiuose kraštuose iki XVIII a.
Po Edukacijos centro rekonstrukcijos lankytojai originalius archeologinius radinius galės apžiūrėti atvirose archeologijos eksponatų saugyklose, todėl ekspozicijoje bus akcentuojamas rekonstrukcinis aspektas. Archeologinę ekspoziciją sudarys dvi rekonstrukcinės erdvės.
Pirmoje erdvėje bus kuriamos atidengto geležies amžiaus kapinyno, šventvietės, lobio
vietos rekonstrukcijos ant grindų. Ketinama pristatyti gyvenvietę, alkvietę ir kapinyną – tokius,
kokie jie išliko iki mūsų dienų. Tik skirtingai nuo realių archeologinių paminklų, juos bus galima pamatyti nepridengtus vėlyvesnių amžių žemės sluoksnių. Pirmos rekonstrukcinės erdvės
vaizdas: patalpa pritemdyta, apšviestos grindys, kur įrengtos kapų ir kitų objektų rekonstrukcijos. Žmonių, kurie kažkada naudojo rekonstrukcijose matomus archeologinius papuošalus,
darbo įrankius ir ginklus, fantomus prikels subtilios garso ir vaizdo instaliacijos, specialus apšvietimas. Bus sukurta nuotaika, kuri leis pajusti praėjusių kartų dvasios plevenimą greta. LanŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017
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kytojai vaikščios tik pakeltu nuo grindų taku ir matys bendrą vaizdą, atskiri eksponatai nebus
akcentuojami.
Antroje erdvėje bus įvairių laikotarpių objektų rekonstrukcijų, vaizdžiai paaiškinančių,
kam ir kaip buvo naudojami daiktai, tapę archeologiniais radiniais, kas žinoma apie tuos žmones, su kurių gyvenimo fragmentais lankytojai susipažino pirmoje erdvėje. Antros erdvės vizija:
tematiškai chronologine seka išdėstytos rekonstrukcinės erdvės (akmens amžius, metalų atsiradimo laikotarpis, geležies lydymas, kostiumai ir buitinė aplinka, karyba kovų su kryžiuočiais
laikotarpiu, krikščionybės atėjimas, miestų augimas, Šiaulių miestas ir dvaras ir kt.), atskirtos
viena nuo kitos šviesos efektais. Originalūs radiniai, kurių paskirtį atskleidžia rekonstrukcijos,
eksponuojami prie rekonstrukcijų priderintose vitrinose, čia jie gerai apšviesti, lankytojai gali
apžiūrėti jų formą, ornamentiką.
Rekonstruotose erdvėse bus naudojami vieni kitiems netrukdantys garsai (pvz., prie trobos yra židinys su moliniame puode verdančia sriuba ant ugnies, jį papildo garso įrašas su
ugnies traškėjimu ir sriubos burbuliavimu). Jie lankytojus priartins prie dingusio protėvių gyvenimo, akademinis vitrininių eksponatų pasakojimas įgaus prieinamesnę ir šiltesnę formą. Planuojama įrengti sėdimų vietų pačioje ekspozicijoje, kur lankytojai, pasinėrę į gilią praeitį, galės
ramiai „pamedituoti“. Tam bus naudojami kelmai, suolai, kunigaikščio sostas, kailiai ir pan.
Archeologinėje ekspozicijoje bus interaktyvi erdvė, kur lankytojai galės išmėginti įvairią
veiklą: pabandyti išgręžti skylę akmeniniame kirvyje, pasimatuoti kepurėlę ir apsiaustą, puoštą
žalvariniais kabučiais, patrinti grūdus trinamosiomis girnomis ir pan. Bus galima iš ruošinių
patiems pasidaryti paprastą archeologinį papuošaliuką (pvz., iš jau pagamintų grandelių sukabinti žalvarinę grandinėlę). Čia pat bus pateikta informacija, kad galima užsisakyti edukacines
programas, kur galima įsigyti archeologinių papuošalų kopijų. Ekspozicijoje lankytojai galės
nemokamai naudotis audiogidu lietuvių, anglų, rusų kalbomis, įrašytą tekstą papildys garso
efektai (laužo traškesys, burbuliuojantis puodas, prabėgantys žvėrys ir pan.).
Ekspozicija orientuojama į plačią auditoriją, todėl ji bus „sluoksniuota“, kad kiekviena
grupė – mokiniai, turistai, kryptingai archeologija besidomintys lankytojai – rastų tinkamą informacijos klodą.

Atviros eksponatų saugyklos

Atviros saugyklos skirtos parodyti, kad muziejuje saugoma daug daugiau eksponatų,
negu eksponuojama ekspozicijose, įspūdis bus kuriamas akcentuojant eksponatų gausą. Joms
skirta didžioji pastato dalis. Planuojama pagrindinio pastato pusrūsyje, pirmame ir antrame
aukštuose įkurdinti atviras archeologijos, etnografijos, istorijos daiktų rinkinių ir tekstilės saugyklas. Čia eksponatai būtų tematiškai pagal rinkinius išdėstyti taip, kad lankytojai galėtų juos
apžiūrėti. Bus kuriamas šviesios, perregimos erdvės įspūdis: dalis vitrinų stovės vietoj sienų
tarp kolonų (nuo grindų iki lubų), jos bus permatomos (siena-vitrina). Tik įėję į fojė, lankytojai
jau pamatys eksponatus: sienose-vitrinose sudėti įspūdingiausi etnografiniai eksponatai, pro
juos persišviečia atvirų saugyklų vitrinos. Archeologinių eksponatų vitrinoje po vieną išdėlioti
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šimtai akmeninių kirvelių sudarys „kirvių lietaus“ įspūdį.
Smulkūs archeologijos, etnografijos, istorijos eksponatai bus saugomi dėžutėse, kurios
bus sudėtos į stalčius su antirefleksinio stiklo dangčiu (taip galima matyti eksponatus, ir jei reikia, dėžutę su eksponatais nusinešti į darbo vietą). Stalčius-vitrinas lankytojams leidžiama atidaryti ir uždaryti. Patalpa ryškiai apšviesta, kad būtų galima gerai matyti radinių formą, detales,
ornamentus. Stambesni etnografiniai ir istoriniai eksponatai bus saugomi stiklinėse vitrinosekambariuose (pastato langai bus padengti danga su ultravioletinių spindulių filtrais, kad šviesa
nepakenktų eksponatams). Erdviame antrame aukšte stovės permatomos vitrinos-kambariai su
sukabintomis kryžių viršūnėmis, juostomis, audiniais ir kitais etnografiniais ir istoriniais eksponatais, išdėstytais tipologiškai nuosekliai. Centrinę dalį prieš paradinius laiptus užims sakraliniai eksponatai – geležinės kryžių viršūnės, medinės šventųjų skulptūros ir kryžiai.
Informacija apie eksponatus bus pateikiama trimis lygmenimis – minimali (etiketėje
eksponato pavadinimas ir datavimas), vidutinė (galima užduoti klausimus stilizuota uniforma
apsirengusiems salės konsultantams arba klausytis audiogido su nenuobodžiu pasakojimu, pagyvintu garso efektais) ir detali. Detaliai informacijai pateikti bus naudojami QR kodai, atskirta
nuo ekspozicijos kompiuterių bazė su išsamia informacija ekspozicijos temomis, bus galima
prisijungti prie Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS), virtualių parodų, parsisiųsti informaciją į elektroninį paštą. Kompiuterinėmis technologijomis nesinaudojantiems lankytojams pasiūlysime informaciją leidinių pavidalu.
Pastate numatyta ir lankytojų poilsio zona: sėdimos vietos, staliukai, kavos aparatas,
reklaminė informacinė literatūra, atsiliepimų ir pasiūlymų dėžutė. Kasoje bus prekiaujama leidiniais ir suvenyrais.
Kadangi muziejaus rinkiniuose dar daug neišvaizdžių, nekonservuotų eksponatų, numatoma pasilikti ir uždarų saugyklų zoną, kur lankytojai nebus įleidžiami. Atvirose ir uždarose
saugyklose bus sukurtas reikalingas mikroklimatas ir apšvietimas, naudojamos tinkamos medžiagos baldams ir laikomasi kitų eksponatų saugojimo reikalavimų.
Šios Edukacijos centro modernizavimo koncepcijos įgyvendinimas sudarys puikias sąlygas išsaugoti muziejaus eksponatus ir plačiai naudoti juos Lietuvos gyventojų ir svečių kultūriniam tobulėjimui. Lankytojai turėtų išeiti iš muziejaus patenkinti ir norintys grįžti čia dar
ne kartą.
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Tomas Eitutis, Birutė Lukošiūtė
KURIAMAS LIETUVOS UGNIAGESIŲ MUZIEJUS IR KULTŪROS
PAVELDO APSAUGOS NUO EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ CENTRAS
1872 m. liepos 14 d. Šiauliuose kilęs didelis gaisras, kuriame sudegė 144 namai (mieste tuo metu buvo 400 namų, iš kurių tik 46 mūriniai), ir gaisro padaryti milžiniški nuostoliai paskatino Kauno gubernatorių oficialiai patvirtinti Šiaulių savanorių ugniagesių komandą.
1872 m. laikomi priešgaisrinės apsaugos pradžia Šiauliuose. Šiaulių „Aušros“ muziejaus dokumentų rinkinyje saugomas kuklus lapelis – Šiaulių miesto dūmos kvitas Nr. 550, išduotas
F. Limontui, 1877 m. gegužės 27 d. sumokėjusiam priešgaisrinės apsaugos mokestį, – liudija, kad XIX a. pab. priešgaisrinei apsaugai mieste jau skiriamas tam tikras dėmesys: renkami
mokesčiai, stiprinama ugniagesių komanda. 1883 m. mieste įkuriama Savanoriška ugniagesių
draugija, kurios tikslas – organizuoti gaisrų gesinimą ne tik Šiauliuose, bet ir miesto apylinkėse.
XX a. pr. mieste pagarsėja Chaimo Frenkelio odų fabriko ugniagesių komanda, sudaryta iš 30
fabriko darbininkų, apmokytų gesinti gaisrus ir aprūpintų naujausia priešgaisrine technika.
1927 m. Šiaulių miesto centre savivaldybės lėšomis pastatoma pirmoji mūrinė dviejų
aukštų gaisrinė. Pirmame gaisrinės aukšte buvo laikomos gaisrinės mašinos ir arkliai, kurie
traukdavę vandens siurblius, o antrame – buvo įsikūrę savanoriai ugniagesiai ir jų draugija.
Gatvė, kurioje iškilo gaisrinės pastatas, atitinkamai ir buvo pavadinta – Ugniagesių (šiuo metu
Gaisrininkų) g. Šiaulių ugniagesių komanda 1930 m. jau turėjo 2 automobilius su gaisrų gesinimo įranga, 2 motorinius vandens siurblius ir porą arklių.
Ilgą laiką „Aušros“ muziejaus rinkiniuose buvo tik 1 priešgaisrinės technikos eksponatas – priešgaisrinis rankinis siurblys, pagamintas XX a. pr. Vokietijoje. Įdomios šio seniausio

Šiaulių
ugniagesiai prie
autocisternos.
XX a. 4 deš.
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Priešgaisrinis
rankinis
siurblys Senųjų
amatų dienose
prie Žaliūkių
vėjo malūno.
2007 m.

priešgaisrinės technikos eksponato patekimo į „Aušros“ muziejų aplinkybės. Šį rankinį siurblį
Šiaulių ugniagesiai 1932 m. padovanojo Gruzdžių miestelio ugniagesiams, nes patys įsigijo
2 naujus gaisrinius automobilius: „Chevrolet“ ir „Opel-Bliz“. Gruzdiškiai ugniagesiai XX a.
5 deš. rankinį siurblį perleido Šiaulių r. „Komunizmo ryto“ kolūkiui, o šis 1959 m. jį pardavė
„Aušros“ muziejui. Priešgaisrinis rankinis siurblys ilgą laiką buvo paskolintas Šiaulių ugniagesių muziejui, kartais atgabenamas pademonstruoti per Senųjų amatų dienas prie „Aušros“
muziejaus Žaliūkų vėjo malūno.
Seniausio rankinio siurblio karkasas metalinis, kai kurios detalės pagamintos iš kietmedžio. Siurblys su 4 ratais – priekiniai mažesni, užpakaliniai didesni. Yra 4 kietmedžio sėdynės
su pakojomis – 2 priekinėje, 2 užpakalinėje dalyje. Viršutinėje siurblio dalyje pritaisytas
metalinis stūmoklis – svirtis su rankenomis galuose. Šonuose virš ratų yra pritvirtintos įsiurbimo
„rankovės“ – žarnos. Vanduo pumpuojamas pakeliant ir nuleidžiant stūmoklį. Ant cilindrų laikiklių yra vokiškas užrašas: „HC Nagel Sohne in Schlesurg“. Siurblys buvo traukiamas poros
arklių, turėjo stabdžius.
„Aušros“ muziejaus priešgaisrinės technikos kolekcija susiformavo tik 2014 m., kai
Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valdyba (toliau – Šiaulių APGV) „Aušros“
muziejui perdavė Šiaulių ugniagesių muziejaus rinkinius, kartu ir priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo autotechnikos kolekciją, eksponuotą Šiaulių APGV III komandos angare Zokniuose.
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Šarvuotis BTR
60PB. SSSR,
1987 m.

Į „Aušros“ muziejaus saugyklą sugrįžo ir priešgaisrinis rankinis siurblys, o muziejaus rinkiniai
pasipildė įvairiausia priešgaisrine technika – nuo galingų ugniagesių vilkikų iki priešgaisrinėje
apsaugoje naudojamų individualių technikos priemonių. Vertingiausia kolekcijos dalis – 28
specializuoti ugniagesių automobiliai, priešgaisrinei apsaugai naudotas motociklas su priekaba
ir motorinė aerovaltis. Kolekcijai priklausantys priešgaisrinės tarnybos automobiliai daugiausiai buvo naudojami sovietiniais laikais ir pirmaisiais atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės gyvavimo metais įvairių Šiaulių apskrities priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų.
Keturiolika kolekcijos automobilių yra pagaminti Sovietų Sąjungoje. Tai ne tik įvairios autocisternos, vilkikai su kopėčiomis, pagaminti skirtingų automobilių įmonių (GAZ, KAMAZ, ZIL), bet ir sovietiniai automobiliai, naudoti žinybinėms ir reprezentacinėms reikmėms
(GAZ-24, UAZ-469B, VAZ 21214 ir kt.). Kolekcijoje dėmesį patraukia ir gana retai ugniagesių
naudota technikos priemonė – sovietinis motociklas M-67936 su priekaba (1983). Motociklas
nudažytas oranžine spalva, XX a. 9–10 deš. juo važinėjo Šiaulių r. ugniagesiai. Iš sovietinės
ugniagesių technikos išsiskiria 2 transporto priemonės, pritaikytos ypač ekstremalioms situacijoms. Tai šarvuotis BTR 60PB (1987), sukomplektuotas ir įrengtas taip, kad galėjo būti
naudojamas net per branduolinę avariją (buvo skirtas ir laikomas Ignalinos atominėje elektrinėje). Kitas išskirtinės technikos pavyzdys – vikšrinis gaisrinis vilkikas su kopėčiomis AVV-59
(1982), skirtas Mažeikių naftos rezervuaruose kilusiam gaisrui malšinti.
Didelė automobilių kolekcijos dalis buvo pagaminta įvairiose Europos valstybėse ir
JAV. Vienas iš seniausių ir įdomiausių kolekcijos automobilių – „Chevrolet 4400“, pagamintas
JAV 1957 m. Iki 1997 m. šiuo automobiliu naudojosi Telšių r. priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
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Ugniagesių
automobilis
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4400“. JAV,
1957 m.

Be minėto „Chevrolet 4400“, kolekcijoje yra „Opel-Bliz“ (Vokietija, 1973), „Mercedes Benz
LF 480“ (Vokietija, 1973), „Mercedes Benz 1113“ (Vokietija, 1972), „Volvo AV-16“ (Švedija,
1964), „Volvo 740“ (Švedija, 1987), „Scania L80 S46“ (Švedija, 1975), „International Loadstar
1600“ (JAV, 1965), „Dodge D500“ (JAV, 1969) ir kt.
Į muziejaus rinkinius buvo perduota ir smulkesnės priešgaisrinės apsaugos technikos:
motorinių siurblių ALBIN-200 (1995), APD (2002), „Kronenberg“ (1995), NŠ-600 (1998);
motorinių pjūklų „Taiga“ (1989), „Ural-27 Elektron“ (1998). Į rinkinius taip pat pateko įvairiausių gesintuvų, keltuvų, kėliklių, ričių, kompresorių, gesinimo švirkštų ir jų keičiamų antgalių, ugniagesių kirvių ir laužtuvų, kitos technikos ir gelbėjimo įrangos pavyzdžių.
Nepaprastai įdomi ugniagesių naudota speciali apranga. Rinkiniuose saugomi ugniagesių cheminės apsaugos ir šilumą atspindintys kostiumai, hidrokombinezonas, dielektriniai batai
ir pirštinės, skirti apsisaugoti nuo elektros srovės įtampos, kovinis kostiumas su specialia ekipuote, įvairios dujokaukės. Ši apranga naudota daugiausiai XX a. 8–10 deš. Rinkiniuose yra ir
keliolika ugniagesių šalmų. Trys pagaminti XX a. 3–4 deš., kiti – sovietiniu laikotarpiu ir XX a.
10 deš.
Galima išskirti ir priešgaisrinei apsaugai naudotą radijo ryšio perdavimo technikos eksponatų grupę. Tai 1995–1999 m. pagamintos ugniagesių radijo stotys: „Viola-A“, „Viola-N“,
„Transport“, „Linas“, „Linas B“, „Маjak“, „Pаlmа“, „Kaktus“, „Angora“, numerių atpažinikliai: YON-A, TND-1, TON-3, ugniagesių signalizacijos pultas „Тоpaz“, ryšio perdaviklis, tinkamas dirbti pridūmytoje aplinkoje ir kt.
Priešgaisrinės technikos kolekcija buvo eksponuota Chaimo Frenkelio vilos parke ir sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo. Tai vienintelė žinoma priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos autotechnikos kolekcija Lietuvoje, bet dėl patalpų stokos muziejus negali tinkamai jos
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saugoti ir pristatyti visuomenei.
Šią situaciją būtų galima pakeisti priešgaisrinės technikos kolekcijos saugojimo ir eksponavimo reikmėms pritaikius 1927 m. pastatytą senąją Šiaulių gaisrinę (Gaisrininkų g. 3),
kuri 2013 m. gruodžio 2 d. patikėjimo teise Šiaulių APGV buvo perduota valdyti „Aušros“ muziejui. Senoji Šiaulių gaisrinė yra vienas iš nedaugelio išlikusių žymaus latvių kilmės Lietuvos
architekto Karolio Reisono suprojektuotų miesto pastatų. Skirtingai nei didesnė Šiaulių miesto
tarpukario pastatų dalis, gaisrinė per Antrąjį pasaulinį karą visiškai nenukentėjo ir iki šių dienų
išliko iš esmės nepakitusi. Be to, ji yra viena iš seniausių gaisrinių visoje Lietuvoje. Pagal Kultūros vertybių registrą pastatas patenka į „Šiaulių senojo miesto vietą“ (unikalus kodas 27097)
ir yra įtrauktas į Šiaulių miesto savivaldybės vietinį kultūros vertybių registrą (vertybės kodas
ŠVR 5).
1997 m. šalia senosios gaisrinės buvo pastatytas naujas, modernus gaisrinės priestatas su
grakščiu, smailiu, į padangę kylančiu bokšteliu (architektai Antanas Plaipa ir Andrius Vernys).
Pastačius naują priestatą, senąją gaisrinę nustota naudoti, buvo atjungtos visos komunikacijos.
2013 m. perduotą avarinės būklės senąją gaisrinę „Aušros“ muziejus siekia išsaugoti ir
joje įkurti Lietuvos ugniagesių muziejų ir Kultūros paveldo apsaugos nuo ekstremalių situacijų
mokymų centrą. Pagal viziją šis objektas taptų ypač reikšmingas visos Lietuvos mastu: visų
pirma, tai būtų pirmas muziejus, kaupiantis, saugantis, tyrinėjantis ir reprezentuojantis savitą
Lietuvos ugniagesių ir gelbėtojų kultūrą, istoriją atspindinčius kultūros paveldo objektus, ir,
antra, vienintelis mokymų centras Lietuvoje, kuriame būtų teikiama metodinė ir praktinė pagalba kultūros paveldo objektų valdytojams (muziejininkams, bibliotekininkams, kulto pastatų
valdytojams, privatiems asmenims ir kt.) apie kultūros vertybių apsaugą krizinių įvykių akivaizdoje, išankstinį pasiruošimą ekstremaliems įvykiams.
Daugelis pasaulio valstybių, įskaitant ir mūsų kaimynes, turi ugniagesių muziejus, kurie
yra gausiai lankomi ir mėgstami, o Lietuvoje šiuo metu nėra specializuoto muziejaus, supažindinančio visuomenę su ugniagesių ir gelbėtojų istorija, savita ir unikalia jų kultūra, tradicijomis. Restauravus senąją Šiaulių gaisrinę ir įkūrus joje ugniagesių muziejų, ši spraga būtų
užpildyta. Lietuvos ugniagesių muziejus papildytų ir kultūrinę Lietuvos technikos muziejų terpę, kuri, nors ir sulaukia didelio visuomenės susidomėjimo, tačiau kol kas Lietuvoje tebėra ganėtinai siaura. Be to, Lietuvos ugniagesių muziejaus atsiradimas būtų svarbus žingsnis didinant
regiono patrauklumą, prisidėtų prie kultūrinės veiklos plėtros. Muziejaus ekspozicijos pagrindą
sudarytų priešgaisrinės technikos kolekcija ir kiti priešgaisrinės apsaugos paveldo eksponatai, saugomi „Aušros“ muziejaus rinkiniuose. Pagal Lietuvos ugniagesių muziejaus koncepciją
ekspozicinė muziejaus erdvė reprezentuotų XIX–XXI a. Lietuvos ugniagesių istorijos paveldą,
ugnies gesinimo technikos ir metodikos raidą, ugniagesio gelbėtojo profesijos specifiką. Taip
pat iš tam tikros perspektyvos būtų pristatoma ir Šiaulių miesto istorija (miesto gaisringumo
pokyčiai, priešgaisrinės apsaugos sistema ir kt.).
Lietuvos ugniagesių muziejuje ketinama parengti specialių žaismingų edukacinių programų, per kurias lankytojai teoriškai ir praktiškai susipažintų su ugniagesybos pagrindais iš
134 Ekspozicijos. Parodos

istorinės perspektyvos, saugaus elgesio su ugnimi pagrindais, gaisro gesinimo priemonių veikimo principais, ugniagesio profesijos subtilybėmis ir pan. Planuojama, kad edukacijų lankytojai
galės išbandyti nemažą dalį ugniagesių ir gelbėtojų naudojamos įrangos ir technikos, apsirengti
specialiomis aprangomis, užlipti į apžvalgos bokštą, išbandyti kitą įdomią ir įtraukiančią su
ugniagesio profesija susijusią veiklą, kuri turėtų skatinti juos toliau domėtis ugniagesyba, jos
istorija, saugaus elgesio su ugnimi principais.
Ne mažiau svarbi projekto dalis yra Kultūros paveldo apsaugos nuo ekstremalių situacijų mokymų centro kūrimas. Kasdienis gyvenimas rodo, kad kultūros vertybių apsauga nuo
ypatingų grėsmių yra labai svarbus kultūros paveldo apsaugos elementas visame pasaulyje.
Kiekvienais metais susiduriama su daugybe grėsmių, ypač gaisrų, stichinių ar statybos nelaimių, kurios negrįžtamai sunaikina kultūros paveldą. Kaip užkirsti kelią pavojui, kaip pasirengti
ekstremaliai situacijai, kaip naudotis naujausiomis technologijomis ir organizaciniais sprendimais, kaip atlikti veiksmingas gelbėjimo operacijas ir kaip joms pasiruošti iš anksto, ką daryti,
kai kyla grėsmė – tai klausimai, į kuriuos atsakymus pateiks Kultūros paveldo apsaugos nuo
ekstremalių situacijų mokymų centras.
Nei Lietuvoje, nei Latvijoje, nei Estijoje kultūros paveldo apsaugos nuo ekstremalių
situacijų mokymų centro nėra, tačiau kitose Europos valstybėse tokie centrai veikia ir jų veikla,
rezultatai rodo jų reikalingumą ir naudą. Artimiausias toks mokymų centras nuo 2001 m. sėkmingai veikia Lenkijoje, Krokuvoje. Šiauliuose įkurtas mokymų centras galėtų aptarnauti ne
tik Lietuvos, bet ir Latvijos kultūros paveldo valdytojus.
Kuriamas Lietuvos ugniagesių muziejus ir kultūros paveldo apsaugos nuo ekstremalių
situacijų centras taptų pirmuoju Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – kultūros objektu,
jungiančiu priešgaisrinės apsaugos istorinės atminties kaupimo, saugojimo, sklaidos ir paveldo
apsaugos prevencijos procesus. Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugoma ugniagesių automobilių
kolekcija ir inventorius taptų Lietuvos ugniagesių muziejaus ekspozicijos pagrindu. Be to, įgyvendinus šį projektą, būtų išsaugotas, restauruotas ir visuomenės poreikiams pritaikytas istorinis Šiaulių ugniagesių pastatas.
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Šiandieniniai muziejai, atlikdami savo funkcijas, turi ne tik kaupti ir tinkamai saugoti
kilnojamąsias kultūros vertybes, bet ir jomis komunikuoti su visuomene, tenkinti jos kultūrinius,
pažintinius poreikius. Nuo orientavimosi į objektus, jų kaupimo ir saugojimo muziejai pereina
prie tikslingo eksponatų panaudojimo. Muziejinės vertybės, eksponatai naudojami kaip priemonės šviesti, informuoti. Atsigręžiama į lankytojus ir tarnaujama jiems. Muziejų ekspozicijos
ir parodos – tinkamiausia veikla komunikuojamai idėjai perteikti eksponatais. Parodų esmė –
muziejiniais objektais ir pagalbinėmis priemonėmis pasakojama istorija, perduodanti konkrečią
žinią, kuri kuriama ekspozicinėse erdvėse. Idealu, kad komunikuojama idėja būtų suprantama
visiems, todėl šiandien rengiant parodas labai svarbu ir būtina šalia autentikos – eksponatų –
naudoti naujausias technologijas ir žiniasklaidą.
Parodinės veiklos apžvalga. Parodų statistika. 2005–2017 m. „Aušros“ muziejuje
vyko intensyvi parodinė veikla, surengta beveik 500 parodų. Parodos buvo eksponuojamos
muziejaus padaliniuose: Chaimo Frenkelio viloje (2005–2017), Fotografijos muziejuje (2005–
2009 ir 2014–2017), Aušros alėjos rūmuose (2005–2014, nuo 2013 – Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centras), Radijo ir televizijos muziejuje (2005–2014), Dviračių muziejuje
(2005–2013), Poeto Jovaro name (2005–2008), Venclauskių namuose (2005–2007), Žaliūkių
malūnininko sodyboje (2011–2017). Reikia pasakyti, kad šiuolaikinius parodoms taikomus
saugos, tinkamo apšvietimo, mikroklimato ir kitus reikalavimus atitinka tik rekonstruoto Fotografijos muziejaus galerija ir studija. Kitos muziejaus naudotos ar šiuo metu naudojamos erdvės
tik iš dalies yra pritaikytos parodoms rengti. Dėl netinkamų sąlygų parodos nebeeksponuojamos Poeto Jovaro name, Edukacijos centre, Radijo ir televizijos muziejuje, o Dviračių muziejuje parodos neberengiamos dėl patalpų stokos – buvusioje parodų erdvėje praplėsta ekspozicija.
„Aušros“ muziejus yra parengęs Chaimo Frenkelio vilos palėpės atnaujinimo ir ekspozicijų
salių įrengimo projektą. Jį įgyvendinus ir Chaimo Frenkelio vilos palėpėje įrengus Šiaurės Lietuvoje didžiausią (477,6 m2) ir aukščiausius eksponavimo kriterijus atitinkančią parodų erdvę,
būtų sudarytos tinkamos sąlygos tarptautinėms, nacionalinėms parodoms rengti. Parodų erdvės
numatytos ir šiuo metu restauruojamuose Venclauskių namuose, rekonstruojamame Edukacijos
centre. Aptariamuoju laikotarpiu buvo parengta daug kilnojamųjų parodų, parodų iš „Aušros“
muziejaus rinkinių kituose muziejuose ir institucijose Lietuvoje ir užsienyje, tarptautinių parodų, kuriose panaudoti Lietuvos ir užsienio šalių muziejų informaciniai ištekliai. Ryški aptariamojo laikotarpio parodų tendencija – mažėjo parodų, pristatančių vieną muziejaus rinkinį,
daugėjo proginių, konceptualių parodų, parodų, atitinkančių „gyvojo muziejaus“ sampratą,
rengiamų kartu su Lietuvos ir užsienio šalių atminties institucijomis, privačių archyvų ir kolekcijų savininkais. Kito stacionarių ir kilnojamųjų parodų samprata. Buvo surengta parodų,
kurios muziejuje buvo įrengtos kaip stacionarios, o kituose muziejuose vėl sumontuotos truputį pertvarkius ir papildžius parodą muziejaus, kuriame ji buvo eksponuojama eksponatais, ar
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Šiaulių „Aušros“ muziejaus 2005–2017 m. parodų statistika
Metai

Parodos iš „Aušros“ muziejaus rinkinių; „Aušros“
muziejaus organizuotos
parodos, eksponuotos
muziejaus padaliniuose

Kitų muziejų, institucijų ar asmeninės
parodos, eksponuotos
„Aušros“ muziejaus
padaliniuose

Parodos iš „Aušros“
muziejaus rinkinių, eksponuotos kituose muziejuose ar institucijose
(kilnojamosios parodos)

2005

17

21

12

1

51

2006

9

30

12

–

51

2007

8

28

16

–

52

2008

10

20

8

–

38

2009

9

21

13

2

45

2010

10

9

19

4

42

VirtuIš viso
alios
parodų
parodos

2011

14

4

14

5

37

2012

6

3

14

2

25

2013

2

4

11

3

20

2014

4

5

10

3

22

2015

4

9

21

2

36

2016

8

6

15

3

32

2017

6

5

14

2

27

Iš viso

107

165

179

27

478

atvirkščiai – iš parodos išimti originalūs eksponatai, dažniausiai paliktos skaitmeninės kopijos.
Pradėtos rengti virtualios parodos.
Muziejaus parodų rengėjai – specializuotų muziejinių rinkinių skyriai, parodų kuratoriai – šių skyrių specialistai-muziejininkai. Muziejuje eksponuotas parodas santykinai galima
suskirstyti į 5 dideles grupes: istorinės (įskaitant ir archeologines, technikos istorijos, memorialines), fotografijos istorijos ir meno, vizualiojo meno ir tautodailės, etnografinės ir kitos
(moksleivių darbų, žūklės ir t. t.) parodos. Iš aptariamuoju laikotarpiu muziejuje eksponuotų
272 parodų 96 (35 %) buvo fotografijų, 74 (27 %) – istorinės, 65 (24 %) – vizualiojo meno ir
tautodailės, 14 (5 %) – etnografinės, 23 (9 %) – kitos. Šias parodas aptarsime detaliau.
Gausiausia parodų grupė – fotografijų parodos – eksponuotos Fotografijos muziejuje,
nedidelė jų dalis – Aušros alėjos rūmuose (dažniausiai moksleivių kūrybos parodos), Dviračių
muziejuje (dviračių tema). Iki kol Fotografijos muziejus buvo uždarytas rekonstruoti, 2005–
2009 m. parodos rengtos galeriniu principu – paroda eksponuota 3–4 savaites. Kasmet buvo
surengiama nuo 8 iki 16 parodų, vidutiniškai 12 parodų per metus. Eksponuotos Lietuvos (tarp
jų – Šiaulių) ir užsienio autorių asmeninės, grupinės, teminės parodos ir istorinių fotografijų
parodos. Bendradarbiauta su muziejais, galerijomis, Lietuvos fotomenininkų sąjunga, kitomis
kultūros institucijomis, autoriais. Parodų organizavimu rūpinosi Fotografijos skyriaus vedėja
Vilija Ulinskytė-Balzienė, skyriaus darbuotojai: Jurga Sokienė, Asta Katkienė (2005), Remigijus Venckus (2005), Deimantė Kondrotaitė (nuo 2006), Teklė Tomkutė (2009).
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Parodos „Maestro Povilas Karpavičius (1909–1986)“ atidarymas Fotografijos muziejuje. Kalba fotografijos,
televizijos ir kino kritikas Skirmantas Valiulis. 2009 m. sausio 9 d.F-F 2013-48/1

2005–2009 m. surengtos parodos iš muziejaus rinkinių: Viekšnių fotografo Jono Kinčino (1901–1966) fotografijų iš stiklo negatyvų paroda (2005), fotografo Antano Dilio paroda
„Mano kolegos“ (2006). Išskirtinė paroda iš muziejaus rinkinių 2009 m. buvo skirta žymaus
Lietuvos fotografo, fotografijos technikų meistro Povilo Karpavičiaus 100-mečiui – „Maestro
Povilas Karpavičius (1909–1986)“. Fotografijos muziejuje saugomas gausus fotografo kūrybinis palikimas: 1 940 fotografijų ir 270 negatyvų. Parodoje vyko renginiai-susitikimai su maestro
kolegomis, buvusiais mokiniais. Vertinant p. Karpavičiaus kūrybos reikšmę ir įtaką Lietuvos
fotografijos raidai, paroda 2009 m. eksponuota ir Rygos istorijos ir laivininkystės muziejaus padalinyje – Fotografijos muziejuje, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto galerijoje, 2010 m. – Vilniaus ir Panevėžio fotografijos galerijose, Klaipėdos dailės parodų rūmuose.
Daugiausia eksponuota lietuvių autorių parodų: nuo žymių lietuvių fotografijos mokyklos atstovų – Lietuvos nacionalinės premijos laureato Stanislovo Žvirgždo („Lietuvos peizažai“, 2005), Aleksandro Macijausko („Karvių sapnai“, 2006), prof. Romualdo Požerskio
(„Mažojo Alfonso vargai ir džiaugsmai“, 2007) iki eksperimentatorių – analoginės fotografijos
technikų meistro, „pinhole“ ideologo Gintauto Trimako (parodos: „Savas formatas“, 2006; „Savas formatas 2“, 2008; tarptautinis projektas „Pinhole strategija“, 2007), fotografų modernistų
Artūro Valiaugos („Tylusis identitetas“, 2007), Tomo Vyšniausko („Subjectum?“, 2009) ar intriguojančių dailininkų fotografijų parodų (dailininkės Domicelės Tarabildienės (1912–1985)
„Nematyta ir nepažįstama Domicelė Tarabildienė“, 2008). Išskirti reikėtų fotografo Juozo Kazlausko (1941–2002) asmenine patirtimi persmelktą fotografijų parodą „Tremtis“, eksponuotą
Fotografijos muziejuje 2007 m. Ši fotografijų paroda, papildyta „Aušros“ muziejaus eksponatais tremties tema, 2008 m. buvo rodoma Okupacijų ir kovų už laisvę muziejuje Taline (Estija).
Eksponuotos šiauliečių autorių asmeninės ir grupinės („Šiauliai – metai Europoje“,
2005; Šiauliečių fotomenininkų paroda, 2006; Šiaulių architektų paroda „Aš matau“, 2009)
parodos. Buvo surengtos jubiliejinės vyresniosios kartos fotografų parodos: Algirdo Musneckio
70-mečio jubiliejui skirta fotografijų paroda (2006) ir paroda „Saulėlydžio ypatumai“ (2007),
fotografo a. Dilio jubiliejui skirtos 2 parodos: fotografijų ir atvirukų kolekcijos „Malūnai“
(2007).
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Aktyviai reiškėsi miesto dailininkai: dizaineris Giedrius Šiukščius surengė 2 parodas
(„Neesminės direktyvos“, 2005; „Šalutinis poveikis“, 2008), po 1 – Dainius Trumpis („Sizifo
šokis“, 2006), Salomėja Jastrumskytė („Iš ten… iš Gento“, 2007), Tomas Andrijauskas („Nerealiai x 36“, 2009).
Parodų salės suteiktos ir jaunimui: eksponuota Šiaulių universiteto studentų fotografijų
paroda „Modulis T150B69“ (2007), Tarptautinio vaikų ir jaunimo fotografijų konkurso paroda
„Muziejiniai susitikimai su fotografija“ (2009), Šiaulių Simono Daukanto vidurinės mokyklos
moksleivių fotografijų paroda (2009).
Eksponuotos užsienio fotografų parodos: Josephʼo Brazanʼo (JAV) retrospektyvinė
fotografijų paroda (2006), JAV gyvenančių lietuvių parodos: Edžio Jurčio – „Gijos“ (2005),
Rolando Andrijausko – „New York’o metaliniai chameleonai“ (2007). Lenkijos fotografijos
mokykla pristatyta Edwardʼo Hatwigʼo retrospektyvinėje fotografijų parodoje (2005) ir garsaus
portretisto Krzysztofʼo Gieraltowskiʼio parodoje „Lenkų portretai“ (2008). Vyko ir fotografų iš
Latvijos Leonidʼo Tugalevʼo (2008) ir Juris’io Kmins’o (2009) parodos.
2005–2009 m. eksponuotos tradicija tapusios Lietuvos fotomenininkų sąjungos organizuojamo konkurso „Lietuvos spaudos fotografija“ parodos. Iš istorinių fotografijų parodų minėtinos Lietuvos nacionalinio muziejaus paroda „Salve, Italija!“ (2005), „Hola, Espana. XIX a.
Ispanijos fotografija“ (2006), fotografijos istoriko Dainiaus Junevičiaus inicijuota paroda „Peterburgo–Varšuvos“ geležinkelio tiltai ir apylinkės 1861 m. austrų fotografo Antono Rorbacho
nuotraukose“ (2008). Fotografijos istorijai skirta ir paroda „Nuo šviesoraščio iki gyvųjų paveikslų. Fotografijos ir kino verslas Šiauliuose XIX a. II p. – XX a. I p.“ (kuratorė V. Ulinskytė,
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dailininkas Paulius Arlauskas, 2005).
Būta ir netradicinių parodų: 2005 m. šiaulietis dailininkas p. Arlauskas surengė parodąperformansą „Ir tie, gulintys lovoje...“, o jaunoji fotografė iš Vilniaus Monika Slančiauskaitė
eksponavo fotoinstaliaciją „Smulkmenos“.
Fotografijos muziejaus rekonstrukcijos laiku Fotografijos skyriaus darbuotojai parodas
iš muziejaus rinkinių rengė kituose muziejuose ir institucijose: Vinco Uždavinio fotografijų
paroda buvo surengta Biržų krašto muziejuje „Sėla“ (2005), išeivijos fotografo Kazio Daugėlos
(JAV) – Molėtų krašto muziejuje (2006), lietuvių išeivių fotografų paroda „Miestas“ – Kuršėnų
ir Kelmės kultūros centruose (2007), Viekšnių fotografo J. Kinčino fotografijų paroda – Viekšnių kultūros centre (2010), fotografijų paroda „Šiaulių katedra“ – Šiauliuose, mados ir laisvalaikio centre „Saulės miestas“ (2010), paroda „Anuomet Šiauliuose...“ – AB banko „Snoras“
Šiaulių filiale (2011) ir VšĮ Šiaulių turizmo informacijos centre (2013). Fotografijos muziejaus
įkūrėjo fotografo a. Dilio 80-mečiui skirta paroda surengta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio
viešojoje bibliotekoje (2012).
Rekonstravus Fotografijos muziejų ir įrengus analogų mieste neturinčias parodų erdves,
muziejaus parodinė veikla perėjo į kokybiškai naują etapą. Tam įtakos turėjo ir muziejuje įkurtas Vito Luckaus fotografijos centras (apie rekonstruoto Fotografijos muziejaus parodinę veiklą
žr. p. ....).
Istorinės parodos – kita gausi parodų grupė, reprezentuojanti gausius ir įvairius muziejaus eksponatų rinkinius, vaisingą tarpinstitucinį, taip pat ir tarptautinį, bendradarbiavimą,
atspindinti naujausias parodų rengimo tendencijas Lietuvos muziejininkystėje. Svarbiausias
parodas privalu išskirti ir paminėti.
2006 m., minint Šiaulių (Saulės) mūšio 770-ąsias metines ir siekiant pabrėžti šio mūšio,
kaip vieno iš svarbiausių Mindaugo epochos įvykių, reikšmę, „Aušros“ muziejaus direktoriaus
Raimundo Balzos iniciatyva surengta tarptautinė paroda „Saulės mūšiui – 770“. Parodai
surinkti eksponatai ir archyvinė medžiaga iš Lietuvos, Latvijos ir Vokietijos kultūros paveldo
institucijų. Parodą rengė Roma Baristaitė, Irena Nekrašienė, Audronė Šapaitė, dailininkas –
Arūnas Uogintas. Eksponuoti archeologiniai eksponatai, dokumentų kopijos, meno kūriniai.
Paroda veikė Chaimo Frenkelio viloje 2006 m. rugsėjo 9 d. – gruodžio 9 d. Vilos parke įvyko
įspūdingas teatralizuotas parodos atidarymas, kuriame dalyvavo senovės baltų kovų brolijos
„Vilkatlakai“ (Vilnius) ir kitų karinių klubų nariai. Buvo pristatytas Sauliaus Bartkaus filmas
„Saulės mūšis“. Ši paroda – vienas iš pirmųjų „Aušros“ muziejaus mėginimų aptariamuoju
laikotarpiu surengti parodą, kurioje būtų pateikti Lietuvos ir užsienio atminties institucijų informaciniai ištekliai. Paroda buvo svarbi visai Lietuvai, ypač Šiauliams, nuo Saulės mūšio skaičiuojantiems miesto įkūrimo metus. 3 iliustr.
2007 m., minint Šiaulių vyskupijos įkūrimo ir parapinės Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus
bažnyčios tapsmo katedra 10-metį, „Aušros“ muziejus surengė tarptautinę parodą „Šiaulių
katedra“ (kuratorė V. Ulinskytė), kuri buvo eksponuota Chaimo Frenkelio viloje 2007 m. rugsėjo 8 d. – lapkričio 27 d. Parodoje siekta atskleisti Šiaulių katedros, kaip architektūros meno
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Paroda „Saulės
mūšiui – 770“
Chaimo
Frenkelio viloje

kūrinio, vertę ir reikšmę Lietuvos architektūros istorijai, jos įtaką urbanistinei miesto raidai,
parodyti per karus ir suirutes negausiai išlikusias senosios bažnyčios autentiškas meno, istorijos
vertybes, pristatyti Lietuvoje ir svetur saugomą reikšmingiausią istorinę dokumentinę ir ikonografinę medžiagą. Parodos eksponatai ir archyvinė medžiaga atrinkta iš „Aušros“, Krokuvos
nacionalinio, Lietuvos dailės, Lietuvos nacionalinio, Vytauto Didžiojo karo muziejų, Kauno arkivyskupijos, Šiaulių vyskupijos kurijų, Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios, Lenkijos
mokslų akademijos, Lietuvos mokslų akademijos, Valstybinės Prūsijos kultūros paveldo, Vilniaus universiteto bibliotekų, Baltarusijos nacionalinio istorijos, Lietuvos valstybės istorijos,
Rusijos valstybinio karo istorijos archyvų. Seniausią bažnyčios istoriją parodoje reprezentavo
vertingi dokumentai, archeologiniai radiniai, vienintelė išlikusi katedros lobyno vertybė – XVIII a. I p. monstrancija, bažnyčios statytojų portretai. Pirmą kartą eksponuota Šiaulių bažnyčios
klebono Petro Tarvainio sukurtos ir 1634 m. Vilniuje išleistos eiliuotos panegirikos „Linksmas
pasveikinimas“ vienintelio išlikusio egzemplioriaus fragmento faksimilė. Panegirika reikšminga tuo, kad ją užbaigia 14 lietuvių kalba sueiliuotų eilučių, kurios tapo pirmuoju sklandžiu silabinės poezijos kūriniu lietuvių literatūroje. Pristatyta gausi ikonografinė medžiaga: dailininkų
Napoleono Ordos, Alfredo Romerio, Mstislavo Dobužinskio, Gerardo Bagdonavičiaus kūriniai
ar jų kopijos, Stasio Ivanausko fotografijos iš „Aušros“ muziejaus ir fotografijos iš Šiaulių
katedros archyvo. Ekspoziciją vainikavo unikalus šiandieninės istorijos artefaktas – popiežiaus
Jono Pauliaus II Šiaulių vyskupijos steigimo bulė. Išskirtinis buvo ir parodos atidarymas –
skambėjo renesanso ir ankstyvojo baroko epochų muzika ir šokiai, atliekami Vilniaus miesto
senosios muzikos ir šokio teatro „Puelli Vilnenses“, Šiaulių dramos teatro aktoriaus Vlado BaŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017
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ranausko skaitomi istoriniai tekstai. Išleistas ir leidinys „Šiaulių katedra: istorija, architektūra,
dokumentiniai ir ikonografiniai šaltiniai“.
„Aušros“ muziejus, kaip viena iš medžiagos apie Lietuvai daug nusipelniusios grafų
Zubovų giminės kaupimo ir saugojimo institucijų, 2007 m. kartu su Šiaulių universiteto Šiaurės Lietuvos istorijos centru suorganizavo tarptautinę konferenciją „Grafai Zubovai. Paveldas
ir veikla Lietuvoje ir Latvijoje“. Per konferenciją atidaryta ir tarptautinė paroda „Grafai
Zubovai Lietuvoje ir Latvijoje“, eksponuota 2007 m. gruodžio 7 d. – 2008 m. vasario 22 d.
Chaimo Frenkelio viloje. Parodos kuratorė – I. Nekrašienė, dailininkas – a. Uogintas. Parodoje
eksponuoti eksponatai ir archyvinė medžiaga iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos muziejų,
bibliotekų, archyvų, privačių kolekcijų. Paroda buvo svarbi Zubovų giminės istorijos studijoms
ir sklaidai Lietuvoje ir užsienyje.
2009 m. minint Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį, Lietuvos archyvai inicijavo
kilnojamųjų parodų ciklą „Lietuvos miestų ir miestelių istorija“. Prie iniciatyvos prisidėjo ir
Lietuvos muziejai. „Aušros“ muziejus kartu su Lietuvos valstybės istorijos, Lietuvos centriniu
valstybės, Lietuvos literatūros ir meno, Kauno ir Šiaulių apskričių archyvais surengė parodą
„Šiauliai istorijos šaltiniuose“, eksponuotą Chaimo Frenkelio viloje 2009 m. spalio 10–31 d.
Parodos kuratoriai – R. Balza, I. Nekrašienė („Aušros“ muziejus) ir Romas Jautakis, Šiaulių
apskrities archyvo direktorius. Parodoje pristatyti 226 dokumentiniai ir ikonografiniai šaltiniai, liudijantys beveik aštuonių šimtmečių Šiaulių istoriją nuo pirmo miesto vardo paminėjimo
1236 m. Eiliuotoje Livonijos kronikoje iki pat XX a. pab. įvykių. Žinant, kokie negailestingi
dokumentiniam Šiaulių paveldui buvo praėję amžiai, istorinių žinių apie miestą tenka ieškoti
ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninių Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos ir tolimesnių (Vokietijos ir
kt.) šalių archyvuose. Paroda parengta chronologiniu principu, ją sudarė 3 dalys: Abiejų Tautų
Respublikos, carinės Rusijos valdymo laikotarpio ir XX a. Šiaulių istorijos dokumentai, planai,
žemėlapiai, atvirukai, fotografijos. Paroda 2009–2010 m. buvo eksponuota ir Kražių M. K.
Sarbievijaus kultūros centre, Žemaičių muziejuje „Alka“ Telšiuose, Šiaulių universiteto bibliotekoje. Ji tapo stimulu muziejaus darbuotojams daugiau dėmesio skirti miesto istorijai, ieškoti
dokumentinio paveldo atminties institucijose, kaupti jį ir tyrinėti.
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui „Aušros“ muziejus paskyrė dar vieną, archeologinę, parodą „Lietuva prieš tūkstantį metų. Praėjusio gyvenimo pėdsakai“, eksponuotą
2009 m. liepos 3 d. – spalio 18 d. netradicinėje archeologinei parodai vietoje – Fotografijos
muziejuje. Kadangi muziejus laukė prasidedančios rekonstrukcijos, jo erdvės buvo išnaudotos
sudėtingai parodos ekspozicijai, pareikalavusiai parodos kuratorės a. Šapaitės ir dizainerės Zitos Šulcienės žinių, sumanumo ir išmonės. Paroda stengtasi atsakyti į klausimą – koks buvo pirmasis Lietuvos tūkstantmetis, kokius pėdsakus Lietuvos žemėje paliko jos gyventojai? Parodos
eksponatai ir rekonstrukcijos liudijo, kad iš gyvenvietėje stovėjusio rąstinio namo per tūkstantį
metų teliko tik tamsi dėmė, iš geležies lydymo krosnelės – perdegęs molinis padas ir krūvelė
šlako, iš palaidojimo – kapo duobės kontūras, griaučiai ir metalinės įkapės. Aiškiausiai iš visų
archeologijos paminklų plika akimi matomi piliakalniai, tačiau ir čia žemė dengia sudėtingas
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Archeologinė
paroda „Lietuva
prieš tūkstantį
metų. Praėjusio
gyvenimo
pėdsakai“

medines ir akmenines pylimų konstrukcijas, piliakalnio aikštelėje stovėjusių pastatų liekanas,
gynybinėje sienoje įstrigusius geležinius strėlių antgalius ir ietigalius. Apie protėvių gyvenimą
liudija ir lobiai. Dažniausiai tai – metaliniai papuošalai, brangūs ginklai. Pelkėse guli paskendusių ir kitą prasmę turinčių daiktų lobių – tai dievams skirtos aukos. Lietuva prieš tūkstantį metų
buvo kitokia, bet ji vis dar čia, po žeme, kuria vaikštome ir šiandien; gerbkime šį palikimą –
ragino parodos rengėjai.
Parodos projektą finansavo Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Lietuvos
Respublikos Prezidento kanceliarijos, Kultūros rėmimo fondas, prisidėjo Šiaulių miesto savivaldybė. Teatralizuotame parodos atidaryme dalyvavo istorijos klubo „Semigallia“ nariai ir
svečiai iš Latvijos.
Chaimo Frenkelio vilos ir parko rekonstrukcijos pabaigai „Aušros“ muziejus skyrė
tarpdisciplininį projektą „Parodų ir renginių ciklas „Chaimo Frenkelio odų fabrikas Šiauliuose – urbi et orbi“, kuris buvo vykdomas 2012 m. gegužės–gruodžio mėn., finansuotas Kultūros
rėmimo fondo ir privačių rėmėjų lėšomis. Projekto vadovė ir parodos kuratorė – V. UlinskytėBalzienė, projekto veiklai subūrusi visus muziejaus skyrius. Pagrindinis projekto akcentas buvo
istorinė edukacinė paroda „Chaimo Frenkelio odų fabrikas Šiauliuose – urbi et orbi“ iš
„Aušros“ ir kitų Lietuvos muziejų rinkinių, archyvų, privačių kolekcijų, eksponuota Chaimo
Frenkelio viloje 2012 m. gegužės 19 d. – rugsėjo 30 d. Paroda buvo atidaryta ir visuomenei
pristatytas rekonstruotas vilos parkas per Europos muziejų nakties renginius gegužės 19 d.
Išleistas originalaus dizaino, oda įrištas leidinys – parodos gidas. Paroda, skirta batų istorijai, buvo populiari ir gausiai lankoma. Pagal projektą surengtos ir 3 kilnojamosios istorinės
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Paroda „Chaimo
Frenkelio vila
Šiauliuose –
urbi et orbi“
Chaimo
Frenkelio viloje
F-F 2013-62/42

edukacinės parodos apie Ch. Frenkelio šeimą ir fabriką, prieškario miestą ir žydų bendruomenę Ch. Frenkelio funduotuose pastatuose: „Žydų gyvenimo pėdsakai Šiauliuose“ – Šiaulių
universiteto centriniuose rūmuose, „Dingęs sinagogų pasaulis“ – Šiaulių universiteto Tęstinių
studijų institute, „Frenkelių paveldas Šiauliuose: Šiaulių žydų ligoninė“ – Šiaulių odontologijos
poliklinikoje. Šiuo projektu atkreiptas dėmesys į išskirtinį kultūros paveldo objektą – Chaimo
Frenkelio vilą, jos sėkmingą restauravimą ir pritaikymą visuomenės reikmėms.
2013-uosius metus Lietuvos Respublikos Seimui paskelbus 1863 m. sukilimo metais,
„Aušros“ muziejus, turintis Lietuvoje vieną iš gausiausių kolekcijų sukilimo tema ir siekdamas
deramai prisidėti prie sukilimo 150-ųjų metinių minėjimo, muziejaus direktoriaus R. Balzos
iniciatyva subūrė Lietuvos ir kaimyninių šalių – Lenkijos ir Baltarusijos – muziejus prasmingam darbui – bendrai parodai ir leidiniui. Dar 1933 m. „Aušros“ muziejus, minėdamas 1863 m.
sukilimo 70-metį, surengė pirmą didelę parodą Lietuvoje, turėjusią įtakos ne tik istorinei sukilimo atminčiai, bet ir vertinimams istoriografijoje ir kasdieniame gyvenime. Parodoje sukilimas
traktuotas ne kaip „lenkmetis“, bet parodytas ir lietuvių indėlis į jį. Eksponatai parodai rinkti
visoje Lietuvoje, dalis jų po parodos liko muziejuje ir šiandien sudaro 1863 m. sukilimo kolekcijos pagrindą. Praėjus 80 metų, 2013-aisiais, „Aušros“ muziejus surengė tarptautinę parodą
„1863 metų sukilimas: veidai, vardai, istorijos“. Joje eksponuoti 22-iejų Lietuvos, Lenkijos
ir Baltarusijos muziejų eksponatai ir eksponatų kopijos. Parodos ir ją lydėjusios edukacinės
programos koncepcijos autorės: Deimantė Bačiulė, Vilma Karinauskienė (parodos kuratorė),
Birutė Lukošiūtė, a. Šapaitė, Virginija Šiukščienė (projekto vadovė), V. Ulinskytė-Balzienė,
Asta Vaitkienė, dizainerė – Z. Šulcienė. Parodos koncepcija rėmėsi stilizuoto miško idėja: informacija pateikta ant medžius primenančių skaitmeninės spaudos stendų, prie kurių buvo pri144 Ekspozicijos. Parodos

Tarptautinė
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veidai, vardai,
istorijos“
Chaimo
Frenkelio viloje

tvirtintos vitrinos su originaliais eksponatais. Miško idėja pasirinkta neatsitiktinai – dauguma
sukilimo kautynių vyko miškuose. Centrinėje parodos dalyje buvo sumontuoti stendai su beveik 200 originalių sukilimo dalyvių fotografijų, tapę pagrindine prasmine ir emocine parodos
ašimi. Tai lyg memorialas tiems, kurie kovojo ir žuvo „už mūsų ir jūsų laisvę“. Ši paroda tapo
vienu iš pagrindinių akcentų minint sukilimo 150-ąsias metines ne tik Lietuvoje, bet ir Baltarusijoje, Ukrainoje. 2013 m. lapkričio 14 d. – 2014 m. sausio 19 d. paroda eksponuota Gardino
valstybiniame istorijos ir archeologijos muziejuje (Baltarusija). Ji buvo papildyta šio muziejaus
eksponatais. 2015 m. spalio 30 d. – gruodžio 31 d. ji, kaip sudėtinė projekto „1863 m. sukilimas
už laisvę: trys tautos, viena istorija, bendra atmintis“ dalis, eksponuota Lvovo istorijos muziejuje (Ukraina). Kartu pristatyta gausi šio muziejaus kolekcija sukilimo tema. Lietuvoje paroda
eksponuota Kelmės krašto ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejuose. Išleistas to paties pavadinimo katalogas. Paroda ir katalogas „1863 m. sukilimas: veidai, vardai, istorijos“ įprasmino
1863 m. sukilimo 150-ąjį jubiliejų, padėjo suvokti sukilimo reikšmę lietuvių, lenkų ir baltarusių
tautoms, aktualizuoti istorinę sukilimo atmintį. Muziejaus darbuotojams tai buvo puiki tarptautinio darbo patirtis. Įgyvendintas projektas parodė „Aušros“ muziejaus muziejininkų profesionalumą ir sugebėjimą rengti tarptautines parodas.
Ruošiantis paminėti dviejų kaimyninių šalių – Lietuvos ir Latvijos Respublikų –
100-mečius, „Aušros“ muziejus inicijavo tarptautinę parodą „Nepriklausomų valstybių –
Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“. Parodos ir jai skirto leidinio projektas buvo finansuotas Lietuvos kultūros tarybos ir Šiaulių miesto savivaldybės. Projekto
vykdytojai – „Aušros“ ir G. Eliaso Jelgavos istorijos ir meno muziejai, partnerė – asociacija
„Baltų centras“. Projekto tikslas – remiantis Lietuvos ir Latvijos atminties institucijų ištekliais,
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Tarptautinės parodos „1863 m. sukilimas: veidai, vardai, istorijos“ atidarymas Gardino valstybiniame istorijos
ir archeologijos muziejuje. Iš kairės: Gardino valstybinio istorijos ir archeologijos muziejaus direktoriaus
pavaduotoja Rita Jančialovskaja, „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja Virginija Šiukščienė, kalba
Gardino valstybinio istorijos ir archeologijos muziejaus direktorius Jurijʼus Kiturko. 2013 m. lapkričio 14 d.

surengti parodą, kurioje pasitelkus muziejines priemones pasakojama vienos švietimo institucijos – Mintaujos gimnazijos – istorija ir pristatoma joje besimokiusių abiejų tautų atstovų veikla,
likimai, atskleidžiamas Lietuvos ir Latvijos kelias į nepriklausomybę, perteikiami nepriklausomų valstybių istorijos fragmentai. Parodą parengė, eksponatus atrinko (parodoje eksponuoti
originalūs eksponatai ir eksponatų kopijos iš 21 Lietuvos ir Latvijos muziejaus, 6 abiejų šalių
archyvų, 3 bibliotekų ir 7 privačių archyvų ir kolekcijų) ir tekstus sukūrė V. Šiukščienė (parodos koncepcijos autorė ir projekto vadovė), dr. Gintas Putikis (Jelgava), B. Lukošiūtė, Gabrielė
Jasiūnienė. Paroda parengta lietuvių ir latvių kalbomis, tekstų vertėja į latvių kalbą ir konsultantė – doc. dr. Regina Kvašytė. Parodos dizainerė – Z. Šulcienė. Parodos koncepcija buvo grindžiama dvipusiškumu – vienodas dėmesys skirtas abiejų tautų – lietuvių ir latvių – atstovams,
kurie mokėsi Mintaujos gimnazijoje ir prisidėjo prie nepriklausomų valstybių kūrimo (būsimieji Latvijos Respublikos prezidentai Janis Čakstė ir Albertas Kviesis, Lietuvos Respublikos
prezidentas Antanas Smetona, ministrai pirmininkai: Mykolas Sleževičius, Vytautas Petrulis,
Juozas Tūbelis, Vladas Mironas, ir gausus būrys abiejų šalių politikos, ekonomikos, mokslo,
kultūros ir meno atstovų), abiejų valstybių nepriklausomybių paskelbimo faktams, valstybingumo simboliams. Parodos atidarymu Jelgavoje 2016 m. lapkričio 16 d. Latvijoje prasidėjo
renginiai, skirti šalies nepriklausomybės 100-mečiui. Vėliau paroda eksponuota „Aušros“ muziejuje (2017 m. vasario 16 d. – balandžio 30 d.), Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo
bibliotekoje Vilniuje (2017 m. birželio 1–21 d.), 2017–2018 m. – Palangos kurorto muziejuje,
Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje, Rokiškio krašto, Maironio lietuvių literatūros muziejuose
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Eliaso Jelgavos
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muziejuje. 2016 m.
lapkričio 16 d.

ir Biržų krašto muziejuje „Sėla“. Parodoje Jelgavoje ir Šiauliuose buvo rodomi ir originalūs
eksponatai, kitur – skaitmeninės spaudos stendai. Tarptautinė paroda ir parodos knyga „Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“ įprasmino abiejų
šalių nepriklausomybių 100-mečius, įsiliejo į šiems jubiliejams skirtus abiejų šalių renginius,
prisidėjo prie abiejų tautų istorinės atminties formavimo. Ši paroda – sėkmingo tarptautinio
tarpinstitucinio bendradarbiavimo pavyzdys, kai pasirinkta tema svarbi tarptautiniu aspektu ir į
parodos rengimą įtraukiamos įvairios kelių šalių atminties institucijos.
2017 m. rugsėjo 14 d. – lapkričio 6 d. Chaimo Frenkelio viloje veikė archeologinė paroda „Piliakalniai be pilių“, skirta Piliakalnių metams. Parodos kuratorė – a. Šapaitė, dizainerė – Z. Šulcienė. Parodą sudarė 2 dalys. Pirma dalis priminė Šiaulių apskrities piliakalnių
praeitį, joje eksponuoti piliakalniuose rasti archeologiniai radiniai: ginklai, pasakojantys apie
pilių gynybą, papuošalai, pasakojantys apie pilėnų išvaizdą ir to meto juvelyrikos meną, kasdienybės darbų liudytojai – darbo įrankiai.
Antra dalis – stilizuoti edukaciniai stendai. Čia buvo galima sudėlioti priešistorės laiko
juostą, išmaniąją piliakalnių dėlionę, ant piliakalnio maketo pastatyti pilį. Daugiau informacijos apie Šiaulių apskrities piliakalnius buvo galima gauti virtualioje erdvėje (http://krastoarcheologija.fotomuziejus.lt/en/40/piliakalniai/show/18/83). Ieškantiems aktyvesnių pramogų,
„izi.TRAVEL“ programėlėje buvo pateiktas interaktyvus maršrutas, leidžiantis išsiruošti į tikrą
kelionę po aplinkinius piliakalnius (https://www.izi.travel/en/3e86-siauliu-apylinkiu-piliakalniai/lt).
Aptariamuoju laikotarpiu muziejininkai surengė ir daugiau istorinių parodų, skirtų įvairioms sukaktims, atmintinoms dienoms paminėti. Šios parodos buvo lokalios, rėmėsi „Aušros“
muziejaus, kartais dar vieno kito muziejaus eksponatais, privačiomis kolekcijomis. Daugiausia
tokių parodų kuravo I. Nekrašienė: „Šiaulių spaustuvių praeitis ir dabartis“ (2005, dailininkas
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Tarptautinės parodos „Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“ atidarymas Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Vilniuje. Iš kairės: „Aušros“ muziejaus direktorius
Raimundas Balza, direktoriaus pavaduotoja Virginija Šiukščienė, Latvijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Einarsʼas Semanis, asociacijos „Baltų centras“ vadovė Regina Kvašytė. 2017 m.
birželio 1 d.

p. Arlauskas), „Šiaulių krašto skautai: vakar ir šiandien“ (2007), paroda, skirta dramos, muzikos, dainos draugijos „Varpas“ 100-mečiui (2008), „Šiaulių krašto šauliai: istorija ir dabartis“
(2009); B. Lukošiūtė: „Kai aš mažas buvau... Lietuvos mokykla XIX a. pab. – XX a.“ (2007),
„Peliksas Bugailiškis ir Vincentas Vaitekūnas – kultūros paveldo tradicijų pradininkai Šiaurės
Lietuvoje“ (2008), „Šaukiu aš tautą...“ (2008), „Gyvenimas už geležinės uždangos: sovietmečio paradoksai, vizijos, realybė“ (2009), „Šiauliečiai – parlamentarizmo tradicijų puoselėtojai“
(2010; ši paroda eksponuota ir Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje), „Laiškai iš toli“ (2010), „1991 m. sausio 13-oji“ (2011),
„1941 m. birželio 14-oji“ (2011), „Skaudžios praeities liudininkai“ (2013); a. Šapaitė: „85 muziejaus istorijos“, skirta muziejaus 85-mečiui (2008). Istorinėms parodoms priskirtinos ir memorialinės parodos, kurias muziejininkė Gražina Narbutaitė 2005–2006 m. rengė Poeto Jovaro
name, ir technikos istorijos parodos, kurias 2006–2011 m. Radijo ir televizijos muziejuje rengė
muziejininkės Genovaitė Žukauskienė, Angelė Milienė, ir Dviračių muziejuje rengtos parodos.
Iš atvežtinių parodų minėtinos: Vytauto Didžiojo karo muziejaus paroda „Lietuvos husarai“ (2008), archeologijos projektų centro „Antiqua“ paroda „Naujai atrasta senoji Ariana“
(2010), Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus paroda „Pirmieji lietuviai Teksase“, „Sugrįžęs
barokas. Valdovų rūmų muziejinės vertybės“ (2011) ir kt. Kitų muziejų ir institucijų parodų
eksponavimas prisidėjo prie aktyvesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo, išplėtė parodų temų
lauką.
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Paroda „85
muziejaus
istorijos“, skirta
muziejaus
85-mečiui,
Chaimo
Frenkelio viloje

Istorinės parodos dažniausiai buvo eksponuojamos kituose muziejuose ir institucijose
visoje Lietuvoje. Minėtinos populiariausios: „Peliksas Bugailiškis ir Vincentas Vaitekūnas –
kultūros paveldo tradicijų pradininkai Šiaurės Lietuvoje“, „Šiauliečiai – parlamentarizmo tradicijų puoselėtojai“, „Dingęs sinagogų pasaulis“, „Iš Šiaulių aviacijos istorijos“, „Architektas
Karolis Reisonas ir Šiauliai“, „Inžinierius Vladas Bitė. Tarpukario modernizmo architektūros
palikimas Šiauliuose“. Eksponuojamos parodos kituose muziejuose ir institucijose muziejui
leidžia skleisti žinią apie savo veiklą ir kitų vietų bendruomenes supažindinti su įdomiomis ir
turiningomis parodomis.
Istorinio pobūdžio meno parodomis galime vadinti didelio lankytojų susidomėjimo
sulaukusias parodas iš žymaus Europoje mados istoriko, scenografo, kolekcininko Aleksandro Vasiljevo kolekcijų: „Secesijos mada“ (2013–2014), „Karalienės Viktorijos laikų mada“
(2014–2015), „Art deco mada“ (2015), „Vestuvinė mada“ (2017–2018). Šių parodų kuratorė – Odeta Stripinienė. Kolekcijų modeliai eksponuoti ne tik Chaimo Frenkelio vilos parodų
salėse, bet ir „apgyvendinti“ ekspozicinėse erdvėse. Pats mados istorikas, eksponuojantis savo
kolekcijų parodas ne tik Europoje, bet ir Azijoje, parodas Chaimo Frenkelio viloje įvertino kaip
vienas iš labiausiai vykusių, nes parodų aplinka leidžia modeliams atsiskleisti visu savo grožiu
ir pademonstruoti istorinę ir meninę vertę.
Vizualiojo meno ir tautodailės parodos – tradicinė muziejaus veikla, jų netrūko ir aptariamuoju laikotarpiu. Vienas parodas muziejus suorganizavo iš savo rinkinių, kitas – atsigabendavo jau parengtas kitų muziejų ir institucijų. Svarbiausiomis ir reikšmingiausiomis laikytinos
parodos su kartu išleistais leidiniais, surengtos iš „Aušros“ muziejaus rinkinių, eksponuotos
ne tik muziejuje, bet ir kitose institucijose. Viena iš tokių, skirta žymiausio Šiaulių dailininko
Gerardo Bagdonavičiaus 110-mečiui – „Gerardas Bagdonavičius: gyvenimas tarsi teatras...“
ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017
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kolekcijos
„Art deco
mada“ Chaimo
Frenkelio viloje

(kuratorė O. Stripinienė), surengta 2011 m. Chaimo Frenkelio viloje. Kartu su paroda pristatytas ir katalogas-albumas su kompaktiniu disku „Gerardas Bagdonavičius: tapyba, grafika,
dizainas, fotografija“. Parodoje stengtasi aprėpti plačiašakę dailininko kūrybą. Pristatyti brandžiausi G. Bagdonavičiaus darbai iš „Aušros“ muziejuje saugomo jo įvairialypio kūrybinio
palikimo. 2011 m. paroda taip pat eksponuota Stasio Vainiūno namuose-muziejuje Vilniuje,
2012 m. – Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje Vilniuje, Nacionalinio M. K. Čiurlionio
dailės muziejaus padalinyje – a. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje Kaune, Kelmės
krašto muziejuje, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre, 2013 m. – Prano Domšaičio galerijoje Klaipėdoje ir G. Eliaso Jelgavos istorijos ir meno muziejuje. Tai ne vienintelė muziejaus
surengta šio dailininko kūrybos paroda. 2006 m. Chaimo Frenkelio viloje eksponuota paroda
„Teatro magija: Gerardo Bagdonavičiaus kostiumų eskizai“, dailininko darbų skaitmeninių kopijų paroda „Dingęs litvakų pasaulis Gerardo Bagdonavičiaus piešiniuose“ 2014 m. surengta
Izraelio kultūros ir švietimo institucijose, 2016 m. – Tel Avivo dailės muziejuje. 2013 m. rudenį, per Tyrėjų naktį, Fotografijos muziejus pakvietė į netradicinę kūrybinę ekspediciją, vykusią
dailininko name. Jos rezultatai 2015 m. pristatyti parodoje „Ekspedicija G. BGDN Aušros al.
84“ Fotografijos muziejuje.
2015 m. surengta tarptautinė paroda „Antanas Rimavičius: Dievui ir žmogui“ (kuratorė
Regina Tamašiūnaitė), skirta kunigo ir savamokslio skulptoriaus a. Rimavičiaus 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Nuo 1933 m. „Aušros“ muziejuje saugoma a. Rimavičiaus kūrybinio
palikimo dalis, kurią pats autorius paskyrė „Aušros“ muziejui. Tai 132 skulptūros. Nemažai a.
Rimavičiaus kūrinių liko Latvijoje – katalikų bažnyčiose, kuriose jis kunigavo, muziejuose. Parodoje eksponuotos skulptūros iš „Aušros“ ir Rundalės rūmų (Latvija) muziejų rinkinių. Ekrane
rodyta Jūratės Tamošiūnaitės sukurta a. Rimavičiaus darbų videogalerija. Dalį „Aušros“ muzie150 Ekspozicijos. Parodos

juje saugomų įspūdingų a. Rimavičiaus kūrinių galima pamatyti kitur: didžiosios Kryžiaus kelio stotys nuo 2010 m. eksponuojamos Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, mažosios
Kryžiaus kelio stotys nuo 2013 m. – Šiaulių
vyskupijos kurijoje. Kunigo ir skulptoriaus
jubiliejui buvo skirti ir kiti renginiai: viešos
paskaitos parodoje, Šiaulių Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
įvyko koncertas-minėjimas, kuriame koncertavo kamerinis ansamblis „Ars Vivo“.
2016 m. paroda eksponuota Bažnytinio
paveldo muziejuje Vilniuje. 2017–2018 m.
parengus projektą „Parodos „Antanas Rimavičius: Dievui ir žmogui“ tarptautinė
sklaida“ (projekto vadovė O. Stripinienė),
išleistas informacinis leidinys „Antanas
Rimavičius: Dievui ir Žmogui: skulptūra
iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių“,
paroda 2017 m. eksponuota Baltarusijoje,
Gardino valstybiniame religijos istorijos
muziejuje, 2018 m. – Latvijos muziejuose. Parodos „Gerardas Bagdonavičius: gyvenimas tarsi teatras...“ atidarymas Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės
Kaip parodų ciklą galime išskirti muziejaus padalinyje – a. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir
muziejininkės R. Tamašiūnaitės inicijuo- rinkinių muziejuje Kaune. Kalba muziejaus direktorius
tas sakralinio meno parodas iš „Aušros“, Osvaldas Daugelis. 2012 m. birželio 21 d.
kitų Lietuvos muziejų rinkinių, bažnyčių: „Nukryžiuotasis“ (2005–2006, Aušros alėjos rūmai),
„Šventųjų istorijos lietuvių liaudies mene“ (2009), „Šventoji Šeima dailėje“ (2010), „Gailestingumo keliu: šventieji mene“ (2016). Jos eksponuotos Chaimo Frenkelio viloje, kur vyko ir
viešos paskaitos, kiti renginiai.
Dar viena parodų grupė – teminės ir asmeninės vizualiojo meno parodos iš „Aušros“
ir kitų muziejų rinkinių, inicijuotos O. Stripinienės, R. Tamašiūnaitės, B. Masiliūnaitės, V.
Šiukščienės: „XX a. 6–8 deš. lietuvių tapybos meistrų drobės“ (2005), „XVII–XIX a. Vakarų Europos tapyba“ (iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių, 2006), „Dailininkai Riomeriai (iš
Lietuvos dailės ir „Aušros“ muziejų rinkinių, 2006), „Išeivijos dailė“ (iš „Aušros“ muziejaus
rinkinių, 2007), „Kelias. Lietuvos tarpukario modernistų tapyba“ (2007), „Mstislavas Dobužinskis. Senoji Lietuva“ (iš Lietuvos dailės ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejų
rinkinių, 2008), „Prano Domšaičio tapyba“ (iš Prano Domšaičio galerijos Klaipėdoje rinkinių,
2009), „Linijos muzika Stasio Krasausko lakštuose“ (2009), „2 K / Kisarauskai: Saulės molioŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017
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mene“ Chaimo
Frenkelio viloje

tipijos, Vinco linoraižiniai“ (2012), „Europos miestai XVIII–XIX a. graviūrose“ (iš „Aušros“
muziejaus rinkinių, 2014), „Vytautas Kasiulis. Skandinaviški etiudai“ (iš V. Kasiulio muziejaus
rinkinių, 2016).
Eksponuotos užsienio dailininkų parodos. 2008 m. pristatyta iš Šiaulių kilusios JAV menininkės Elenos Urbaitis knyga „Nubaustieji“ ir Chaimo Frenkelio viloje surengta jos darbų
paroda iš „Aušros“ muziejaus rinkinių – dalis dailininkės kūrybinio palikimo jos pačios pageidavimu saugoma muziejuje. 2008 m. Fotografijos muziejuje surengta iš Lietuvos kilusio
skulptoriaus Adomo Stanislovo Raudžio-Samogits (Prancūzija) skulptūrų paroda „Sugrįžimai,
arba Kaip žemaitis jėgos ieškojo“.
Savo reikšme Lietuvos meniniame gyvenime išsiskyrė latvių dailės klasiko, Latvijos
dailės istorijoje nepralenkto kompozicijos (peizažo, figūrų ir kt.) meistro Gederto Eliaso (1887–
1975) kūrybos paroda iš G. Eliaso Jelgavos istorijos ir meno muziejaus (kuratorė V. Šiukščienė),
eksponuota Chaimo Frenkelio viloje 2009 m. Nors dailininko žmona Halina Kairiūkštytė-Jacinienė buvo lietuvė, jis dažnai lankydavosi Lietuvoje ir jo kūryba šalyje buvo žinoma, bet išsamiai Lietuvoje ji pristatyta pirmą kartą. „Aušros“ muziejui tai buvo svarbi tarptautinių parodų
organizavimo patirtis – muziejus pasinaudojo proga gauti valstybės garantą ir apdraudė parodos
eksponatus, šis garantas suteikiamas tik didiesiems Lietuvos muziejams.
2017 m., bendradarbiaujant su Lenkijos institutu Vilniuje, pristatyta žymaus lenkų dailininko, fotografo, poeto, rašytojo Andrzejʼaus Strumiłłoʼos paroda „Pslamės“ iš Suvalkų apskrities muziejaus rinkinių (kuratorė V. Šiukščienė). Parodos atidaryme dalyvavo autorius, šventęs
90-metį. 1988 m. a. Strumiłłoʼos nutapytas 18 paveikslų ciklas „Psalmės“ buvo skirtas atstatytai Baltajai Seinų sinagogai pagerbti ir žydų genocidui atminti, tad ciklo eksponavimas žydų
kultūros paveldo objekte – Chaimo Frenkelio viloje – buvo motyvuotas ir prasmingas. Tai ne
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Latvijos dailės klasiko Gederto Eliaso tapybos darbų parodos atidarymas Chaimo Frenkelio viloje. Iš kairės:
Latvijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Hardijsʼus Baumanis, Jelgavos dūmos pirmininkas Andris
Rāviņšʼis, Šiaulių miesto meras Genadijus Mikšys, Gederto Eliaso Jelgavos istorijos ir meno muziejaus direktorės pavaduotoja Marija Kaupereʼė, direktorė Gita Graseʼė, Lietuvos Respublikos Seimo narys Valdemaras
Valkiūnas, asociacijos „Baltų centras“ vadovė Regina Kvašytė, kalba „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza. 2009 m. lapkričio 9 d.

pirmoji dailininko paroda Šiauliuose. Jo fotografijų paroda „Archyvas“ 1991 m. eksponuota
Fotografijos muziejuje. Ši paroda – bendradarbiavimo su Suvalkų apskrities muziejumi vaisius. Suvalkų apskrities muziejus pateikė eksponatų ir „Aušros“ muziejaus parodai ir katalogui
„1863 metų sukilimas: veidai, vardai, istorijos“.
2016 m. „Aušros“ muziejaus direktoriaus R. Balzos iniciatyva muziejus, kaip institucija,
puoselėjanti ir populiarinanti meno, turinčio išliekamąją vertę, tradicijas, surengė retrospektyvinę parodą „Susitikimai. Šiauliečiai menininkai“, kurioje pirmą kartą per atkurtos nepriklausomos Lietuvos laikotarpį (1990–2016) apibendrinti ir atspindėti Šiauliuose vykę meno procesai. Parodoje eksponuota 45 autorių daugiau nei 100 tapybos, grafikos, tekstilės, keramikos ir
skulptūros darbų. Dalis šios parodos objektų buvo nupirkta – muziejus, pasinaudojęs neseniai
atsiradusia galimybe, parengė ir Lietuvos kultūros tarybos programai „Atminties institucijos:
Lietuvos arba lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, sukurtų
po 1990 metų, įsigijimas“ pateikė projektą (projekto vadovė ir parodos kuratorė O. Stripinienė), kuris iš dalies buvo finansuotas. Tai paskatino muziejų ir toliau būsimus šiuolaikinio meno
eksponatus atrinkti būtent tokiu būdu.
Sutvarkytas Chaimo Frenkelio vilos parkas taip pat išnaudojamas kaip ekspozicinė erdvė. Čia eksponuojamos įvairios laikinos parodos per renginius. 2013 ir 2015 m. eksponuotos
profesionalaus kauniečio skulptoriaus Algimanto Šlapiko skulptūrų ir objektų parodos, paįvairinusios parką ir džiuginusios lauko renginių, ypač Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalių
koncertų, lankytojus.
Aptariamuoju laikotarpiu muziejaus padaliniuose eksponuotos ir tautodailės parodos.
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Vilniuje.
2017 m. F-D
2016-2/5

Žymiausia – 2016 m. surengta vienos iš garsiausių Lietuvos karpinių meistrių, tautodailininkės
Julijos Daniliauskienės kūrybos paroda „Gamtos poezija Julijos Daniliauskienės karpiniuose“,
skirta autorės 90-mečiui (parodos kuratorė, viena iš katalogo sudarytojų O. Stripinienė). J. Daniliauskienė – dviejų garsių ir Lietuvai nusipelniusių giminių (Zubovų ir Putvinskių) palikuonė
didžiąją savo kūrybos dalį po mirties paliko „Aušros“ muziejui, kuriame saugomi ir gausūs
abiejų minėtų giminių archyvai. Muziejaus ir menininkės dukterų Viktorijos Daniliauskaitės ir
Giedrės Dabkevičienės iniciatyva surengta paroda, pradėtas rengti kūrybos katalogas. Parodoje
eksponuoti pirmieji autorės kūrybiniai bandymai, eskizai ir brandžiausi kūriniai, leidę atsekti
dėsningą menininkės ėjimą nuo ją supančios gamtos motyvų kartojimo, ankstyvųjų aplikacijų iki stilizuotų darbų, sudėtingų abstrahuotų kompozicijų. Buvo sukurta J. Daniliauskienės
kūrybos videogalerija (autorius Saulius Pučinskas), nenutrūkstamai rodyta televizoriaus ekrane. Parodoje vyko karpinių edukacijos. 2016 m. birželio 14 d. joje surengtas Gedulo ir vilties
dienos minėjimas. Renginyje buvo pristatytas Pūtvių šeimos tremties epistolinis palikimas.
2016 m. paroda eksponuota Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre, Šeduvos kultūros ir
amatų centre. 2017 m. paroda, papildyta dailininkės asmeniniais daiktais, epistoliniu palikimu ir pavadinta „Istorija ir dailininkas: Julija Daniliauskienė“, eksponuota Vilniuje, Lietuvos
nacionaliniame muziejuje. Parodos atidaryme pristatytas dailininkės kūrybos albumas-katalogas „Julija Daniliauskienė: būtis karpiniuose“. Planuojama ir tolimesnė parodos, pristatančios
tarptautinį pripažinimą pelniusią popieriaus karpinių meistrę, sklaida visoje Lietuvoje, galbūt
ir užsienyje.
Tradiciškai 2005–2012 m. Aušros alėjos rūmuose eksponuotos Šiaulių krašto tautodailininkų jubiliatų parodos, kuruojamos Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus.
Būta ir asmeninių tautodailininkų parodų, eksponuotų Venclauskių namuose: šiauliečių Astos
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Paroda „Kaukės
ir dievybės“
Aušros alėjos
rūmuose

Liaudanskienės ir Alekso Steponavičiaus žaislų paroda (2005), Gedimino Tamošiūno (Šiauliai)
tapybos darbų paroda „Tikėjimas ir viltis“ (2007); Aušros alėjos rūmuose – Klaido Navicko
(Vilnius) karpinių paroda „Senieji mūsų dievai, dievybės ir mistinės būtybės“ (2007), paroda
„Juostos, skrynios ir tradicinio gyvenamojo namo puošybos elementai Zenono Tomkaus ir Birutės Poškienės kūryboje“ (2010), Žaliūkų malūnininko troboje – Ryčio Milkinto angelų skulptūrų paroda „Sparnų šnaresys“ (2016). Dailės skyriaus vedėja O. Stripinienė kuravo parodas iš
„Aušros“ muziejaus rinkinių ir tautodailininkų kūrybos, pvz., „Velniava. Tautosakiniai velnio
ir raganos atvaizdai tautodailėje“ (2005), ir parodas, skirtas Šiaulių miesto 770-mečiui „Saulės
ženklas“ (2006, kartu su Rūta Stankuviene) ir 780-mečiui „Saulės ženklas. Moderni tradicija“
(2016). Muziejaus Dailės skyriaus rinkiniuose yra senosios ir šiandieninės tautodailės kūrinių,
tad palaikyti ryšį su šiuolaikiniais tautodailininkais muziejui yra svarbu.
Etnografinės parodos daugiausia eksponuotos Aušros alėjos rūmuose, 2009–2015 m.
rengtos vienadienės parodos Šiaulių universiteto Botanikos sode švenčiant Žolinę. Rengiant
etnografines parodas, tradiciškai laikytasi pavasario kalendorinių švenčių ir papročių, buities
tematikos, dažniausiai eksponuoti kaukių, margučių, buities daiktų rinkinio eksponatai: „Buities daiktais prabilusi senovė“, „Užgavėnių kaukės“, „Stebuklo belaukiant“ (2005), „Pavasario
belaukiant“ (2006), „Atbunda žemė ir jausmai“ (2007), „Margutis – danguje ir gėlėse“ (2008),
„Vilnonis: dabar“ (2008), „Velykų rytą visa pražydo“ (2009), „Prie kambario lango“ (2010,
iš „Aušros“ muziejaus rinkinių ir Šiaulių universiteto Menų fakulteto studentų darbų), „Velykų stalas“ (2011). Žaliūkių malūnininko sodybos atidarymui 2011 m. balandžio 29 d. parengta
paroda „Duonos istorija“, kuri buvo eksponuota iki 2012 m. sausio 7 d. Šių parodų kontekste
išsiskiria 2007–2009 m. tuometinės Etnografijos skyriaus vedėjos R. Stankuvienės inicijuoti
projektai. Tai parodų ciklas iš „Aušros“, Lietuvos nacionalinio, Lietuvos dailės, Nacionalinio
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M. K. Čiurlionio dailės muziejų rinkinių, Šiaulių krašto tautodailininkų ir privačių kolekcijų, skirtas Užgavėnėms: „Žmonės ir kaukės“ (2007), „Kaukės ir gyvūnai“ (2008), „Kaukės ir
dievybės“ (2009). 2007 m. parodą lydėjo seminaras švietimo ir kultūros darbuotojams „Kalendorinių švenčių organizavimo ypatumai XXI amžiuje“, o 2009 m. parodą – seminaras Šiaulių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams „Tarpdalykinės integracijos
inovacijos pavasario ciklo šventėse“. 2010 m. Chaimo Frenkelio viloje eksponuota paroda iš
„Aušros“ ir Lietuvos dailės muziejus rinkinių „Naujoji Gvinėja–Lietuva: kaukės ir ritualiniai
daiktai“. Parodoje sugretinti skirtingų tautų ritualiniai daiktai, ieškant tarp jų bendrumo ir savasties. Parodoje suorganizuotas ir paskaitų ciklas.
Kaip minėta, 2009–2015 m. parodos iš Etnografijos skyriaus rinkinių rengtos Šiaulių
universiteto Botanikos sode. Parodos buvo nedidelės, apsiribota 1 ar 2 grupių eksponatais. Tai
liudija ir parodų pavadinimai: „Gėlių motyvai tradicinėje keramikoje ir tekstilėje“ (2009), „Medis liaudies kultūroje“ (2010), „Juostos ir skaros“ (2011), „Augalų motyvai buityje“ (2012),
„Lietuviškas apavas“ (2013), „Rankšluosčiai ir rankšluostinės“ (2014), „Lazda turi du galu“
(2015).
Aptariamuoju laikotarpiu etnografines parodas rengė Etnografijos skyriaus vedėjos
Skaistė Mockutė (iki 2006), R. Stankuvienė (2006–2010), muziejininkė Gražina Didžgalvienė.
Nuo 2011 m. pradėjus organizuoti kalendorines šventes Žaliūkių malūnininko sodyboje ir nuo
2014 m. dėl blogos patalpų būklės nebeorganizuojant parodų Edukacijos centre, etnografinių
parodų gerokai sumažėjo.
Aptariamuoju laikotarpiu aktyviai rengtos virtualios parodos. Nuo nedidelių (keletas
eksponatų su aprašais, susieti bendru pavadinimu, rodyti muziejaus interneto svetainėje) parodų „Šiauliai istorijos šaltiniuose. Pirmieji Šiaulių vardo paminėjimai. Šiauliai Abiejų Tautų
Respublikoje“ (http://www.ausrosmuziejus.lt/Parodos-renginiai/Virtualiosios-parodos/Siauliai-istorijos-saltiniuose), „Dingęs sinagogų pasaulis“ (http://www.ausrosmuziejus.lt/Parodos-renginiai/Virtualiosios-parodos/Dinges-sinagogu-pasaulis), „Kunigo skulptoriaus Antano
Rimavičiaus Kryžiaus kelio stotys“ (http://www.ausrosmuziejus.lt/Parodos-renginiai/Virtualiosios-parodos/Kunigo-skulptoriaus-Antano-Rimaviciaus-1865-1933-medines-kryziaus-kelio-stotys), „Chaimo Frenkelio odų fabrikas Šiauliuose – urbi et orbi“ (http://ausrosmuziejus.lt/
Parodos-renginiai/Virtualiosios-parodos/Virtuali-paroda-Chaimo-Frenkelio-vila-ir-odu-fabrikas-Siauliuose-urbi-et-orbi), „1863 sukilimas: veidai, vardai, istorijos“ (http://www.ausrosmuziejus.lt/Parodos-renginiai/Virtualiosios-parodos/1863-m.-sukilimas-veidai-vardai-istorijos) ir
kt. 2014 m. pereita prie parodų kūrimo specialiu kompleksiniu virtualių parodų kūrimo įrankiu
„MOVIO“ – virtualioms parodoms pradėtas suteikti savarankiškas adresas: „Tarpukario modernizmo architektūra Šiauliuose“ (http://54.247.69.120/build/movio/movioTraining9/lt/160/
tarpukario-modernizmo-architektura-siauliuose/show/26/257), „Šiaulių archeologija: radiniai
ir atradimai“ (http://54.247.69.120/build/movio/movioTraining26/) ir kt. Šiuo įrankiu kuriant
parodas, praplečiamos galimybės, paroda tampa kompleksiškesnė, informatyvesnė. Dažniausiai kurtos jau surengtų parodų virtualios versijos. Kasmet parengta po 2–3 virtualias parodas.
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Pristačius 2005–2017 m. „Aušros“ muziejaus parodinę veiklą, reikia paminėti, kad per
aptariamąjį laikotarpį parodų skaičius mažėjo, bet augo jų kokybė, brendo turinys, parodų dizainas ir reklama įgavo savitą, tik „Aušros“ muziejui būdingą stilių, išsiplėtė parodų sklaida,
jos tapo svarbios tarptautiniu mastu. Dažnai parodai kurta ir edukacinė programa. Muziejuje
jau nebeįsivaizduojamos parodos be projektų, kurie dažniausiai teikiami Lietuvos kultūros tarybos skelbiamiems konkursams. Projektuose numatomos parodų rengimo, edukacinės veiklos,
reklamos, viešinimo, leidybos lėšos. Parodų reklaminę medžiagą: plakatus, kvietimus, skrajutes ir kita, kūrė muziejaus dizaineris Vilmantas Dambrauskas. Dažną parodą lydėjo katalogas.
Daugumos jų maketų autorius – taip pat V. Dambrauskas. Parodų reklaminė medžiaga rengta
dviem – lietuvių ir anglų, o kartais pagal poreikį – ir trimis kalbomis. Reikšmingiausių ir didžiausių parodų dizainerė – Z. Šulcienė, su kuria muziejus bendradarbiauja pagal sutartis.
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Restauravimas

Vita Andrulienė
ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS RESTAURAVIMO CENTRO VEIKLA
2005–2017 M.
Restauratoriai – žmonės, nuolat „kovojantys“ su laiku, jie stengiasi kiek galima labiau
pailginti daiktų gyvenimą. Šiuolaikinis restauratorius – tai išsilavinęs, gerai išmanantis gamtos
mokslus menininkas, amatininkas, besidomintis istorija, turintis labai stiprų atsakomybės jausmą, kai vertina ir priima sprendimus, privalantis nesustoti, o tobulėti, siekti žinių. Tai diktuoja
jo darbas su unikaliomis kultūros paveldo vertybėmis. Klaidos restauratoriaus praktikoje neleistinos ir netoleruotinos.
Šiaulių „Aušros“ muziejaus restauravimo centras, įkurtas 2001 m. sausio 1 d., toliau
plėtojo veiklą. 2005 m. restauratoriai pradėjo kurtis renovuotose Chaimo Frenkelio vilos patalpose. Buvo suprojektuoti ir pagaminti specialūs eksponatams atnaujinti tinkami baldai, laboratorinė įranga. Įsigyta ir sumontuota vandens distiliavimo, traukos sistema. Restauravimo
centrui kurtis ir plėtotis geranoriškai padėjo rėmėjai, miesto verslininkai, neatlygintinai perdavę kompiuterinės technikos, laboratorinių indų, priemonių. Nuo 2008 m. restauratoriai dirba sutvarkytose, pritaikytose eksponatų atnaujinimo procesams atlikti Chaimo Frenkelio vilos
patalpose. Nuolat darbuojasi kvalifikuoti specialistai: I kvalifikacinės kategorijos dokumentų
restauratorės Vita Andrulienė (iki 2009 m. II kvalifikacinės kategorijos) ir Elvina Karosienė (iki
2016 m. II kvalifikacinės kategorijos), I kvalifikacinės kategorijos polichromuoto medžio restauratorė Angelina Kaušiuvienė (iki 2009 m. II kvalifikacinės kategorijos), II kvalifikacinės kategorijos metalo dirbinių restauratorius Ramūnas Šambaras (iki 2014 m. III kvalifikacinės kategorijos). Centre dirbo restauravimo technologės (chemikės), Vilniaus universiteto Chemijos
fakulteto absolventės: Erika Borovikovaitė (2009–2010), Kristina Druceikaitė (2013–2014).
Nuo 2013 m. dirba stalius Darius Puščius.
Restauratorių kvalifikacinės kategorijos tvirtinamos 5 metams. Baigiantis šiam laikotarpiui, privalu atestuotis: būtina pristatyti pačius reikšmingiausius, sudėtingus, kvalifikaciją atitinkančius darbus, parengti išsamius restauravimo dokumentus ir juos pateikti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje veikiančiai Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo
komisijai. Ji įvertina restauratorių profesines žinias, patyrimą, kompetenciją ir praktinę veiklą.
Per aptariamąjį laikotarpį centro vedėja V. Andrulienė parengė 17 projektų įvairioms
institucijoms. Pagrindiniai projektų tikslai – atnaujinti, konservuoti / restauruoti ir tokiu būdu
išsaugoti vertingus, išskirtinius, unikalius, tačiau labai pažeistus, blogos būklės, nykstančius
muziejaus eksponatus. Uždaviniai – atlikti technologinius tyrimus, likviduoti kritinę eksponatų
būklę, juos atnaujinti. Didžiąją dalį projektų daugiau ar mažiau finansavo Lietuvos kultūros
taryba, 2 projektus iš dalies finansiškai parėmė Šiaulių miesto savivaldybė. Taip buvo išsaugota
arti 900 vertingų, unikalių muziejaus eksponatų. Visų atnaujintų eksponatų vaizdai ir aprašai
paskelbti Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS). Vertybės yra ar buvo
eksponuojamos muziejaus parodose ir ekspozicijose, skolintos kitų muziejų parodoms.
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„Aušros“ muziejaus Restauravimo centre atnaujinti ne tik „Aušros“, bet ir kitų Lietuvos
muziejų – Kelmės krašto, Akmenės krašto, Joniškio istorijos ir kultūros, Rokiškio krašto, Trakų
istorijos, Klaipėdos jūrų, AB „Rūta“ šokolado, Šiaulių geležinkelių, Šiaulių rajono literatūros, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos istorijos Jono Krivicko – eksponatai. Restauratoriai
eksponatų konservavimo ir restauravimo klausimais nuolat konsultuoja Lietuvos muziejų ir
kitų institucijų specialistus, privačius asmenis. Restauravimo centre aptariamuoju laikotarpiu
kitoms institucijoms atnaujinta per 200 eksponatų ir paveldo vertybių. Iš šios gausos išsiskyrė 2013–2014 m. restauruoti sakralinės mažosios architektūros paminklai, stovintys Dubysos
regioninio parko teritorijoje (restauravo A. Kaušiuvienė, R. Šambaras): Akmenės k. koplytėlė
su bokšteliu (unikalus kodas kultūros vertybių registre 13476) ir Godlaukio k. koplytstulpis su
skulptūromis (unikalus kodas kultūros vertybių registre 20277).
Restauratoriai dirba vadovaudamiesi „Aušros“ muziejaus restauravimo tarybos posėdžiuose priimamais sprendimais. Tarybą sudaro pirmininkas – muziejaus direktorius Raimundas Balza, pirmininko pavaduotoja – vyriausioji fondų saugotoja Viktorija Lozaitienė, sekretorius – restauratorius R. Šambaras, iki 2007 m. sekretorės pareigas ėjo restauratorė E. Karosienė,
nariai: Restauravimo centro vedėja V. Andrulienė, Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno
restauravimo centro atstovės: vadovė dr. Jūratė Senvaitienė ir ekspertės Eglė Virpilaitienė, Laima Kruopaitė. Kasmet įvyksta po 2–4 restauravimo tarybos posėdžius. Į posėdžius visada yra
kviečiami muziejaus rinkinių saugotojai.
Per metus vidutiniškai restauruojama arti 100, o konservuojama beveik 180 muziejaus
eksponatų.
Restauravimo centro specialistai kartu su muziejininkais didelį dėmesį skiria prevenciniam eksponatų konservavimui. Nuolat kontroliuojamos eksponatų saugojimo sąlygos saugyklose, ekspozicijose: stebima eksponatų būklė, fiksuojama temperatūra, santykinis drėgnis,
apšviestumas. Situacijos aptariamos su rinkinių saugotojais. Restauratoriai apžiūri ir muziejaus
rengiamų parodų eksponatus, atkreipiamas dėmesys į tinkamą muziejinių vertybių eksponavimą. Vidutiniškai per metus restauratoriai prevenciškai konservuoja per 300 eksponatų.
„Aušros“ muziejaus Restauravimo centro restauratoriai nuolat kelia kvalifikaciją.
2005 m. į Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro suorganizuotą kelionę
po Belgijos, Prancūzijos, Liuksemburgo restauravimo centrus ir muziejus vyko A. Kaušiuvienė. V. Andrulienė 2007 m. dalyvavo seminare „Muziejinių vertybių prevencinis konservavimas
ir restauravimo tendencijos“ Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimo centre. Dauguma restauratorių aktyviai sėmėsi žinių iš Lietuvos muziejų asociacijos inicijuoto projekto „XXI a. muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“. Buvo patobulintos užsienio kalbų, kompiuterinio
raštingumo žinios. Restauratoriai dalyvavo ir LIMIS centro mokymuose. Prano Gudyno Restauravimo centre stažavo Restauravimo centro vedėja, dokumentų restauratorė V. Andrulienė
(2005), polichromuoto medžio restauratorė A. Kaušiuvienė (2006), metalo dirbinių restauratorius R. Šambaras (2008, 2013), dokumentų restauratorė E. Karosienė (2013), centro darbuotojas D. Puščius (2013), Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentų
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konservavimo ir restauravimo centre – V. Andrulienė (2009, 2014) ir E. Karosienė (2016). Restauratoriai, atlikdami ypač sudėtingus darbus, nuolat konsultuojasi su savo srities ekspertais.
2011 m. gegužės 10–13 d. Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje įvykusioje IX Baltijos
šalių restauratorių konferencijoje „Meno ir mokslo sintezė restauravime: kryptys ir pasiekimai“
A. Kaušiuvienė pristatė stendinį pranešimą „Šv. Petro ir šv. Povilo polichromuotų skulptūrų
restauravimas“. Konferencijos leidinyje1 išspausdinta iliustruota stendinio pranešimo medžiaga, o leidinio viršelį puošia šv. Petro skulptūra. Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos
geriausių 2008–2009 m. restauratorių darbų konkurse A. Kaušiuvienės restauruotos šv. Petro ir
šv. Povilo skulptūros pelnė Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos diplomą už geriausiai
restauruotas polichromuotos skulptūros srities kilnojamąsias kultūros vertybes Lietuvoje. Tai
jau antrasis apdovanojimas. 2007 m. diplomu įvertintas XIX a. nežinomo autoriaus skulptūros
iš „Aušros“ muziejaus liaudies skulptūros rinkinio – šv. Jono Nepomuko – restauravimas, atliktas A. Kaušiuvienės.
Restauratorės V. Andrulienė, E. Karosienė ir A. Kaušiuvienė 2014 m. dalyvavo X Baltijos šalių restauratorių trienalėje „Siekiant balanso: saugojimas, naudojimas, restauravimas“
Rygoje. 2016 m. Lietuvos restauratorių konferencijoje „Restauravimo slėpiniai: kūrinių kelias
į gyvąjį meno vertybių pasaulį“ Vilniuje perskaitytas pranešimas „Eksponatų kelias į XXI a.
modernaus muziejaus ekspoziciją“, parengtas V. Andrulienės ir E. Karosienės. Pranešimas publikuotas konferencijos leidinyje2.
2008 m. kartu su Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga „Aušros“ muziejus suorganizavo seminarą „Apskritas stalas Šiaurės Lietuvos restauratoriams, muziejinių vertybių saugotojams ir paveldo specialistams“. Renginys, vykęs Chaimo Frenkelio viloje, sulaukė didžiulio
restauratorių, muziejininkų susidomėjimo – dalyvavo arti 100 muziejų, kultūros paveldo institucijų specialistų iš visų Lietuvos regionų.
„Aušros“ muziejaus Restauravimo centre kvalifikaciją kėlė ir Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, ir kitų institucijų specialistai. 2012 m. V. Andrulienė ir A. Kaušiuvienė parengė ir
vykdė profesijos mokytojų / dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programą „Medinių gaminių remonto ir restauravimo technologinių kompetencijų tobulinimas“. Pagal šią programą Restauravimo centre tobulinosi 5 asmenys iš įvairių Lietuvos regionų. 2013 ir 2014 m.
4 Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Dizaino programos restauravimo specializacijos
studentai atliko praktiką. Per ją konservavo muziejaus eksponatus. 2015 m. Restauravimo centre stažavo Panevėžio krašto muziejaus dokumentų restauratorius Stanislovas Grubliauskas.
Beveik kiekvienais metais po keletą mėnesių triūsė savanoriai – ne profesionalai, o prijaučiantys, besidomintys ir norintys gauti kultūros paveldo kilnojamųjų kultūros vertybių saugojimo ir išsaugojimo srities žinių.
1

2

Synthesis of art and science in conservation: trends and achievements: preprints. The 9th Baltic States triennial restorers’
meeting, ed. J. Senvaitienė, associated ed. L. J. Vedrickienė, J. Lukšėnienė, Vilnius, 2011, p. 265–266.
Restauravimo slėpiniai: kūrinių kelias į gyvąjį meno vertybių pasaulį: Lietuvos restauratorių konferencijos pranešimų
rinkinys, Vilnius, 2016 m. rugsėjo 7–8 d., sud. R. Kasiulytė, V. Lukšėnienė, R. Švelnikas, Vilnius, 2016, p. 11–18.
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Restauravimo centre 2005–2017 m. atnaujintų Šiaulių „Aušros“ muziejaus eksponatų skaičius
Metai

Restauruota

Konservuota

Prevenciškai
konservuota

Iš viso

2005

55

33

53

141

2006

78

93

68

239

2007

57

6

159

222

2008

24

32

299

355

2009

73

235

510

818

2010

55

133

682

870

2011

80

142

477

699

2012

84

152

333

569

2013

89

131

163

383

2014

83

112

188

383

2015

91

111

282

484

2016

49

129

146

324

2017

44

145

159

348

Iš viso

862

1 454

3 519

5 835

Restauratoriai viešina savo veiklą, stengiasi supažindinti kuo daugiau lankytojų su restauravimo slėpiniais. Centre vedamos pažintinės teminės ekskursijos. Jose įvairaus amžiaus ir
išsilavinimo lankytojai supažindinami su centre vykdomais procesais, pakeliama paslaptinga
darbų skraistė, atskleidžiami ne tik labai sudėtingo, atsakingo darbo momentai, bet pademonstruojama ir romantiškoji jo pusė. Nagrinėjamu laikotarpiu vestos 84 ekskursijos. Su restauravimo procesais supažindinta 1 115 lankytojų, atvykusių iš Lietuvos ir kitų šalių.
Restauratoriai planuoja ir rengia parodas. 2005 m. surengta paroda „Popierinis pasaulis“,
kurioje buvo eksponuojami ne tik „Aušros“ muziejaus eksponatai, pagaminti iš popieriaus ar
sukurti ant jo, bet ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio darbai, paskolinti jo vardo dailės muziejaus. Nemaža parodų parengė, eksponavo ir pristatė V. Andrulienė. Tai 2005–2007 m. Kurtuvėnų
regioniniame parke ir bažnyčioje eksponuotos parodos, kuriose pristatyti restauruoti Kurtuvėnų
Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios rūsių eksponatai. 2008 m. Fotografijos muziejuje surengta retrospektyvinė skulptoriaus Adomo Stanislovo Raudžio-Samogits (Paryžius) paroda „Sugrįžimai,
arba Kaip žemaitis jėgos ieškojo“. Tais pačiais metais V. Andrulienė atnaujino Chaimo Frenkelio
vilos ekspozicijas. 2009 m. parengta virtuali paroda „Naujas sakralinių paveikslų gyvenimas“,
kurioje pristatyti paskutiniais metais restauruoti tapybos rinkinio eksponatai.
Dar viena netradicinė veiklos sritis – dalyvavimas Senųjų amatų dienose prie Žaliūkų
vėjo malūno 2005–2007 m. Restauratorės sukūrė tarpukario laikotarpio arbatinę, kurioje virė
arbatą, kepė saldumynus ir jais vaišino šventės dalyvius.
Restauravimo centro perspektyvos – nuolat kelti kvalifikaciją, žengti kartu su moderniomis technologijomis, ieškoti galimybių plėstis tiek kokybine, tiek kiekybine prasme.
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Vita Andrulienė
POPIERINIŲ EKSPONATŲ RESTAURAVIMAS
Eksponatai iš popieriaus „Aušros“ muziejaus rinkiniuose sudaro didžiąją saugomų
vertybių dalį. Per aptariamąjį laikotarpį buvo konservuoti ir restauruoti 893 eksponatai, pagaminti, sukurti, parašyti popieriuje skirtingomis technologijomis ir medžiagomis. Tai įvairiausių laikotarpių (nuo XVII a. vid. iki XX a. pab.) dokumentai, atvirukai, knygos, žemėlapiai, laikraščiai, žurnalai, grafikos lakštai, fotografijos, pasportai ir rėmeliai, saldainių, batų,
skrybėlių dėžutės ir dėžutės, skirtos fotografijos priemonėms saugoti. Muziejaus restauratorės,
atnaujindamos eksponatus, taiko tik patvirtintas metodikas, dirba atsakingai. Nuolat yra atliekami diagnostiniai tyrimai: matuojamas popieriaus rūgštingumas, nustatoma jo sudėtis, rašalų
ir dažų atsparumas vandeniui, etanoliui. Specialistės visada stengiasi išsaugoti eksponato autentiškumą, informatyvumą, vertę. Restauruoti eksponatai parengiami tinkamai, saugiai eksponuoti parodose ar ekspozicijose, o saugomi vokuose, dėžutėse, pagamintuose tik iš nerūgštaus,
turinčio šarminį rezervą, popieriaus ar kartono. Muziejuje saugomų dokumentų, filokartijos,
spaudinių, grafikos, senosios ir meninės fotografijos, daiktų rinkinių gausa ir įvairovė diktuoja,
kad ypatingas dėmesys būtų skiriamas prevenciniam konservavimui. Paskutiniais metais
dokumentų restauratorės tam atiduoda vis didesnę dalį savo žinių ir darbo laiko.
Stanislavos Venclauskienės pasas
ŠAM I-R 11488, GEK 124339
Išduotas 1925 m.
Aukštis 13,6 cm, plotis 9 cm, 4 lapai.
Eksponatas muziejuje nuo 2010 m.
Restauruotas 2014 m., restauravo Vita Andrulienė.
Būklė prieš restauravimą. Dokumento popierius purvinas, pasidengęs nešvarumų
sluoksneliu, pageltęs. Lapai nelygūs, banguoti, kampai nutrinti, nudilę. Paso popierius ties metalinėmis susegimo detalėmis paveiktas rūdžių, parudęs, trapus. Viršutiniai paso lapai perplyšę
ties lenkimo linija. Lapai neprofesionaliai suklijuoti gelsva, grublėta, nelygia lipnia popierine
juosta. Lapų pakraščiuose yra keletas nedidelių (1–2 mm ilgio) įplyšimų, 2 ir 3 lapuose – rusvos
spalvos patakų. Visuose lapuose yra po keletą vabzdžių ekskrementų. Kiekvienas paso lapas
antspauduotas keliais įvairios formos, spalvos spaudais. Gausu užrašų, įrašytų įvairiomis priemonėmis ir medžiagomis: juodu ir mėlynu rašalu, raudonu ir grafito pieštukais. Dokumentas
dviejose vietose susegtas metalinėmis kabutėmis, pažeistomis korozijos.
Tyrimai ir rezultatai. Popieriaus rūgštingumas prieš restauravimą: viršutinių (išorinių)
lapų pH ~ 5,5, vidinių lapų pH ~ 6,0. Po restauravimo: viršutinių (išorinių) lapų pH ~ 6,1,
vidinių lapų pH ~ 6,8. Viršutinių (išorinių) lapų popieriaus masėje aptikta lignino. Apvalių
antspaudų dažai nestabilūs vandenyje.
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Stanislavos Venclauskienės pasas prieš restauravimą

Restauruotas Stanislavos Venclauskienės pasas
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Restauravimas. Atlikta fotofiksacija. Dokumentas išvalytas minkštais trintukais. Skalpeliu pašalinti vabzdžių ekskrementai. Pasas išardytas, atklijuota fotografija. Ji konservuota.
Išvalytos rūdžių dėmelės ties lapų susegimo vietomis, antspaudai užfiksuoti. Lapai plauti vonelėse, paskui neutralizuoti kreidos vandens tirpalu. Pažeistos popieriaus vietos sutvirtintos,
suklijuoti įplyšimai. Atkurti trūkstami laikmenos fragmentai. Lapai įklijinti, supresuoti. Atlikta
apdaila: lapai susiūti lininiu siūlu, priklijuota fotografija, atkurti fragmentai prigludinti. Pagamintas apsauginis aplankas iš šarminio popieriaus.
Rezultatai. Dokumento popierius tapo švarus, tvirtas, elastingas, atkurtų fragmentų popieriaus spalva artima originalui, informacija perskaitoma. Dokumentas estetiškas, tinkamas
eksponuoti.

Restauruotas Stanislavos Venclauskienės pasas
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Elvina Karosienė
DOKUMENTŲ, RAŠYTŲ GALO RAŠALAIS, RESTAURAVIMAS
„Aušros“ muziejaus Istorijos skyriaus dokumentų rinkinyje yra daugiau nei 13 000 eksponatų, datuojamų nuo XVII a. iki 1940 m. Iš jų išsiskiria Žemaitijos dvarų archyvas – teisiniai,
mokesčių, žemės valdų dokumentai, rašyti lenkų, rusų, lotynų kalbomis XVI–XIX a. I p.
Daugumos tokių senųjų dokumentų popierius yra skudurinis, tekstai rašyti metalo-galo
rūgšties arba kitokiais rašalais. Toks popierius restauratorių laikomas vienu iš stabiliausių ir
ilgaamžiškiausių popierių, tačiau laikas, pagaminimo, naudojimo ir saugojimo sąlygos pakoreguoja eksponato būklę. Ir nors kiekvienas rankraštis yra unikalus, bet kartu turi ir šiai grupei
būdingų pažeidimų. Vienas iš jų – rašalo ėduonis, kai teksto vietoje popierius išbyra. Šiuos pažeidimus nulemia pagrindinės geležies-galo rašalų sudėtinės dalys (geležies sulfatas, rūgštys),
kurios ir skatina celiuliozės pluošto hidrolizę ir oksidaciją. Restauruojant tokius dokumentus,
kurių popieriuje yra tirpių geležies junginių, neužtenka tik neutralizuoti rūgščių poveikį šarminant popierių, taip pat būtina ir apdoroti antioksidatoriais, vienas iš jų – kalcio fitatas. Nors apdorojimo metodika šia medžiaga yra žinoma jau daugiau nei dešimtmetį, Lietuvoje ją naudoti,
remiantis tik teorinėmis žiniomis, dėl eksponatų unikalumo ilgai nesiryžta.
2012–2013 m. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriuje buvo atlikti bandymai su modeliniais rankraščiais ir istorinių
rankraščių fragmentais, perprasta geležies-galo rašalais rašytų rankraščių apdorojimo kalcio
fitato tirpalu metodika ir nuo 2013 m. sėkmingai taikoma stabdant rankraščių, kurių rašale yra
tirpių geležies (II) junginių, irimą.
2005–2016 m. „Aušros“ muziejaus Restauravimo centre restauruotų dokumentų, rašytų
geležies-galo rašalais, apdorojimo metodikos reikšmingai pakito. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai finansavus, muziejaus dokumentų restauratorės sėkmingai stažavo Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriuje. Stažuotėse perimta kolegų patirtis leidžia sėkmingai atlikti reikiamus tyrimus (nustatyti
popieriaus būklę ir rašalų sudėtį), o įgyti praktiniai įgūdžiai padeda stabdyti celiuliozės pluošto
hidrolizę ir oksidaciją ne tik popierių šarminant, bet ir apdorojant tirpius geležies junginius
kalcio fitato tirpalu. Tokiu būdu žymiai pailginamas eksponato gyvavimas.
Lenkijos karaliaus ir LDK kunigaikščio Mykolo Kaributo Višnioveckio raštas Juozapui ir Anai Chšontovskiams dėl teisių į Karklėnų valdas (su LDK didžiuoju antspaudu)
ŠAM I-R12523, GEK133388
Parašytas apie 1670 m.
Aukštis 29,9 cm, plotis 21,0 cm, 2 lapai.
Restauruotas 2016 m., restauravo Elvina Karosienė.
Būklė prieš restauravimą. Rankraštį sudaro dvilapis. Antro lapo reverso apatinėje dalyje
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Lenkijos karaliaus ir LDK kunigaikščio Mykolo
Kaributo Višnioveckio raštas Juozapui ir Anai
Chšontovskiams dėl teisių į Karklėnų valdas

yra reljefinis antspaudas, lapų atversti negalima, nes antspaudo srityje juos sulipusius
vieną su kitu laiko tarp lapų esanti antspaudo medžiaga. Rankraštis labai sunykęs, suglamžytas, įplyšęs, trūksta įvairaus dydžio
fragmentų, dokumento kraštuose yra rusvų
dėmių ir patakų. Antspaudo srityje popierius
įplyšęs ir pakeitęs spalvą – pageltęs. Antspaudo medžiaga sutrūkinėjusi, apatiniame
krašte nutrupėjusi kartu su popieriumi.
Technologiniai tyrimai ir rezultatai. Atlikti cheminiai tyrimai batofenantrolino indikatoriumi ir nustatyta, kad rašalo
sudėtyje yra dvivalentės ir trivalentės geležies jonų.
Restauravimas. Popierius išvalytas
mechaniškai trintukais, plautas sočiuoju
kalcio karbonato tirpalu, apdorotas geležies
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Restauruotas Lenkijos karaliaus ir LDK kunigaikščio Mykolo Kaributo Višnioveckio raštas
Juozapui ir Anai Chšontovskiams dėl teisių į Karklėnų valdas

junginius neutralizuojančiu kalcio fitato tirpalu, pašarmintas kalcio hidrokarbonato tirpalu, suklijuoti įplyšimai, atkurtos trūkstamos dalys. Popierius įklijintas, supresuotas lengvu svoriu.
Pagamintas saugojimo aplankas iš popieriaus, turinčio šarminį rezervą.
Rezultatai. Popieriaus ilgaamžiškumas pratęstas neutralizavus kenksmingas rūgštis ir
apdorojus tekstą kalcio fitato tirpalu. Atkurtas eksponato vientisumas. Dokumentas paruoštas
ilgalaikiam saugojimui.
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Angelina Kaušiuvienė
POLICHROMUOTO MEDŽIO EKSPONATŲ RESTAURAVIMAS
Daugiausiai konservuota ir restauruota „Aušros“ muziejaus Dailės skyriaus senosios
liaudies skulptūros rinkinio eksponatų: XVIII a. – XX a. pr. medinės skulptūrėlės, altorėliai,
koplytėlės, koplytstulpiai, stogastulpiai, kryžiai, bareljefai. Konservuota ir restauruota visa savamokslio skulptoriaus kunigo Antano Rimavičiaus (1865–1933) medžio skulptūrų kolekcija,
kurią sudaro 132 skulptūros, datuojamos 1927–1929 m. Atnaujinta ir dalis Etnografijos skyriaus namų apyvokos ir buities daiktų rinkinio. Tai XVIII a. – XIX a. I p. mediniai namų apyvokos ir buities daiktai: prieverpstės, kultuvės, lazdos, rankšluostinės, baldai (spintos, kėdės,
kraitinės skrynios). Iš Istorijos skyriaus daiktų rinkinio atnaujinti laikrodžiai, miestiečių buities
ir namų apyvokos daiktai, iš Fotografijos muziejaus fotografijos gamybos priemonių rinkinio –
fotoaparatai, paviljoninės kameros, fotopaviljonų įrangos dekoracijos, iš Radijo ir televizijos
muziejaus – gramofonai, muzikinės dėžutės, radijo imtuvai. Nuolat atliekama prevencinė eksponatų priežiūra.
Įdomiausi kūriniai restauruoti 2007–2010 m. – naujam gyvenimui prikeltos nežinomo
Lietuvos dailininko XVIII a. pr. klasicizmo stiliaus šv. Petro ir šv. Povilo Šiaulių vyskupijai priklausančios skulptūros, stovėjusios Kriukų Šv. Lauryno bažnyčios altoriuje. 1993 m. bažnyčiai
sugriuvus, skulptūros atgabentos į Joniškį ir saugotos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčioje. Skulptūros buvo padengtos 5–6 dažų sluoksniais. Atlikti cheminiai polichromijos
tyrimai. Atidengtas autentiškas skulptūrų aukso ir sidabro koloritas, pabrėžiantis šv. Petro ir
šv. Povilo grožį ir didybę. Restauruotas šventųjų skulptūras galima išvysti Šiaulių Šv. apaštalų
Petro ir Pauliaus katedroje.
Skulptūra „Šv. Jonas Nepomukas“
ŠAM D-LS 298, ŠAM GEK
Sukurta XIX a. II p. – XX a. I p.
Medis, drožyba, polichromija.
Aukštis 126 cm, plotis 44 cm.
Muziejuje nuo 1969 m.
Restauruota 2007 m., restauravo Angelina Kaušiuvienė.
Būklė prieš restauravimą. Skulptūra iš Kražių bažnyčios. Skulptūra daugelyje vietų
pažeista, neišlikusi kairės rankos plaštaka, atributai, trūksta virvės, užpakalinėje pusėje – apykaklės ir plaukų sruogų fragmentų. Nestabili, klibanti dešinė ranka ir apsiausto kraštas. Mediena vietomis sutrūnijusi, ištrupėjusi, suskilinėjusi, pažeista medžio kenkėjų. Šventojo skulptūra
negali stovėti, nes postamento atramos nulūžusios, nutrupėjusios. Skulptūra buvo perdažyta
keletą kartų. Dažų sluoksniai vietomis nubyrėję, nestabilūs, pakilusiais krašteliais. Paviršius
nešvarus.
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Skulptūra „Šv. Jonas Nepomukas“ prieš restauravimą

Cheminiai tyrimai ir rezultatai. Tyrimams paimti 5 dažų pavyzdžiai iš įvairių skulptūros vietų, atliktas polichromijos dangų zondavimas. Nė viename iš tyrinėtų pavyzdžių ant
medienos nerasta grunto likučių. Ant bireto ir apsiausto medienos buvo labai plonas tamsiai
rudas klijinis sluoksnelis. Skulptūra buvo ne kartą perdažoma. Visuose pavyzdžiuose rasta keletas dažų sluoksnių. Naudoti skirtingi pigmentai: apatiniams sluoksniams – baltas pigmentas
(švino baltasis), viršutiniams – cinko baltasis, mėlynas pigmentas (ultramarinas). Apatiniuose
sluoksniuose būta ir mėlynų dažų (kalnų mėlynojo) pigmento. Dažų rišiklis aliejus. Tyrimus
atliko Prano Gudyno restauravimo centro technologė L. Kruopaitė.
Restauravimas. Dezinfekuota skulptūros mediena. Sutvirtinti ir priklijuoti dažų sluoksniai, mediena konservuota, užglaistyti plyšiai, ištrupėjimai, medžio kenkėjų padarytos skylės.
Atsipalaidavę fragmentai pritvirtinti mediniais kaiščiais. Atkurti neišlikę virvės, plaukų sruogų,
apykaklės medienos fragmentai. Paviršius padengtas apsaugine danga.
Rezultatai. Skulptūra estetiška. Pagrindas tvirtas, lygus, stovi stabiliai. Galima eksponuoti.

ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017

171

Restauruota skulptūra „Šv. Jonas Nepomukas“

172 Restauravimas

Ramūnas Šambaras
METALO DIRBINIŲ KONSERVAVIMAS IR RESTAURAVIMAS
Didelę dalį muziejaus rinkinių sudaro metaliniai ar metalo turintys eksponatai. Daugiausia jų sukaupta Etnografijos skyriaus namų apyvokos ir buities daiktų, žemės ūkio ir amatininkų
įrankių, ritualinių daiktų rinkiniuose. Nemažai metalo eksponatų saugoma Istorijos skyriaus
daiktų, numizmatikos, ginklų, technikos istorijos rinkiniuose. Yra eksponatų ir profesionaliosios skulptūros, profesionaliosios taikomosios dailės rinkiniuose, o kur dar gausybė fotografijos
gamybos priemonių.
Dauguma eksponatų nuo įsigijimo nebuvo konservuota ar restauruota. Patekę į muziejaus saugyklas, eksponatai netampa visiškai saugūs, jų irimo procesai sulėtėja, tačiau tebevyksta. Metalai ir jų lydiniai nėra atsparūs ilgalaikiam aplinkos poveikiui. Drėgmė, oro deguonis,
teršalai (sieros, azoto, anglies oksidai) reaguoja su metalais ir sudaro jų oksidus, hidroksidus,
sulfidus ir kitus junginius. Metalo irimas dėl aplinkos poveikio vadinamas korozija, o susidarę
metalų junginiai – korozijos produktais. Koroziją ypač skatina svyruojanti drėgmė ir temperatūra. Korozijos pažeistus eksponatus būtina konservuoti. Ant eksponatų paviršiaus pastebėjus
korozijos pėdsakų, reikia imtis aktyvių kovos su ja priemonių. Restauratoriaus uždavinys yra
sustabdyti irimo procesus.
Dviratis
ŠAM EB 5153, GEK 2893
Dviratį nukaldino 1913 m. kalvis Kazimieras Šuopis, Šiaulių apskr., Lygumų vlsč., Aleknavičių k.
Geležies lydinys, mediena, dažų danga, kalyba, staliaus darbai.
Aukštis 126 cm, ilgis 195 cm.

Dviratis prieš
restauravimą
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Į muziejų pateko tarpukariu.
Restauruotas 2013 m., restauravo
Ramūnas Šambaras.
Būklė prieš restauravimą. Eksponato būklė patenkinama. Geležies lydinio
detalių paviršius surūdijęs, medienos paviršius nešvarus. Trūksta grandinės, balnelio,
nulaužta dešinė vairo pusė (trūksta 29 cm
ilgio fragmento), neišlikusios tekintos medinės vairo rankenėlės. Dviračio paviršius
aptaškytas neaiškios kilmės baltos spalvos
dažais. Juodi dažai, kuriais buvo nudažytas
dviratis, vietomis nusitrynę.
Restauravimas. Eksponatas išmontuotas: nuo rėmo atskirta šakė, vairas, pedalai, švaistikliai, abu ratai, varančioji žvaigždė ir rėmo tvirtinimo detalės. Nuo geležies
lydinio detalių paviršiaus rūdys nuvalytos
mechaniškai, prieš tai jos suminkštintos mineraline alyva. Atkurta dviračio konstrukcija: nukaldinta trūkstama vairo dalis, ištekintos medinės vairo rankenėlės. Medienos
paviršius tonuotas akvarele. Metalinės detalės nuriebintos, išdžiovintos, pasyvintos
taninu. Eksponato paviršius padengtas apsauginiu sintetiniu mikrokristaliniu vašku,
nupoliruotas. Eksponatas vėl sumontuotas
ir paruoštas eksponuoti.

Restauruotos dviračio detalės

Restauruotas dviratis
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Edukacinė veikla

Viktorija Spulginienė

ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS EDUKACINĖ VEIKLA 2005–
2017 M.
Edukacinė veikla – viena iš prioritetinių Šiaulių „Aušros“ muziejaus veiklos sričių. Muziejus siūlo pasirinkti įvairiausių edukacinių programų, kurios bendradarbiaujant su švietimo
skyrių darbuotojais, mokytojais, mokiniais nuolatos tobulinamos ir kiekvienais metais atnaujinamos, tad edukacinės programos aktyviai lankomos ištisus metus. Edukacinių programų vadovai lankytojams siūlo įvairias archeologijos, etnografijos, istorijos, dailės, technikos istorijos,
fotografijos sričių edukacijas. Muziejus tapo kultūros ir švietimo centru, tikru mokytojų ir mokinių pagalbininku. Mažieji lankytojai ekspozicijose ir specialiai kūrybinei veiklai pritaikytose
erdvėse tyrinėdami susipažįsta su istoriniu ir kultūriniu Lietuvos palikimu. Muziejaus edukacinių programų privalumas – eksponatai ne tik demonstruojami, bet ir naudojami atliekant įvairias užduotis. Taip vaikams leidžiama tiesiogiai prisiliesti prie daiktų istorijos.
Edukacijas veda specializuotų muziejinių rinkinių skyrių muziejininkai. Edukacinę veiklą nuo 2011 m. birželio 27 d. iki 2016 m. lapkričio 2 d. koordinavo Edukacijos skyriaus vedėja
Asta Vaitkienė, skyrių panaikinus, už šią veiklą dabar atsakinga Viktorija Spulginienė.
Aptariamuoju laikotarpiu muziejuje tęstos ir organizuotos naujos kasmetinės akcijos.
Akcija „Pirmoko diena muziejuje“ yra skirta patiems mažiausiems Šiaurės Lietuvos regiono
mokiniams – pirmokėliams. Jos tikslas – supažindinti vaikus su muziejumi ir jo vertybėmis,
plėsti jų pažinimo ribas netradicinėje aplinkoje, skatinti domėtis savo krašto, tautos praeitimi,
senąja kultūra, papročiais. Šiaurės Lietuvos vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų ir šeimynų auklėtiniams kasmet organizuojama akcija „Kalėdiniai stebuklai“. Nuo 2009 m. vasario
mėn. vykdomas naujas edukacinių programų ciklas, skirtas šeimoms – „Šeimos savaitgalis“.
Juo siekiama, kad ir vaikai, ir tėveliai, ir seneliai galėtų linksmai, turiningai ir įdomiai leisti laiką. Nuo 2011 m. Dviračių muziejuje vyksta prevencinė-edukacinė akcija „Balandis – saugaus
eismo mėnuo“. Mokiniams organizuojami tarptautinio animacinių filmų festivalio „Tindirindis“ filmų seansai Chaimo Frenkelio vilos kino salėje „Kapitol“.
Kalbant apie muziejinę edukaciją, negalima nepaminėti ir gyvosios istorijos švenčių.
Jos praplečia muziejaus edukacijos ribas: šventėse dalyvauja visų amžiaus grupių ir socialinių
sluoksnių žmonės, netgi tie, kurie paprastai į muziejų neužsuka. „Aušros“ muziejus buvo vienas iš pirmųjų Lietuvoje, pradėjusių organizuoti gyvosios istorijos šventes dar 2000 m. Tokios
šventės – Senųjų amatų dienos – iki 2007 m. vyko prie Žaliūkių vėjo malūno. Per šventes archeologai, muziejininkai ir senųjų amatų meistrai bandė atkurti užmirštus kasdieninius darbus
ir verslus nuo žalvario amžiaus iki XX a. pr. 2008 m. rugpjūčio mėn. prasidėjo Žaliūkių vėjo
malūno restauravimo darbai. Įgyvendinus šį projektą, edukacinė veikla tęsiama ir yra orientuota į amatų mokymą ir demonstravimą, remiantis liaudies tradicijomis ir objekto specifika. Kasmet Žaliūkių malūnininko sodyboje siūloma kultūrinė ir edukacinė veikla per šias kalendorines
šventes – Užgavėnes, Velykėles, Kupolines, Žolinę.
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2005–2017 m. vykusių edukacijų ir jų dalyvių skaičius
Metai

Edukacijų skaičius

Edukacijų dalyvių skaičius

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

653
655
874
728
516
579
695
837
864
915
818
978
899

9 589
9 124
14 448
15 322
8 659
7 758
11 977
15 216
16 728
17 280
15 740
17 520
15 978

Edukacinė muziejaus veikla kiekvienais metais plečiasi, auga edukacinių programų dalyvių skaičius. Nuo 2016 m. „Aušros“ muziejus lankytojams siūlo per 40 edukacijų, kurias per
metus aplanko apie 16 000 dalyvių. Dauguma edukacijų skirtos mokiniams, bet pastaraisiais
metais vis daugiau kuriama edukacijų suaugusiesiems ir lankytojams, turintiems specialiųjų
poreikių.

Projektinė veikla

„Aušros“ muziejus, vykdydamas edukacinę veiklą, aktyviai naudojasi projektinio finansavimo teikiamomis galimybėmis. Aptariamuoju laikotarpiu edukaciniai projektai teikti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektų rėmimo,
Etninės kultūros ir regionų kultūros projektų rėmimo programų konkursams, Šiaulių miesto
savivaldybės administracijos Kultūros programos konkursui, Kultūros ir sporto rėmimo fondo
įvairių programų ir sričių projektų konkursams. Pasinaudota ir Europos Sąjungos parama.
2006 m. finansuotas tik 1 „Aušros“ muziejaus projektas „Nuo Kalėdų iki šv. Velykų“,
o 2007 m. finansuoti jau 6 muziejaus edukacinių programų projektai, kuriems skirta 18 180
Lt. Įgyvendinus vieną iš finansuotų projektų, buvo parengta edukacija „Dvaro istorijos. Dvaro
mada ir gyvensena“ mokiniams ir suaugusiesiems, vedama Chaimo Frenkelio vilos ekspozicijoje ir šiuo metu. Projektui sukurtos XVIII–XIX a. 4 moteriškų ir 1 vyriško kostiumų ir aksesuarų rekonstrukcijos. 2008 m. muziejaus edukaciniams pažintiniams projektams „85-ios Šiaulių
„Aušros“ muziejaus įdomybės“ ir „Gamta – žmogus – kultūra – tradicijų tęstinumo galimybės“
skirtas dalinis finansavimas (6 000 Lt). 2009 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
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Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos programa 5 000 Lt iš dalies finansavo muziejaus projektą „Lietuvos istorijos ir kultūros pažinimo keliais“.
2010 m. birželio mėn. Lietuvos muziejų asociacija subūrė draugėn 17 Lietuvos muziejų
bendram projektui, finansuotam iš Europos Sąjungos fondų. Buvo parengta ir pateikta bendra
paraiška Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos paskelbtam idėjų konkursui dėl
projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ įgyvendinimo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę
„Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Projekto idėja – skatinti muziejų ir mokyklų bendradarbiavimą ne tik įvairinant pamokas unikalia muziejų medžiaga, bet ir sudaryti prielaidas
mokytojams ir mokiniams pažvelgti į muziejus iš naujo, kaip į aktyvius pilietinio ir tautinio
ugdymo partnerius. 2011 m. lapkričio 18 d. Lietuvos muziejų asociacija ir Europos socialinio
fondo agentūra pasirašė dvišalę finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Muziejus –
mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ įgyvendinimo. Projektui įgyvendinti skirta 1 mln. 95 tūkst. Lt iš Europos socialinio fondo
ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. 2014 m. kovo mėn. projektui skirta papildoma 500 tūkst.
Lt parama. 2011 m. lapkričio mėn. – 2015 m. gegužės mėn. vykdytu projektu buvo siekiama
suformuoti nacionalinį muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklą, sudaryti sąlygas sėkmingai šio tinklo plėtrai − neformalųjį švietimą integruoti į formalųjį švietimą ir muziejų lankymą
įtraukti į bendrojo ugdymo programas bei tobulinti pilietinio ir tautinio ugdymo procesą.
,,Aušros“ muziejus, kaip projekto partneris, parengė programą „Per tarpukario klasę –
į tautos istorijos pažinimą“ (projekto vadovė a. Vaitkienė). Programai įgyvendinti skirta 48
143,57 tūkst. Lt. Programoje buvo numatyta sukurti 6 improvizuotas pamokas ir 4 pertraukas,
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Stalas, paruoštas edukacijai
„Košerinio
maisto paslaptys“

vyksiančias stilizuotoje tarpukario mokykloje. Remiantis turima ikonografine medžiaga,
„Aušros“ muziejaus Edukacijos centre, 1933 m. pastatytame kaip mokykla, atkurta ir įrengta
tarpukario pradžios mokyklos klasė. Joje stovi autentiški suolai, mokyklinė juoda lenta, mokytojo
stalas, eksponuojami tarpukario mokymo priemonių pavyzdžiai: vadovėliai, sąsiuviniai, rašymo
reikmenys, mokyklos baigimo pažymėjimai, pažymių knygelės, mokykliniai varpeliai ir kt.
Atsižvelgus į muziejaus specifiką ir stengiantis išlaikyti ryšį su dabartine mokykla, parengtos
pradinių klasių mokiniams skirtos dailiojo rašto, istorijos, lietuvių kalbos, skaičiavimo ir
piešimo pamokos, pagal muziejaus rinkiniuose saugomas autentiškas mokymo priemones pagaminti laikotarpį atitinkantys analogai: mediniai portfeliai, grifelinės lentelės, sąsiuviniai,
plunksnakočiai, rašalinės ir kt. Projekte dalyvavo 530 Šiaulių miesto ir rajono mokinių (iš
10 mokyklų), jiems iki projekto pabaigos (2014 m. balandžio mėn.) buvo vestos 138 lietuvių
kalbos, dailyraščio, istorijos, skaičiavimo ir rankų darbo pamokos. Dalyvaudami su Lietuvos
kultūros istorija ir paveldu susijusioje veikloje mokiniai išties patyrė pažinimo džiaugsmą, o
mokytojai atrado muziejų kaip itin patrauklią ir įvairiapusę turiningo mokymo(-si) vietą.
2011 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Tautinių mažumų kultūrų plėtotę
skatinančių projektų konkursui parengtas ir iš dalies finansuotas (1 200 Lt) projektas „Edukacinio užsiėmimo „Košerinio maisto paslaptys“ parengimas ir viešinimas“ (projekto vadovė
Vilma Karinauskienė).
2013 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektų finansavimo programa muziejaus projektui „Muziejus – tau ir man“ skyrė dalinį
finansavimą – 6 000 Lt. Projektu siekta sudaryti palankias sąlygas mažų Lietuvos miestelių ir
kaimų mokinių savišvietai, kultūrinei ir edukacinei veiklai muziejuje. Pagal projektą parengtos
ir išplėtotos 2 po 2 akademines valandas trunkančios edukacinės programos, pritaikytos mokyŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017
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klų bendrojo ugdymo programoms: „Kelionė į praeitį“ ir „Dvaro istorijos“. Nemokamai muziejaus edukacinėse programose dalyvavo 498 mokiniai iš Šiaulių, Joniškio, Pakruojo, Kelmės ir
Radviliškio rajonų mokyklų. Jiems buvo vestos 54 edukacijos.
2013 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Muziejų ekspozicijų atnaujinimo
bei pritaikymo vaikams ir jaunimui finansavimo iš dalies valstybės biudžeto lėšomis konkursui
pateiktas projektas „Dviratis technologijų pasaulyje (Dviračių muziejaus ekspozicijos papildymas interaktyviomis erdvėmis)“ (projekto vadovė a. Vaitkienė). Projektui įgyvendinti skirta
60 000 Lt. Įvykdžius projektą, buvo atnaujinta ir moderniomis technologijomis papildyta muziejaus ekspozicija, sąveikiosiomis priemonėmis perteikta dviračio atsiradimo istorija ir raida
iki šių dienų. Lankytojai muziejuje tapo aktyviais dalyviais, galinčiais susipažinti su dviračio
istorija ir išmėginti, ką ši transporto priemonė gali. Tiems, kurie nori pasivaržyti, pirmame
muziejaus aukšte siūloma jėgas išmėginti sąveikiajame stende „Amžių lenktynės“. Tiek suaugusiesiems, tiek vaikams daug džiaugsmo suteikia varžybos šiuolaikiniu dviračiu ir mediniu
dviračiu, rekonstruotu pagal beveik 5 šimtmečių senumo brėžinius. Lenktyniaujant monitoriuje
rodoma, per kokį laiką, koks atstumas, kokiu greičiu nuvažiuotas ir kas laimėjo. Kildami į antrą
aukštą, lankytojai specialiame stende gali išbandyti dviračių signalų įvairovę. Trečio aukšto
ekspozicijoje pristatomas sąveikusis virtualių plento dviračių trasų stendas. Lankytojams reikia
sėsti ant dviračio, pasirinkti maršrutą, minti pedalus ir pasinerti į virtualios trasos pojūčius. Taip
išbandomas plento dviračių sportas. Pristatoma ir netradicinė transporto priemonė – velomobilis, kuriuo kviečiama virtualiai pakeliauti po Šiaulius. Lankytojų patogumui įrengta poilsio
zona, sukurta speciali informacinė erdvė.
2014 m. finansuotas projektas „Edukacinių kalendorinių švenčių programa „Nuo pavasario linksmybių iki žiemos rūpesčių“, skirtas K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms
paminėti“: Lietuvos kultūros taryba skyrė 5 000 Lt, Tautos fondas (JAV) – 1 235 Lt. Parengtos ir įgyvendintos 4 edukacijos, skirtos 1–12 klasių mokiniams: „Pavasario linksmybės“ ir
„Magiška žolynų galia“, vestos Žaliūkių malūnininko sodyboje, „Gyvybės medis“ ir „Žvakių
liejimas“ – Edukacijos centre.
Edukacijos centre įrengta nauja edukacinė erdvė – Amatų mokykla – vienas iš sėkmingiausių 2014 m. muziejaus vykdytų projektų, finansuotų Lietuvos kultūros tarybos Kultūros
rėmimo fondo lėšomis (14 000 Lt). Įvykdžius šį projektą, Edukacijos centre buvo įrengta nauja
edukacinė erdvė, sutvarkytos ir paruoštos mokinių darbo vietos, įsigytos priemonės, pagaminti ekspoziciniai baldai, pristatantys lipdytinės keramikos raidos istoriją, bendradarbiaujant su
mokytojais, sukurta ilgalaikė edukacija „Molinukai. Švilpukai“, skirta 5–12 klasių mokiniams
ir suaugusiesiems. Edukacijos centre atidaryta Amatų mokykla negalėtų taip skambiai vadintis,
jei čia būtų mokoma tik vieno amato – keramikos, tad edukacijų dalyviams siūlomos ir parengtos naujos edukacijos „Žvakių liejimas“ ir „Archeologiniai papuošalai“.
2015 m. finansuotas projektas „Liaudies menas – Dievui ir Žmogui“. Parengta ir per
kalendorines šventes vesta projekto edukacija „Lietuvos kryždirbystė“ 1–12 klasių mokiniams.
2016 m. Lietuvos kultūros taryba iš dalies finansavo (4 000 Eur) edukacinį projektą
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„Odos meistrai: amatas, verslas, menas“ (projekto vadovė V. Spulginienė). Projektu buvo siekiama pristatyti tradicinį amatą – odų apdirbimą ir odininkystę, klestėjusį Šiauliuose XIX a. II
p. – XX a. I p. ir buvusį pagrindiniu Chaimo Frenkelio verslu. Chaimo Frenkelio viloje buvo
įrengta speciali edukacinė erdvė – odos dirbtuvės, sukurtos edukacijos, pristatančios odininkystę ir batsiuvio amatą – „Ch. Frenkelio odos dirbtuvėlės“ ir „Batai mano...“, kuriose per pažintinę ugdomąją ir praktinę veiklą autentiškoje aplinkoje vaikai ir jaunimas iš socialinės rizikos
šeimų, globos namų ir dienos centrų susipažino su odininkyste, senaisiais amatais ir šios srities
specialybėmis. Paskatinta geriau pažinti, domėtis atgaivinamais senaisiais amatais ir jų pritaikymu šiandien. Teorinių ir kūrybinių eksperimentinių veiklų metu buvo ugdomas vaikų kūrybiškumas, skatinama jų saviraiška, smalsumas, vaizduotė, plečiamas kultūrinis akiratis, ugdomi
komunikaciniai ir socialiniai gebėjimai, sudarytos galimybės kokybiškam mokinių užimtumui.
Edukacijose dalyvavo 786 mokiniai pagal iš anksto sudarytas bendradarbiavimo sutartis. Pasibaigus projekte numatytai veiklai, odininko dirbtuvės ir toliau lieka viena iš patraukliausių
muziejaus edukacinių erdvių, gausiai lankoma mokinių.
Edukacijų ir programų temos
„Aušros“ muziejuje vedamos edukacinės programos, kad lankytojams būtų patogiau,
yra suskirstytos temomis: archeologija, etnografija, istorija, dailė, fotografija, restauravimas.
Šį skirstymą lėmė gausūs muziejaus rinkiniai ir muziejaus struktūra. Trumpai apžvelgsime, kas
aptariamuoju laikotarpiu sukurta naujo, reprezentuojančio išvardytas temas.
Archeologija. Nuo 1999 m. vedama edukacija „Puodų lipdymas senoviniais būdais“ yra
populiari iki šiol. Joje mokiniai gilinasi į senovės žmonių gyvenseną, buitį ir pasaulėžiūrą, taikydami virvelinę techniką nusilipdo iš molio puodą, o kita, viena iš seniausių, buvusi populiari,
edukacija „Karinė paslaptis“, skirta 1–8 klasių mokiniams, vesta archeologijos ekspozicijoje, neteko populiarumo ir nuo 2012 m. nebevedama. Joje mokiniams buvo pasakojama, ar po
ledynmečio mūsų kraštuose klajojo mamutai, kam akmens amžiaus žmogui buvo reikalinga
sausgyslė, kuris ginklas geležies amžiuje buvo populiariausias ir kodėl kryžiuočių riteriai skendo Lietuvos pelkėse. 2009 m. parengta edukacija „Archeologiniai kasinėjimai“, skirta 5–9 klasių mokiniams. Per pratybas mokiniai gali trumpam tapti archeologais. Kiekvienam skiriamas
plotelis su slypinčiais archeologiniais radiniais. Mokiniai išmoksta kasinėti, tvarkyti radinius,
tiriamus plotus užfiksuoti pagal archeologijos mokslo reikalavimus. 2014 m. ši edukacija atnaujinta: paruošta ir įrengta speciali edukacinė erdvė, pagamintos priemonės 30-iai mokinių.
2014 m. atnaujinta (papildyta sąveikiaisiais elementais) ir archeologinė ekspozicija „Šiaulių
krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a.“ Dabar čia eksponatus galima liesti rankomis,
archeologinius drabužius matuotis. 2014 m. populiariausia edukacija muziejuje tapo „Archeologinis kostiumas ir virvučių vijimas su akmenukais“. Per metus vestos 62 edukacijos, kuriose
dalyvavo 1 131 dalyvis. Per edukaciją geležies amžiaus kostiumu apsirengęs archeologas pasakoja apie senovinius drabužius nuo akmens amžiaus iki XVII a. Mokiniai sužino apie siūlus,
audinius, gali apžiūrėti kostiumų rekonstrukcijas, jais apsirengti ir nusifotografuoti. 2015 m.
sukurta nauja edukacija, skirta geležies amžiaus žalvarinių papuošalų gamybai – „ArcheologiŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017
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niai papuošalai“, skirta 8–12 klasių mokiniams ir suaugusiesiems. Ankstyviausi randami metalo dirbiniai yra pagaminti iš žalvario. Iš Vidurio Europos į Lietuvą atkeliavęs žalvaris buvo
plačiai naudojamas papuošalams gaminti visą geležies amžių. Papuošalų formos kito, kiekvienas regionas turėjo kažką savito. Muziejaus edukacijoje atkuriami baltiškos kilmės papuošalai.
Archeologijos edukacijos yra vienos iš populiariausių muziejuje.
Etnografija. Iki 2007 m. prie Žaliūkių malūno vyko kasmetinės gyvosios istorijos šventės – Senųjų amatų dienos, sutraukdavusios būrius šiauliečių, ir kalendorinės šventės: Užgavėnės, Žolinė. 2008 m. rugpjūčio mėn. prasidėjo Žaliūkių vėjo malūno restauravimo darbai,
kurie buvo užbaigti 2011 m. Žaliūkių malūnininko sodybą pritaikius visuomenės reikmėms, čia
plėtojama patraukli kultūrinė ir edukacinė veikla. 2010 m. parengta edukacinė programa „Karpinių menas“ 1–12 klasių mokiniams. Programą sudaro 3 temos: „Senieji lietuvių liaudies karpiniai“, „Lietuvių kalendorinių švenčių motyvai karpiniuose“, „Lietuvių mitologijos motyvai
karpiniuose“. Mokiniai supažindinami su originaliu popieriaus karpymo menu. Nuo 2012 m.
rengiamos naujos edukacijos, skirtos mokiniams ir suaugusiesiems: „Duonos kepimas“, „Užgavėnių kaukių darymas“, „Adventas – tikėjimai, spėjimai, burtai“, „Margučių raštai“, „Pavasario
šventei artėjant“. Labai greitai „Duonos kepimas“ tapo populiariausia muziejaus edukacija.
2012 m. vyko net 202 šios edukacijos. 2015 m. parengtos 2 naujos edukacijos Žaliūkių malūnininko sodyboje: „Piemenėlių vargai ir pramogos“, skirta 1–4 klasių mokiniams, ir „Mergvakaris“. Pirmos edukacijos dalyviai, tapę piemenėliais, sužino įvairių dalykų apie ganiavą
senajame kaime, antra edukacija – proginė. 2013 m. Edukacijos centre atnaujinta edukacija
mažiausiems muziejaus lankytojams – „Senolių kaimo gryčioj...“ Mažieji kviečiami nusikelti
į XVIII–XIX a. valstiečių gyvenamąją aplinką. Buities rakandai pasakoja apie protėvių grožio
sampratą, pasaulėjautą, gyvenimo būdą. 2015 m. Edukacijos centro Amatų mokykloje pradėta
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Edukacija „Užgavėnių kaukių
darymas“

vesti edukacija „Žvakių liejimas“ ir su kalendorinėmis metų šventėmis susijusios edukacijos
„Molinukai. Kaukės“, „Molinukai. Kiaušiniai“, „Molinukai. Švilpukai“ ir „Kalėdiniai žaislai iš
šiaudų“. Jose vaikai kuria, gamina, susipažįsta su tradiciniais amatais.
Istorija. Viena iš seniausių edukacijų istorijos tema, vedama iki šiol – „Monetų istorija,
kaldinimas, kolekcionavimas“. Naudojant vaizdinę medžiagą, pasakojama apie senąsias pasaulio ir Lietuvos monetas, jų kaldinimo ypatumus nuo antikos iki šių dienų. Supažindinama su
įvairiomis proginėmis Lietuvos monetomis, jų numizmatine verte, kolekcionavimo ypatumais,
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aukcionais. Demonstruojamas rankinis monetų kalybos procesas, naudotas iki automatinio preso išradimo. Be abejo, tai, kad galima nusikaldinti monetą pačiam, labiausiai prisideda prie
edukacijos populiarumo. Buvusi populiari edukacija „Senovės raštinė“, kurioje pasakota apie
senovės raštininko darbą, popieriaus ir dokumentų rūšis, rodyta, kaip uždedamas antspaudas,
neteko lankytojų susidomėjimo ir nuo 2013 m. nebevedama. Į ją panaši edukacija yra „Daraktorinė mokykla“. Joje pasakojama apie spaudos draudimo laikotarpiu (1864–1904) Lietuvoje
veikusias daraktorines (slaptąsias lietuviškas) mokyklas. Supažindinama, kokios buvo mokymosi sąlygos, mokymo priemonės, dėstomi dalykai, kaip dirbo ir gyveno daraktoriai. Ši edukacija, perkelta į Žaliūkių malūnininko sodybą, vedama iki šiol. 2009 m. parengtos edukacijos „Iš
heraldikos istorijos. Šiaulių karšto bajorų giminių herbai“ ir „Pinigai pasaulyje ir Lietuvoje“,
2010 m. – edukacija „Kai tekstus rinko rankomis“. Joje naudojamas iš Šiaulių „Titnago“ spaustuvės gautas XV a. Johano Gutenbergo išradimas – rankinė tekstų rinkimo mašina su spaudmenų kasa ir rankiniu presu. Supažindinama su sunkiu, daug kantrybės, ypatingo kruopštumo ir atidumo reikalaujančiu spaustuvininko darbu. 2011 m. parengtos 2 edukacijos, vedamos
Chaimo Frenkelio viloje. Edukacijoje „Košerinio maisto paslaptys“ kviečiama susipažinti su
įdomia, viliojančia ir netgi kiek paslaptinga žydų virtuve. Supažindinama su košerinio maisto
ypatumais ir jo ruošimo specifika, vaišinama tradiciniais žydų valgiais ir suteikiama galimybė
prisiliesti prie žydų kultūros. Šią edukaciją užsisako ir mokiniai, ir suaugusieji. Kita edukacija „Prarasto miesto beieškant“ vesta Šiaulių senamiesčio maketo (autorius Saulius Kruopis)
parodoje. Joje buvo suteikta išskirtinė proga nusikelti šimtą metų atgal ir pasivaikščioti senojo
miesto gatvėmis, užklysti į jaukius ir jau neatpažįstamus kiemelius, pajusti to laikotarpio Šiaulių dvasią. 2012 m. Edukacijos centras pakvietė visus: ir tuos, kurie jau seniai seniai užvėrė
mokyklos duris, ir tuos, kurie šiuo metu trina mokyklinį ar aukštųjų mokyklų suolą, į tarpukario
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mokyklos klasėje vedamas 6 improvizuotas pamokas: dailyraščio, istorijos, lietuvių kalbos,
skaičiavimo ir piešimo, bei pertraukas, per kurias žaidžiami senieji tarpukario žaidimai. Skambutis, girgždantis mokyklinis suolas, juoda lenta ir rašaluoti pirštai... Vieniems – tai pramoga ir
puiki proga pažvelgti į kitokią, senąją, mokyklą, kitiems – tai grįžimas į vaikystę ir nuostabūs
mokyklos laikų prisiminimai...
Dailė. Viena iš pirmųjų dailės edukacijų yra „Atvirukų kūrimas“, skirta 1–12 klasių
mokiniams, joje supažindinama su atvirukų raida ir įvairove. Mokiniai kuria originalius meŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017
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ninius atvirukus, pasirinkę įvairias technologijas ir priemones: herbarinę medžiagą, karpinius,
klijavimą. Nuo 2005 m. jie kviečiami į parengtas 2 naujas edukacijas. Tai „Dvaro istorijos.
Apsilankius dvare“, skirta 1–12 klasių mokiniams, per kurią jie pasivaikščioja po stilizuotą
dvarą ir sužino, kokia buvo dvarininkų kasdienybė, kuo jie domėjosi, koks buvo ponių ir ponų
laisvalaikis. Siūloma sukurti savo dvaro kambario interjerą ar jo fragmentą. Antra edukacija
„Dvaro istorijos. Gyvasis paveikslas pagal p. Smuglevičiaus paveikslą „Charono laivas“ skirta
5–9 klasių mokiniams. Gyvasis paveikslas atsirado dar viduramžiais, o Lietuvos dvaruose populiarus tapo XIX a. pab. – XX a. pr., ypač vasarą, kai atostogų iš mokslų grįždavo ponaičiai ir
panelės. Jie vaidindavo rūmų salėse, parkuose. Reikėdavo vaidinti sceną nejudant ir tylint, kol
žiūrovai atspėdavo, koks siužetas įkūnijamas. Dailininko Pranciškaus Smuglevičiaus paveiksle
pavaizduota, kaip graikų mitologijos veikėjas, Hado keltininkas Charonas, perkelia mirusiųjų
sielas per Siksto upę. Pagal šį siužetą mokiniai sukuria gyvąjį paveikslą. 2007 m. parengta
nauja edukacija „Dvaro istorijos. Dvaro mada ir gyvensena“ vyresniųjų klasių mokiniams ir
suaugusiesiems, vedama ekspozicijoje „Provincijos dvaras“, o 2009 m. ji pritaikyta ikimokyklinukams ir 1–5 klasių mokiniams. Mažųjų muziejaus lankytojų laukia įdomus pasakojimas
apie vaikų madą ir laisvalaikio žaidimus bei spalvingos vėduoklės kūrimas. Vyresnieji mokiniai
ir suaugusieji susipažįsta su Europos ir Lietuvos kostiumo raida, intriguojančiomis XVIII a.
flirto paslaptimis, nebylia vėduoklės kalba ir įmantriais, daug fantazijos reikalaujančiais kaklaskarės rišimo būdais. Edukacija vyksta iki šiol. 2010 m. parengta edukacija „Knygos ženklai.
Ekslibrisas“ vedama Poeto Jovaro name. Nuo pačių seniausių laikų žmonėms būdinga žymėti
jiems priklausančius daiktus, taip pat ir knygas. Ekslibrisas – ne tik knygos sargas, bet ir puošmena. Tokiu mažu meno kūrinėliu vaikai gali papuošti savo knygas arba padovanoti jį draugui.
2016 m. įgyvendinant edukacinį projektą „Odos meistrai: amatas, verslas, menas“ parengtos
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2 naujos edukacijos. Edukacija „Ch. Frenkelio odos dirbtuvėlės“ skirta įvairaus mokyklinio
amžiaus vaikams. Edukacijoje pristatomas tradicinis odininkystės amatas, klestėjęs Šiaulių
mieste XX a. pr. Edukatoriai supažindina su Ch. Frenkelio sėkmės istorija, parodomas filmukas
apie pramoninį odos apdirbimo procesą. Per pratybas mokiniai susipažįsta su odos rūšimis,
savomis rankomis iškerta iš odos formą rakto pakabukui, kuris pabaigoje dekoruojamas Ch.
Frenkelio sūnaus Jokūbo, vadovavusio fabrikui po tėvo mirties, antspaudu. Edukacija „Batai
mano...“ yra skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1–4 klasių mokiniams. Jie supažindinami
su avalynės istorija, odinių batų sandara ir siuvimo procesu. Sužino, kokio ilgumo bato nosis
kėlė pavydą aplinkiniams, kas pirmieji pradėjo avėti aukštakulniais ir kada atsirado pirmoji
„tikra“ batų pora. Per pratybas vaikai iš atskirų detalių ant medinio kurpalio sudėlioja skirtingus
avalynės modelius. Trumpam tampa dizaineriais: piešdami kuria naujus batų stilius ir pasiūlo
juos savo draugams.
Fotografija. Nuo 2006 m. Fotografijos muziejuje vesta edukacija „Šviesoraščio slėpiniai. Tamsios dėžutės paslaptis“, skirta 5–12 klasių mokiniams. Joje mokiniai supažindinami
su fotoaparato atsiradimo istorija, demonstruojamas jo veikimo principas. Žinios apie šviesą,
jos šaltinius, šviesos lūžimą ir šešėlį leidžia suvokti įvairius gamtos reiškinius ir padėti patiems
pasigaminti fotoaparato prototipą – „camera obscura“. 2009–2014 m. vyko Fotografijos muziejaus rekonstrukcija. Muziejuje sukurta kūrybiška, daugiafunkcė, fotografija alsuojanti erdvė.
Vienas iš šios erdvės akcentų – modernus edukacinis centras, pavadintas studija, yra aprūpintas
šiuolaikiška fotografine įranga. Čia nuo 2015 m. organizuojamos edukacijos: „Kaip atsiranda
fotografija?“, skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1–12 kl. mokiniams, „Šviesos laboratorija“, „Fotografo asistentas“, skirtos 7–12 kl. mokiniams ir suaugusiesiems. 2016 m. Fotografijos muziejaus edukacinė veikla išsiplėtė, sukurtos naujos edukacijos įvairaus amžiaus lankytojams – „Fotografijų dailininkai“, „Fotograma – šešėlinio vaizdo drama“, o pagal akredituotą
neformaliojo vaikų švietimo programą vyksta Fotografijos būrelio užsiėmimai, skirti 12–18
metų mokiniams (daugiau žr. .... p.).
Technikos istorija. 2002 m. Radijo ir televizijos muziejuje buvo pristatyta nauja garso
ir vaizdo atkūrimo prietaisų istorijos ekspozicija, pradėtos vesti edukacijos, atskleidžiančios
garso ir vaizdo atkūrimo, telekomunikacijos prietaisų raidą, padedančios pažinti ir suprasti šių
prietaisų veikimo principus ir galimybes. Edukacijoje „Elektros energijos gamyba“ parodoma,
kad pagaminti elektrą nėra labai sudėtinga. Mokiniai įsitikina, kad tai gali padaryti ir jie. Specialiu prietaisu kiekvienas gali pasimatuoti ir sužinoti, kokį energijos potencialą sukuria jo kūnas. Mokiniai mokomi dviračiu pagaminti elektros srovę (mindami pedalus, suka generatoriaus
inkarą). Kiek pagaminama elektros srovės, priklauso nuo pedalų mynimo greičio. Edukacijoje
„Sumontuok pats radijo imtuvą“, naudodamiesi tranzistorinio radijo imtuvo elektrine ir montažine schemomis, ant plokštės su paruoštais lizdais mokiniai sumontuoja radijo elementus. Tuo
pačiu metu jie montuoja 5 radijo imtuvus. Tinkamai sumontavę radijo imtuvo maketą, išgirsta
veikiančios radijo stoties transliaciją. Edukacijoje „Kalbanti dėžutė“ demonstruojami senieji
mechaniniai garso atkūrimo prietaisai. Mokiniai susipažįsta su unikaliais garsus skleidžianŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017
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čiais prietaisais – muzikinėmis dėžutėmis, išgirsta, kaip jos skamba. Jie atranda, kad beldžiant
galima pasakyti norimą žinią, išsiaiškina, kas yra kompaktinio disko prosenelis ir kaip atrodė
„pirmųjų judomųjų paveikslų“ per radiją priėmimo aparatai.
Be nuolatinių edukacijų, čia dar organizuojami Tarptautiniai jaunųjų radijo konstruktorių konkursai, vykstantys nuo 1995 m. Šiuo metu edukacijos nebevyksta. Lankytojai kviečiami
į apžvalginę ekskursiją „Garso, vaizdo atkūrimo ir telekomunikacijos prietaisai“.
Dviračių muziejuje ypatingas dėmesys skiriamas jauniesiems lankytojams. 2005 m.
parengta iki šiol vedama edukacija „Važiuok dviračiu saugiai“. Vienas iš pagrindinių šios edukacijos tikslų – mažuosius išmokyti, o vyresniems dviratininkams priminti saugaus elgesio
gatvėse ir keliuose taisykles, supažindinti su pagrindiniais kelio ženklais, ugdyti savisaugos
jausmą, skatinti, kad vaikai keliuose būtų drausmingi, atidūs ir atsargūs. Nuo 2011 m. rengiama prevencinė-edukacinė akcija „Saugaus eismo savaitė“, per kurią galima aplankyti Dviračių
muziejų, apžiūrėti ekspoziciją „Dviratis ir Lietuva“ ir dalyvauti edukacijoje „Važiuok dviračiu saugiai“. Edukacijoje „Kelionė dviem ratais“ supažindinama su Šiaulių dviračių gamyklos
„Vairas“ dviračių berniukams „Ereliukas“ ir mergaitėms „Kregždutė“ istorija ir naujos dviračių
eros pradžia – velomobiliu. Edukacijoje „Elementarus dviračio remontas“ papasakojama apie
dažniausius dviračio gedimus ir jų pašalinimo būdus. Aiškinama, kaip paprasčiausiomis sąlygomis ir nesudėtingais įrankiais suremontuoti dviratį, pakeisti atskirus mazgus. Pastarosios 2
edukacijos dėl mažėjančio populiarumo šiuo metu nebevedamos.
Restauravimas. Muziejaus Restauravimo centre ne tik restauruojama ir konservuojama,
čia vyksta ir edukacinė veikla. 2006–2013 m. Restauravimo centre buvo vedama edukacija
„Muziejinių vertybių konservavimas ir restauravimas“. Joje buvo aiškinama, kaip aplinka veikia daiktus ir kodėl muziejines vertybes reikia konservuoti ir restauruoti. Mokiniai, prižiūrimi
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restauratoriaus, konservavo daiktus iš metalo, medžio, popieriaus. Šiuo metu edukacijos Restauravimo centre nebevyksta.

Neformalusis švietimas muziejuje

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo
programas vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai,
kiti švietimo teikėjai. Nuo 2014 m. „Aušros“ muziejus Šiaulių miesto savivaldybės patvirtintas
kaip neformaliojo švietimo teikėjas, galintis vykdyti akredituotas neformaliojo vaikų švietimo
programas.
2015 m. sukurtos ir akredituotos 3 neformaliojo vaikų švietimo programos: „Senųjų
amatų mokyklėlė“ priešmokyklinio amžiaus vaikams (6 metų), 7–10 metų mokiniams, „Dailininko dirbtuvės paslaptys“ 11–14 metų mokiniams, „Fotografijos muziejaus studija“ 10–18
metų mokiniams. Dvi pirmąsias programas rinkosi nepakankamas mokinių skaičius, dėl to jos
nebuvo vedamos, o Fotografijos muziejaus edukaciniame centre, pavadintame studija, nuo
2016 m. spalio mėn. sėkmingai veikia Fotografijos būrelis: be teorinių fotografijos istorijos,
senosios istorinės ir šiuolaikinės technikos ir technologijų žinių, būrelio dalyviai gali išbandyti įvairius fotografinius procesus, išmokti fotografuoti, dirbti su profesionalia studijos įranga, ryškinti fotografijas fotolaboratorijoje ir kt. Fotografijos būrelio pratybos vyksta muziejaus
fonduose ir ekspozicijoje, kur dalyviai gali išvysti ir susipažinti su autentiškomis fotografijos
technikos ir meno vertybėmis, gali lankyti ir aptarti Fotografijos muziejuje rengiamas parodas.

„Aušros“ muziejaus edukacinės veiklos reprezentavimas

Jau kelis dešimtmečius Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“, Vilniuje, kasmet
organizuojama Tarptautinė Vilniaus knygų mugė. Tai vienas iš svarbiausių šalies kultūros renŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017
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ginių, sutraukiantis tūkstančius lankytojų ir suteikiantis galimybę vienai iš tikslinių auditorijų –
aktyviems kultūros mėgėjams − tiesiogiai pristatyti muziejų naujoves. Nuo 2012 m. „Aušros“
muziejus dalyvauja renginyje ir pristato naujausius muziejaus leidinius, lankytojus supažindina
su muziejaus veikla: edukacijomis, ekspozicijomis, parodomis, renginiais ir kitomis paslaugomis.
Kasmet dalyvaujama Lietuvos muziejų asociacijos renginyje „Muziejų edukacijos kūrybinės dirbtuvės „MuMo sala“, mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų parodoje
„Mokykla“, vykstančioje Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“. Tai svarbiausias Lietuvos švietimo bendruomenės metų renginys. Jame susitinka, mokosi ir gerąja patirtimi dalijasi
švietimo centrų ir mokyklų vadovai, verslo įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai,
mokytojai, mokiniai ir jų tėvai. Santrumpa „MuMo“ rodo jungtį tarp muziejų ir mokyklų ir
šifruojama „Muziejus – Mokyklai“.
„Idėjų mugė“ – tai kasmetinis Lietuvos muziejų asociacijos renginys, kurio tikslas –
suburti visos Lietuvos muziejų edukatorius bendrauti, kelti idėjas, dalytis patirtimi. „Aušros“
muziejaus edukacinių programų ciklas „Ekspedicija A.I.N.I.S.: atrask, išgirsk, nagrinėk, išsiaiškink, sužinok“ 2009 m. Lietuvos muziejų asociacijos edukacinių programų konkurse „Idėjų
mugė“ pelnė aukščiausią apdovanojimą „Bitė“ už geriausią idėją. Šis ciklas buvo parengtas
2008 m. ir skirtas „Aušros“ muziejaus 85-mečiui. Ekspedicijos tikslas buvo surinkti įdomiausių
ir vertingiausių „Aušros“ muziejaus eksponatų lipdukų kolekciją ir užpildyti edukacinių programų lankstinuką „Ekspedicija A.I.N.I.S.“ Ciklą sudarė edukacinės programos: „Rytai – Vakarai“, „Kalbanti dėžutė“, „Karinė paslaptis“, „Kelionė dviem ratais“. Dalyviai, išklausę istorijas
apie Rytų ir Vakarų civilizacijų panašumus ir skirtumus, radijo aparato tobulėjimą, akmens
amžiaus žmogaus gyvenseną, dviračio atsiradimą Lietuvoje, turėjo atlikti įvairias užduotis ir
surinkti 16 lipdukų.
Nuo 2012 m. „Aušros“ muziejus dalyvauja Šiaulių arenoje vykstančioje tarptautinėje
verslo ir pasiekimų parodoje. Pirmą kartą parodoje savarankiškai dalyvavęs, „Aušros“ muziejus buvo apdovanotas diplomu už originalų stendą ir muziejaus veiklos pristatymą. Renginio
lankytojams buvo pristatyti 2 iš 8 muziejaus padalinių – Chaimo Frenkelio vila ir Žaliūkių
malūnininko sodyba, juose veikiančios ekspozicijos, vykstantys renginiai ir edukacinė veikla.
Nuo 2014 m. Šiaulių mieste rengiama aktyvaus jaunimo laisvalaikio idėjų paroda „Ką
veiki?“ Joje „Aušros“ muziejus lankytojams pristato savo sąveikiąsias paslaugas ir veiklą,
edukacijas.
Nuo 2014 m. muziejus dalyvauja Ugdymo plėtotės centro organizuojamoje edukacijos
savaitėje „Menų dūzgės“. Ji skirta glaudinti mokyklų ir kultūros organizacijų bendradarbiavimą. Šią savaitę mokytojai sistemingai susipažįsta su kultūros įstaigų edukaciniais projektais ir
veikla. Įgyvendindami kultūros edukacijos savaitę, bendradarbiauja Ugdymo plėtotės centras,
Lietuvos Respublikos kultūros, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos.
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Virginija Šiukščienė
ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS LEIDYBINĖ VEIKLA
Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidybinė veikla 2005–2017 m. buvo viena iš muziejinio
darbo krypčių, leidusių viešinti muziejinį darbą, prisidėjusių prie muziejaus – šiuolaikiškos
paveldo institucijos – įvaizdžio kūrimo.
Nuo 2004 iki 2007 m. muziejaus leidybinį darbą koordinavo direktoriaus pavaduotoja leidybai Virginija Šiukščienė. 2007 m. jai tapus direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei,
įsteigtas muziejaus leidyklos vedėjo etatas. Nuo 2008 m. rugsėjo 8 d. iki 2011 m. sausio 18 d.
šias pareigas ėjo Tomas Butautis, nuo 2011 m. vasario 1 d. iki 2014 m. kovo 27 d. – Irina Kubilienė. Nuo 2014 m. kovo 27 d. leidyba yra pavaduotojo muziejininkystei kuravimo sritis. Muziejaus leidyklos leidinius redagavo redaktorė Lina Kazlauskaitė, daugumos leidinių maketus
kūrė dizaineris Vilmantas Dambrauskas, didesnius leidinius maketavo pagal paslaugų sutartis
dirbęs Artūras Jaugėla, smulkius – Deimantė Kondrotaitė (Bačiulė).
2005–2017 m. pagrindinis leidybos dėmesys buvo sutelktas į muziejinių rinkinių, parodų katalogų, muziejinės medžiagos publikavimą, informacinius leidinius. Svarbi leidybinio
darbo sritis – reklaminiai leidiniai: lankstiniai, plakatai, kvietimai, skrajutės, atvirukai, kita
smulkioji spauda. Aptariamuoju laikotarpiu leisti nedidelio tiražo parodų katalogai.
2016 m. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka inicijavo Šiaulių miesto
leidėjų konkursą „Šiaulių knyga“, kurio teminės grupės „Mokslinės, dalykinės knygos ir vadovėliai, išleisti 1990–2015 m.“ nugalėtoju pripažintas „Aušros“ muziejus, išleidęs katalogą
„Senieji Šiauliai atvirukuose, 1902–1944“.
2017 m. antrąkart organizuotame Gražiausios 2016 m. knygos konkurse dalyvavo Šiaulių ir Telšių apskričių leidėjai. Gražiausia knyga buvo pripažintas „Aušros“ muziejaus leidinys – parodos knyga „Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir Latvijos kūrėjai – Mintaujos gimnazijoje“. Abiejų gražiausių knygų dizaineris – V. Dambrauskas.
Muziejaus išleistos knygos 2015 ir 2017 m. pristatytos tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje.
Šiame straipsnyje pristatomi 2005–2017 m. išleisti „Aušros“ muziejaus leidiniai.
2001 ir 2005 m. išleisti Kauno ir Vilniaus senųjų atvirukų katalogai tapo akstinu „Aušros“ muziejui parengti ir 2006 m. išleisti senųjų Šiaulių atvirukų katalogą1. Atvirukas, atsiradęs
kaip korespondencijos kortelė, padėjusi supaprastinti ir atpiginti komunikavimą, ilgainiui tapo
ne tik ryšio priemone, verslu, kolekcionavimo (filokartijos) objektu, bet ir ikonografine medžiaga, sėkmingai naudojama mokslo, meno, paveldosaugos tikslams. Šiauliai negali pasigirti
gausiu ikonografiniu paveldu, tad senieji atvirukai su miesto vaizdais įgyja vis didesnę reikšmę.
Muziejininkams iškyla svarbus uždavinys juos surasti, susisteminti ir publikuoti. Į katalogą
1

Senieji Šiauliai atvirukuose, 1902–1944, sud. a. Šlivinskas, p. Kaminskas, R. Baristaitė, Šiauliai, 2006, 390 p., ISBN 9986766-45-1.
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įtraukti atvirukai nuo pirmo žinomo, siųsto
1902 m., iki Antrojo pasaulinio karo metu
išleistų atvirukų saugomi „Aušros“ muziejuje ir privačiose kolekcijose. Duomenys
katalogui rinkti Lietuvos ir užsienio atminties institucijose.
Katalogo medžiaga suskirstyta į 4
skyrius: 1) „Šiauliai carinės Rusijos metų
atvirukuose. 1902–1914“, 2) „Šiauliai Pirmojo pasaulinio karo metų atvirukuose.
1915–1918“, 3) „Šiauliai nepriklausomos
Lietuvos metų atvirukuose. 1918–1940“, 4)
„Šiauliai Antrojo pasaulinio karo metų atvirukuose. 1914–1944“; skyriuose – chronologiškai pagal leidėjus. Įvadinį straipsnį
„Senųjų Šiaulių atvirukų leidybos apžvalga“ parašė muziejininkas Almantas Šlivinskas. Katalogas su gausia Šiaulių miesto
ikonografine medžiaga – iš viso 858 atvirukai su panoraminiais ir fragmentiniais
miesto vaizdais – tapo miesto istorijos,
kultūros, urbanistikos šaltiniu, parankine Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 2016 m. Šiaulių miesto leidėjų konkurso „Šiaulių
paveldosaugininkų knyga.
knyga“ teminės grupės „Mokslinės, dalykinės knygos
Muziejus atidavė duoklę ir didin- ir vadovėliai, išleisti 1990–2015 m.“ nugalėtojo prizas
muziejui už katalogą „Senieji Šiauliai atvirugiausiam miesto statiniui – Šv. apaštalų „Aušros“
kuose, 1902–1944“
Petro ir Pauliaus katedrai – buvo surengta
tarptautinė paroda ir išleistas leidinys2.
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra yra bene ryškiausias Renesanso epochos statinys
Lietuvoje. „Puikiausia ant visų žemaičių“, – taip vyskupas Motiejus Valančius apibūdino įspūdingo dydžio monumentalių formų šventovę, nuo XVII a. pr. dominuojančią Šiaulių miesto
panoramoje ir šiandien stebinančią ir žavinčią miestiečius ir miesto svečius.
1997 m. gegužės 28 d. popiežius Jonas Paulius II įkūrė Šiaulių vyskupiją, o buvusiai parapinei bažnyčiai suteikė katedros titulą. Minint šio svarbaus įvykio 10-metį, „Aušros“ muziejus
surengė tarptautinę parodą „Šiaulių katedra“. Šalia muziejaus eksponatų parodoje eksponuotos
Šiaulių vyskupijos ir Kauno arkivyskupijos kurijų, Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios,
Lietuvos mokslų akademijos ir Vilniaus universiteto bibliotekų, Lietuvos valstybės istorijos ar2

Šiaulių katedra: istorija, architektūra, dokumentiniai ir ikonografiniai šaltiniai, sud. T. Butautis, V. Ulinskytė-Balzienė,
Šiauliai, 2009, 246 p., ISBN 978-9986-766-51-3.
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chyvo, Lietuvos nacionalinio, Lietuvos dailės, Vytauto Didžiojo karo muziejų, privačių asmenų
kolekcijų vertybės, Valstybinės Prūsijos kultūros paveldo bibliotekos Berlyne, Lenkijos mokslų
akademijos mokslinės bibliotekos Krokuvoje, Krokuvos nacionalinio muziejaus, Rusijos valstybinio karo istorijos archyvo, Baltarusijos nacionalinio istorijos archyvo medžiaga.
Leidinį „Šiaulių katedra“ sudaro 2 dalys – mokslinių tyrinėjimų, dokumentinių ir ikonografinių šaltinių publikacijos. Pirmoje dalyje prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas išsamiai
supažindina su bažnyčios architektūra, jos kaita, svarbesniais istoriniais įvykiais. Doc. dr. Rita
Regina Trimonienė nagrinėja iki šiol menkai tyrinėtą Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios
statytojo kunigo Petro Tarvainio biografiją, veiklą ir reikšmingiausią jo kūrinį „Linksmas pasveikinimas“ (Vilnius, 1634). Iki šiol buvo žinomos tik lietuvių raštijos istorijai svarbios paskutinės lietuvių kalba parašytos šio kūrinio eilutės. Leidinyje publikuojama viso „Linksmo
pasveikinimo“ faksimilė lenkų kalba ir doc. dr. R. R. Trimonienės šio kūrinio vertimas į lietuvių
kalbą su komentarais.
Antroje leidinio dalyje skelbiami parodoje eksponuoti dokumentiniai ir ikonografiniai
šaltiniai, papildyti į parodą nepatekusia Šiaulių katedros istorijai vertinga medžiaga, saugoma
„Aušros“ muziejuje, kitose Lietuvos ir užsienio mokslo ir paveldo institucijose.
Leidinio sudarytojai – T. Butautis, Vilija Ulinskytė-Balzienė, dizaineris – V. Dambrauskas.
Didelį tiriamąjį darbą „Aušros“ muziejus atliko rengdamas dailininko Gerardo Bagdonavičiaus (1901–1986) kūrybos albumą-katalogą3. G. Bagdonavičius – žymiausias XX a. Šiaulių
dailininkas: grafikas, tapytojas, scenografas, knygų ir žurnalų iliustruotojas, ekslibrisų kūrėjas,
pedagogas, fotografas, vienas iš pirmųjų Lietuvos dizainerių, net architektas, tikriausiai pirmasis lietuvių kino aktorius, kolekcininkas, pianistas mėgėjas. Apie G. Bagdonavičių rašoma
įvairiuose enciklopedinio pobūdžio leidiniuose, jo kūryba įtraukta į visus apžvalginius Lietuvos
dailės istorijos veikalus. Dailininkas paliko gausų kūrybinį palikimą. Didžioji dalis palikimo
po jo mirties pateko į „Aušros“ muziejų, su kuriuo tarpukariu jis bendradarbiavo, o sovietiniu
laikotarpiu su muziejininkais palaikė glaudžius ryšius, todėl muziejaus pareiga buvo parengti
plačiašakę dailininko kūrybą (nuo saldainio popierėlio iki paminklo Vytautui Didžiajam Lygumuose, Pakruojo r.) reprezentuojantį albumą. Sudarymo ir tyrimo darbai truko 10-metį, knyga
pasirodė 2011 m. Joje publikuojamas menotyrininko, Šiaulių universiteto prof. Vytenio Rimkaus straipsnis „Gerardas Bagdonavičius – menininkas ir pilietis, nepavaldus laikui“, kuriame
pristatoma dailininko asmenybė ir kūryba.
Į katalogą įtraukta 4 450 dailininko kūrinių, tapusių Lietuvos muziejų eksponatais:
„Aušros“ muziejaus – 3 831 vnt., Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus – 150 vnt.,
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus – 131 vnt., Lietuvos nacionalinio muziejaus –
127 vnt., Neringos istorijos muziejaus – 54 vnt., Maironio lietuvių literatūros muziejaus –
3

Gerardas Bagdonavičius: tapyba, grafika, dizainas, fotografija, sud. a. Jovaišaitė, O. Stripinienė, V. Šiukščienė. Šiauliai,
2011, 311 p., ISBN 978-9986-766-52-0.
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46 vnt., Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus – 43 vnt., Žemaičių „Alkos“ muziejaus – 24
vnt., Lietuvos dailės muziejaus – 20 vnt., Vytauto Didžiojo karo muziejaus – 19 vnt., Kretingos muziejaus – 5 vnt. Eksponatai pateikiami 5 skyriuose, atspindinčiuose dailininko kūrybos
šakas: tapybą, scenografiją, grafiką, taikomąją grafiką, dizainą ir fotografiją. Skyriai suskirstyti smulkiau. Dėl didelio kūrinių kiekio kataloginė dalis pateikiama kompaktiniame diske,
brandžiausių kūrinių vaizdai – albume (tik „Aušros“ muziejuje saugomų eksponatų vaizdai),
albumo pabaigoje įdėta bibliografija. Leidinio dizaineris – V. Dambrauskas. Katalogas-albumas
svariai prisideda prie dailininko kūrybos reprezentacijos ir sklaidos.
Dar vienas didelis „Aušros“ muziejaus nuveiktas muziejinių rinkinių tyrinėjimų ir sklaidos darbas – tarptautinė paroda ir katalogas-albumas „1863 metų sukilimas: veidai, vardai,
istorijos“4.
2013 m. sukako 150 metų nuo 1863 m. sukilimo. Istorinė sukilimo atmintis dažniausiai siejama su muziejais, kuriuose saugomi eksponatai – tiesioginiai sukilimo liudytojai – ir
sukaupta archyvinė medžiaga. „Aušros“ muziejaus kolekcija sukilimo tema – viena iš gausiausių Lietuvoje. 1933 m., minint 1863 m. sukilimo 70-metį, „Aušros“ muziejus surengė pirmą
didelę parodą Lietuvoje, skirtą sukilimui, turėjusią įtakos ne tik istorinei sukilimo atminčiai,
bet ir jo vertinimams istoriografijoje ir kasdieniame gyvenime. Parodoje sukilimas traktuotas
ne kaip „lenkmetis“, bet parodytas ir lietuvių indėlis į jį. Po šios parodos praėjus 80 metų,
2013 m. „Aušros“ muziejus, siekdamas deramai paminėti sukilimo 150-ąsias metines, direktoriaus Raimundo Balzos iniciatyva subūrė Lietuvos ir kaimyninių kraštų muziejus prasmin4

1863 metų sukilimas: veidai, vardai, istorijos: katalogas, sud. R. Balza, V. Šiukščienė, Šiauliai, 2013, 356 p., ISBN 9789986-766-54-4.
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gam darbui – bendrai parodai ir leidiniui, skirtiems sukilimo jubiliejui. Į „Aušros“ muziejaus
kvietimą atsiliepė 21 muziejus: Lietuvos dailės, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės, Trakų
istorijos, Vytauto Didžiojo karo, Biržų krašto muziejus „Sėla“, Kėdainių, Kelmės, Rokiškio
krašto, Raseinių krašto istorijos, Kretingos, Nalšios, Žemaičių muziejus „Alka“, Babtų, Marijampolės, Panevėžio, Pasvalio, Ukmergės, Utenos kraštotyros, Augustavo žemės (Lenkija),
Suvalkų krašto (Lenkija), Gardino valstybinis istorijos ir archeologijos (Baltarusija) muziejai.
Iš savo kolekcijos ir šių muziejų eksponatų „Aušros“ muziejus surengė tarptautinę parodą ir
išleido katalogą-albumą „1863 metų sukilimas: veidai, vardai, istorijos“.
Kataloge-albume pristatomi Lietuvos (išskyrus Lietuvos nacionalinį muziejų, kuris sukilimo jubiliejui skirtą parodą parengė ir katalogą išleido kartu su Lietuvos valstybės istorijos
archyvu) ir minėtuose Lenkijos ir Baltarusijos muziejuose saugomi eksponatai sukilimo tema.
Sudarant katalogą, atsisakyta muziejinės medžiagos pateikimo pagal eksponatų grupes, nes
toks būdas neleidžia parodyti sąsajų tarp skirtingų eksponatų grupių. Kadangi didžioji katalogo
eksponatų dalis – fotografijos, jos sudaro ašį, apie kurią grupuojami kiti eksponatai (dokumentai, spaudiniai, dailės kūriniai, daiktai ir kt.), pasakojantys su sukilimu vienaip ar kitaip susijusių portretuojamųjų gyvenimo istorijas: pristato jų veiklą, išryškina asmenybes ir kt.
Kataloge publikuojami 3 straipsniai: Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Jono Vaičenonio „1863–1864 m. sukilimas: karinis aspektas“, Šiaulių universiteto doc. dr. Simono Strelcovo „1863 m. sukilimas kasdienybės tyrimų kontekste“ ir V. Šiukščienės „1863 metų sukilimo
istorinė atmintis muziejuose“. Katalogą sudaro 4 dalys. Pirmoje dalyje „Sukilimo vadovybė,
dalyviai, rėmėjai“ šalia sukilimo vadų, dalyvių, rėmėjų fotografijų ir tapytų portretų pateikiama
ir kitų su minimomis asmenybėmis susijusių eksponatų. Antroje dalyje „Sukilimo malšinimas“
sudėti generolo Michailo Muravjovo, Kauno gubernijos valdytojo kanceliarijos Ypatingojo
skyriaus raštai, betarpiškai susiję su sukilimo eiga ir jo slopinimu, pristatomi Rusijos imperijos
kariuomenės ir sukilėliams galėję priklausyti ginklai. Trečioje dalyje „Tremtis“ pateikiamos
įdomiausios tremties istorijos, išskirtinės fotografijos, padarytos tremtyje arba su įrašais apie
tremtį, tremtinių dirbiniai. Ketvirtoje dalyje „1863 m. sukilimo istorinė atmintis“ pristatoma
nedidelė dalis muziejuose saugomų meno kūrinių, kuriuos inspiravo 1863 m. sukilimas. Tai
dailininko Arturʼo Grottgerʼio piešinių ciklai „Polonia“ (1863) ir „Lituania“ (1864–1866), jubiliejiniai sukilimo medaliai, buities daiktai su sukilimo simbolika ir kt. Šioje dalyje vietos skirta
1933 m. Šiaulių „Aušros“ muziejuje surengtai sukilimo 70-mečiui skirtai parodai ir Nepriklausomybės paminklui Sukilėlių kalnelyje, Šiauliuose.
Šis katalogas-albumas kartu su paroda „1863 metų sukilimas: veidai, vardai, istorijos“
įprasmino 1863 m. sukilimo 150-ąjį jubiliejų, prisidėjo prie sukilimo reikšmės suvokimo,
istorinės sukilimo atminties aktualizavimo. Įsitikinta, kad katalogas-albumas sudomino ne
tik muziejininkus, mokslininkus, bet ir plačiąją visuomenę, norinčią prisiliesti prie tiesioginių
istorijos liudijimų. Leidinys 2015 m. vasario 19 d. buvo pristatytas tarptautinėje Vilniaus knygų
mugėje.
2017 m. išleistas tautodailininkės, karpinių meistrės Julijos Daniliauskienės (1926–
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2009) kūrybos katalogas „Julija Daniliauskienė: būtis karpiniuose“5. J. Daniliauskienė 2008 m. „Aušros“ muziejui perdavė
didžiąją kūrybinio palikimo dalį. Vėliau,
po jos mirties, karpinių rinkinys buvo papildytas. Kūrinius ir archyvinę medžiagą
perdavė tautodailininkės dukros Viktorija
Daniliauskaitė ir Giedrė DaniliauskaitėDabkevičienė. J. Daniliauskienė daug prisidėjo, kad karpiniai, kaip tautodailės šaka,
būtų populiarūs Lietuvoje, rengė parodas,
konsultavo tuos, kurie nori karpyti, vadovavo būreliams, skaitė paskaitas. „Aušros“ muziejuje saugomą J. Daniliauskienės
kūrybinį palikimą sudaro 1 556 karpiniai
ir 520 vnt. archyvas. Jos darbų turi ir kiti
muziejai, yra įsigiję privatūs asmenys.
Kataloge pristatomas „Aušros“ muziejuje
saugomas tautodailininkės kūrybinis palikimas. Jame spausdinama J. Daniliauskie- Tautodailininkės, karpinių meistrės Julijos Daniliauskienės kūrybos katalogas „Julija Daniliauskienė: būtis
nės parašyta autobiografija „Mano gyveni- karpiniuose“
mo aprašymas“, dukterų straipsnis „Apie
Mamą“, menotyrininkės Ilonos Mažeikienės straipsnis „Karpinių raštai Julijos Daniliauskienės kūryboje“, autorės bičiulių ir artimųjų prisiminimai, 272 iliustracijos, kūrinių katalogas,
svarbiausių J. Daniliauskienės parodų ir apdovanojimų sąrašas, bibliografija. Iliustracijos atspindi tris karpinių meistrės kūrybos šaltinius – tautodailę, gamtą ir jautrią meninę prigimtį.
Šis katalogas – „Aušros“ muziejaus padėkos ženklas J. Daniliauskienei, iškilių, Lietuvai nusipelniusių Putvinskių ir Zubovų giminių palikuonei, daug prisidėjusiai, kad į muziejų patektų
Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio-Pūtvio archyvas, Zubovų giminės artefaktų, kad muziejuje 1998 m. būtų įsteigta jo įkūrėjo Pelikso Bugailiškio premija. Šiuo katalogu
„Aušros“ muziejus įprasmino tautodailininkės kūrybą, pagerbė jos atminimą. Tikimasi, kad katalogas tinkamai reprezentuos vieną iš lietuvių tautodailės šakų – karpinius ir bene garsiausią jų
meistrę, prisidės prie tautodailės populiarinimo Lietuvoje ir užsienyje. Katalogo tekstai pateikti
lietuvių ir anglų kalbomis. Dizaineris – vilnietis Arūnas Prelgauskas. Tik išleistas katalogas
buvo pristatytas autorės parodoje Vilniuje ir sulaukė didelio susidomėjimo.
Naujausias „Aušros“ muziejaus leidinys – 2017 m. išleistas Fotografijos muziejaus įkū5

Julija Daniliauskienė: būtis karpiniuose: albumas-katalogas, sud. V. Daniliauskaitė, O. Stripinienė, Šiauliai, 2017, 304 p.,
ISBN 978-9986-766-57-5.
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rėjo, fotografo Antano Dilio kūrybos albumas „Iš fotoarchyvo“6. Jame pirmą kartą apibendrinta
fotografo, aktyviai fiksavusio gyvenamojo laiko atmosferą, fotografijose įprasminusio laiko reliktus, kūryba. a. Dilys (g. 1932) iškėlė ir talentingai įgyvendino Lietuvos fotografijos muziejaus
idėją, paklojo tvirtus fotografijos paveldo išsaugojimo tradicijos pamatus. 1973 m. jo įkurtame
Fotografijos muziejuje Šiauliuose šiandien saugomas ir jo neatlygintinai muziejui perduotas
kūrybos (beveik 50 000 fotonegatyvų) ir fotografinės veiklos palikimas. Tad muziejaus darbuotojų garbės reikalas buvo padėkoti už tai a. Diliui ir išleisti jo kūrybos albumą. Albume publikuojamas jo sudarytojos, šiandieninės Fotografijos muziejaus vedėjos V. Ulinskytės-Balzienės
straipsnis „Antanas Dilys“, apibendrinantis fotografo kūrybą ir veiklą. Straipsnyje meistriškai
įpinti žymių Lietuvos fotografų Antano Sutkaus, Stanislovo Žvirgždo, Viliaus Jasinevičiaus,
žurnalisto-fotografo Sigito Krivicko atsiminimai apie a. Dilį, jo veiklą ir kūrybą. Albume a. Dilio kūryba išdėstyta 3 skyriuose: „Tarp savų“ (15 fotografijų), „Susitikimai“ (145 fotografijos)
ir „Kolegos“ (23 fotografijos). Iš viso publikuojamos 183 fotografijos iš Fotografijos muziejaus
Šiauliuose fondų ir asmeninio a. Dilio archyvo. Tikimasi, kad albumas prisidės prie išsamesnio
XX a. 7–9 deš. Lietuvos fotografijos vaizdo ir tinkamai reprezentuos reportažo meistro a. Dilio
kūrybą.
Aptariamuoju laikotarpiu leisti nedidelio tiražo (3–5 vnt.) muziejaus organizuotų parodų katalogai7. Šio sumanymo tikslas – muziejaus surengtą parodą užfiksuoti ne tik veiklos
ataskaitose, bet ir leidinyje, turinčiame išliekamąją vertę. Kataloguose pateikta ne tik parodų
medžiaga: aiškinamieji tekstai, eksponatų vaizdai, aprašai, bet ir reklaminė medžiaga: parodų
plakatai, kvietimai, skrajutės, užfiksuoti parodų atidarymo momentai. Daugiausiai tokio pobūdžio katalogų išleista pristatant istorines parodas.
Prie parodų katalogų galime priskirti ir dizainerio V. Dambrausko albumą „Mano miesto
portretai“8, kurį lydėjo to paties pavadinimo paroda, 2014 m. surengta Fotografijos muziejuje,
vėliau – kitose institucijose Lietuvoje ir užsienyje. Albume – meniniai žymių šiauliečių portretai, reprezentuojantys miestą ir vieną iš dizainerio kūrybos sričių, einančių lygia greta su
leidinių dizaino ir prekinių ženklų kūrimo veikla.
„Aušros“ muziejaus parengta paroda „Antanas Rimavičius: Dievui ir Žmogui“, skir6
7

8

Antanas Dilys. Iš fotoarchyvo, sud. V. Ulinskytė-Balzienė, Šiauliai, 2017, 208 p., ISBN 978-9986-766-59-9.
Šiauliai istorijos šaltiniuose: XIII a. dokumentų ir ikonografijos paroda iš Lietuvos valstybės archyvų ir Šiaulių „Aušros“
muziejaus fondų, sud. S. Lengvinaitė, I. Nekrašienė, Šiauliai, 2009, 60 p.; Pažink Lietuvos šaulius. Šiaulių krašto šauliai: istorija ir dabartis, skiriama Lietuvos šaulių sąjungos 90-mečio jubiliejui, sud. S. Lengvinaitė, I. Nekrašienė, Šiauliai, 2009, 76 p.; Šiauliečiai – parlamentarizmo tradicijų puoselėtojai: Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui ir
Steigiamojo Seimo 90-osioms metinėms paminėti skirta paroda, sud. B. Lukošiūtė, I. Nekrašienė, Šiauliai, 2010, 42 p.;
Laiškai iš toli: paroda, skirta Lietuvos okupacijos ir genocido 70-osioms metinėms bei Gedulo ir vilties dienai paminėti,
sud. B. Lukošiūtė, Šiauliai, 2010, 30 p.; Dingęs sinagogų pasaulis: paroda iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių, sud. V.
Karinauskienė, Šiauliai, 2010, 26 p.; Nuo fonografo iki patefono: paroda iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių, sud. a.
Milienė, Šiauliai, 2011, 22 p.; 1991 m. sausio 13-oji: Laisvės gynimo 20-mečiui skirta paroda iš Šiaulių „Aušros“, Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinių ir privačių archyvų, sud. B. Lukošiūtė, Šiauliai, 2011, 18 p.; 1941 m. birželio 14-oji:
didžiųjų trėmimų 70-osioms metinėms bei Gedulo ir vilties dienai skirta paroda iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių
ir privačių archyvų, sud. B. Lukošiūtė, Šiauliai, 2011, 26 p.; 2K / Kisarauskai: Saulės moliotipijos, Vinco linoraižiniai:
parodos katalogas, sud. B. Masiliūnaitė, Šiauliai, 2012, 34 p.
Dambrauskas V. Mano miesto portretai, sud. ir diz. V. Dambrauskas, Šiauliai, 2013, 152 p., ISBN 978-9986-766-55-1.
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ta kunigo ir skulptoriaus a. Rimavičiaus
150-osioms gimimo metinėms, muziejuje
buvo eksponuojama 2015 m. Nutarus parodą 2017–2018 m. eksponuoti užsienyje,
Latvijoje, kur a. Rimavičius kunigavo, taip
pat Baltarusijoje, buvo parengtas tarptautinės sklaidos projektas. Gavus finansavimą,
išleistas trikalbis (lietuvių, latvių, anglų
kalbomis) to paties pavadinimo kaip paroda
leidinys9 su teksto įdėklu baltarusių kalba.
„Aušros“ muziejuje saugomi 132 skulptoriaus darbai, 82 iš jų pristatomi leidinyje: 2
Kryžiaus kelio stočių komplektai (14 mažųjų ir 14 didžiųjų stočių), Kristaus, Švč.
Mergelės Marijos su Kūdikiu, Pietos, šventųjų (šv. Jono Krikštytojo, šv. Jono Evangelisto, šv. Pauliaus, šv. Kazimiero, šv.
Teresės Avilietės, šv. Juozapo ir kt.) skulptūros. Minėtų eksponatų meninių vaizdų, Fotografo Antano Dilio kūrybos albumas „Iš fotoarchypapildytų muziejiniais duomenimis, gausa vo“
leidžia leidinį priskirti meno albumų kategorijai. Leidinio dizainerė – vilnietė Jūratė Karašauskienė.
Išleista ne tik tradicinių rinkinių, parodų katalogų, ekspozicijas pristatančių informacinių
leidinių10, bet ir parodos knyga11, parodos atvirukų rinkinys12.
Dviejų kaimyninių kraštų – Lietuvos ir Latvijos – nepriklausomybių 100-mečiai, kurie
bus minimi 2018 m., ir dviejų muziejų – Šiaulių „Aušros“ ir G. Eliaso Jelgavos istorijos ir
meno – bendradarbiavimas paskatino atkreipti dėmesį į išskirtinę švietimo instituciją – Mintaujos (dabar – Jelgava) gimnaziją, kurioje mokėsi būsimieji Latvijos Respublikos prezidentai
Janis Čakstė ir Albertas Kviesis, Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona, ministrai
pirmininkai: Mykolas Sleževičius, Vytautas Petrulis, Juozas Tūbelis, Vladas Mironas, bei gausus būrys abiejų šalių politikos, ekonomikos, kultūros ir meno atstovų, savo darbu ir kūryba
9

10

11

12

Antanas Rimavičius: Dievui ir Žmogui: skulptūra iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių, sud. R. Balza, O. Stripinienė,
Šiauliai, 2017, 96 p., ISBN 978-9986-766-58-2.
Pirkliai Frenkeliai = The Merchants Frenkelis, sud. I. Nekrašienė, Šiauliai, 2007, 18 p.; Šapaitė A., Salatkienė B., Ostašenkovienė V. Archeologinės ekspozicijos „Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a.“ aprašas, Šiauliai, 2011,
36 p., antras papildytas leidimas; Žaliūkių vėjo malūnas: etnografinė ekspozicija, sud. S. Milvidienė, J. Vainorius, Šiauliai,
2011, 16 p., lietuvių, anglų, latvių, rusų k.
Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje = Neatkarīgo valstu – Lietuvas un
Latvijas – veidotāji Jelgavas ģimnāzijā: parodos knyga = izstādes grāmata, sud. ir tekstų aut. V. Šiukščienė, B. Lukošiūtė,
Šiauliai, 144 p., ISBN 978-9986-766-56-8.
Požiūris į senovinę fotografiją = A take on vintage photography: atvirukų rinkinys, sud. I. Meilutė-Svinkūnienė, Šiauliai,
2016, 21 atvirukas.
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prisidėjusių prie abiejų šalių suklestėjimo.
Abiem muziejams bendradarbiaujant, buvo
parengta paroda ir išleista to pačio pavadinimo parodos knyga „Nepriklausomų
valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai
Mintaujos gimnazijoje“. Parodos knygoje
pateikti parodos eksponatai, archyvinė ir
asmeninių kolekcijų medžiaga, įvadiniai
ir apibendrinamieji parodos tekstai. Nuo
katalogo parodos knyga skiriasi tuo, kad
parodos knygoje prie eksponato aprašo nurodomas tik muziejus ir nedetalizuojamas
inventorinis numeris. Parodos knygoje nėra
įvadinių mokslinių straipsnių, kaip paprastai būna kataloguose. Knyga parengta
dviem kalbomis – lietuvių ir latvių. Vertėja
į latvių kalbą ir konsultantė – Šiaulių uniAlbumas „Antanas Rimavičius: Dievui ir Žmogui“
versiteto doc. dr. Regina Kvašytė. Parodos
knyga buvo pristatyta tarptautinėje Vilniaus
knygų mugėje 2017 m. vasario 23 d., tapo Gražiausia 2016 m. Šiaulių ir Telšių apskričių knyga.
Leidinys prisidėjo prie parodos sklaidos, turi ir išliekamąją vertę – parodai pasibaigus, liudys
apie tai, kokia paroda buvo.
Aptariamuoju laikotarpiu muziejus leido ir kitų institucijų užsakytus leidinius. Buvo išleista 10 Lietuvos muziejų asociacijos periodinio leidinio „Lietuvos muziejų rinkiniai“ (ISSN
1822-0657) numerių (2006–2015, Nr. 5–14)13. Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija nuo 1998 m. organizuoja mokslines konferencijas, kurios vyksta kasmet vis
kitame Lietuvos muziejuje. Iš konferencijose skaitytų pranešimų vėliau parengiami straipsniai
ir išleidžiamas periodinis leidinys „Lietuvos muziejų rinkiniai“. Leidinio pavadinimo paantraštė sutampa su metinės konferencijos pavadinimu. 2007–2015 m. sekcijos darbui ir konferencijų
organizaciniam komitetui vadovavo „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei V. Šiukščienė, kuri ir buvo leidinio sudarytoja.
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos užsakymu išleistos dvi Povilo Višinskio
skaitymų knygos14, o Šiaulių miesto savivaldybės užsakymu – dvi „Šiaulių metraščio“ knygos.
13

14

Etninė kultūra Lietuvos muziejuose, 2006, Nr. 5; Miestų kultūra muziejuose, 2007, Nr. 6; Memorialistika muziejuose,
2008, Nr. 7; Lituanistika muziejuose, 2009, Nr. 8; Lietuvos muziejininkystė: raida ir asmenybės, 2010, Nr. 9; Šiuolaikinė
muziejinė komunikacija: tradicijos ir inovacijos, 2011, Nr. 10; Lietuvos muziejai: nuo Dionizo Poškos Baublių iki Valdovų
rūmų, 2012, Nr. 11; Muziejų daugiafunkciškumas: galimybės ir problemos, 2013, Nr. 12; Lietuvos muziejai: kultūra,
edukacija, mokslas, 2014, Nr. 13; Etniškumas ir regioniškumas XXI a. muziejuose, 2015, Nr. 14.
Devintieji Povilo Višinskio skaitymai: 2006 m. birželio 30 d. mokslinės konferencijos pranešimai, sud. D. Striogaitė, Šiauliai, 2006, 71 p.; Dešimtieji Povilo Višinskio skaitymai: 2008 m. birželio 27 d. mokslinės konferencijos pranešimai, sud. D.
Striogaitė, Šiauliai, 2008, 106 p.
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Leidžiant 10-ąją „Šiaulių metraščio“ knygą15, laikytasi „Aušros“ muziejaus išleistos 9-osios knygos koncepcijos: autorių kolektyvas nuosekliai pristatė 2003–2006 m. miesto įvykius, publikuotas istorinis dokumentas – ištrauka iš Šiaulių ekonomijos archyvo.
Straipsniuose analizuota miesto demografinė situacija, migracija, jos priežastys ir pasekmės,
auganti ekonomika, atsigavusi statyba, politinis ir visuomeninis gyvenimas, savivaldybės
veikla, besikeičianti miesto švietimo situacija, turiningas kultūrinis miesto gyvenimas, pokyčiai
sveikatos ir socialinės apsaugos teisėsaugos srityse. Atsirado ir naujų temų: pristatytas Šiaulių
miesto 2007–2016 m. strateginis plėtros planas, NATO misija Šiauliuose. Leidinio redakcinės
kolegijos sprendimu kiekvieną miesto gyvenimo sritį nušvietė šios srities žinovas. Dauguma
autorių – žinomi Šiaulių universiteto mokslininkai ar savo srities specialistai.
Vienuoliktoji „Šiaulių metraščio“ knyga16 apima 2007–2010 m. laikotarpį. Tai buvo didelių permainų metai, paženklinti įvairiais ženklais: ir ekonomikos klestėjimo, ir krizės tarpsnių, didelių statybų, tokių kaip Šiaulių arena, didžiulių prekybos centrų, ir švietimo, sveikatos
apsaugos reformų pertvarkos, tuštėjančio miesto centro ir emigracijos.
Knyga buvo parengta tuo pačiu principu, kaip ir dvi paskutinės. Išlaikyta ta pati struktūra, pagrindinės temos, pasitelktas aukštos kvalifikacijos ir kūrybiškas autorių kolektyvas.
Autoriai straipsnius papildė gausiais statistiniais duomenimis, lentelėmis, diagramomis, atspindinčiais atskirų miesto gyvenimo sričių dinamiką ir pokyčių tendencijas, iliustravo fotografijomis. Straipsnį apie urbanistikos ir architektūros raidą šioje knygoje pakeitė apskritojo stalo
diskusija, kurioje žymiausi miesto architektai išreiškė savo mintis, viltis ir nuogąstavimus dėl
miesto plėtros plano, aptarė bendrąsias architektūros ir urbanistikos problemas, miesto, sparčiai
keičiamo standartinių ir išskirtinių statinių, ateitį ir galimybes. Svarbus šios knygos priedas yra
ketverių metų reikšmingiausių įvykių kronika, o skaitymą ir informacijos paiešką palengvina
pavardžių rodyklė.
„Šiaulių metraštis“ yra gyvoji miesto istorija. Knygose fiksuojamos aktualijos, judrus
ir permainingas kasdieninis gyvenimas. Metraštis išsaugo institucijų ir organizacijų įkūrimo
ir veiklos faktus, miestui reikšmingų žmonių vardus ir veidus. Knygose informacija struktūruota, apgalvotai ir kryptingai pateikta. Kadangi nėra išleistos Šiaulių miesto naujausiųjų laikų
istorijos, „Šiaulių metraščiai“ atlieka ir šio leidinio funkciją. Nuo 10-osios knygos pateikiamos
straipsnių santraukos anglų kalba. Tai leidžia su šiandieninio miesto gyvenimu susipažinti ir
užsieniečiams.
2008 m. „Aušros“ muziejus išleido savo veiklos metraštį – muziejinių rinkinių mokslinių tyrinėjimų, muziejinės, kraštotyros ir švietėjiškos veiklos informacinį leidinį – „Šiaulių
„Aušros“ muziejaus metraštis 1992–2004“17. Jame pateikiami muziejininkų parengti rinkinių
tyrinėjimai, konferencijų pranešimai ir kita medžiaga, šaltinių publikacijos, analizuojama mu15
16

17

Šiaulių metraštis 2003–2006. Dešimtoji knyga, sud. V. Šiukščienė, Šiauliai, 2007, 300 p., ISBN 978-9987-766-46-9.
Šiaulių metraštis 2007–2010. Vienuoliktoji knyga, sud. V. Morkūnienė, V. Šiukščienė, Šiauliai, 2011, 294 p., ISBN 9789986-766-53-7.
Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis 1992–2004, sud. R. Baristaitė, a. Malinauskaitė, I. Nekrašienė, Šiauliai, 2008, 272
p., ISSN 1822-9395.
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ziejaus ekspozicinė, parodinė, edukacinė veikla, renginiai, yra skyriai „Mūsų muziejininkai“ ir
„Priedai“. Šiame skyriuje itin gausu informacijos: publikuojami 1992–2004 m. muziejaus lankymo duomenys, muziejininkų darbų bibliografijos rodyklė, kita informacija. Metraščiai – tai
vienas iš būdų muziejui atlikti kultūros vertybes kaupiančios, saugančios, tiriamąjį ir edukacinį
darbą atliekančios institucijos funkcijas. Buvo numatyta ir toliau tokiu būdu pristatyti muziejinį
darbą visuomenei. Šios nuostatos laikomasi metraštyje, kurį Jūs skaitote.
Leista ir smulkiųjų leidinių: parodų, renginių, edukacinių programų lankstinių, plakatų,
spausdintinių ir elektroninių kvietimų, skrajučių, atvirukų, Tarptautinio Chaimo Frenkelio vilos
vasaros festivalio informacinių leidinių, informacinių leidinių apie muziejų, muziejaus edukacines programas.
Leidybinį darbą pradėjęs nuo prieškarinių „Šiaulių metraščių“, žurnalo „Gimtasai kraštas“, „Aušros“ muziejus šiandien jį išplėtė, leidžia solidžius rinkinių tyrinėjimų, informacinius
leidinius, svarbius Lietuvos muziejininkystės kontekste, reprezentuojančius ne tik patį muziejų,
bet ir Šiaulių miestą. Tai aukšto meninio ir poligrafijos lygio kūriniai, dažnai naudojami ne tik
muziejaus, bet ir Šiaulių miesto reprezentacijai.
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Renginiai

Virginija Šiukščienė
ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS RENGINIAI
Renginiai – viena iš pagrindinių muziejinio darbo formų, leidžiančių pristatyti muziejų
kaip socialią, atvirą instituciją, kokybiškai reprezentuoti muziejaus rinkinius, populiarinti ir
viešinti muziejaus veiklą, telkti ir ugdyti vietos bendruomenę, komunikuoti su ja ir tenkinti
jos poreikius, nes šiandien komunikacija su visuomene tampa svarbiausia muziejaus funkcija.
Kasmet muziejus surengia 40–70 renginių. Pastaraisiais metais (2015–2017) juose apsilanko
22 000–27 000 lankytojų. Dauguma muziejaus renginių yra nemokami.
2005–2017 m. „Aušros“ muziejuje vyko jau tradiciniais tapę renginiai, jų ciklai, o rekonstravus muziejaus padalinius – Chaimo Frenkelio vilą ir parką, Žaliūkių vėjo malūną, Fotografijos muziejų – radosi ir naujų renginių.
„Aušros“ muziejus organizavo gražia ir prasminga miesto tradicija tapusius valstybės
švenčių – vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos, liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos – minėjimo renginius, per kuriuos vyko parodų atidarymai, iškilmingi koncertai,
knygų, filmų pristatymai, viešos paskaitos. Per valstybines šventes pagrindinius muziejaus padalinius galima lankyti nemokamai. Įsimintiniausi Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimai: 2008 m. vykęs „Aušros“ muziejaus ir M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo renginys,
kuriame ansamblis „Kupolė“ atliko programą „Lietuvos partizanų dainos“; 2009 m. minėjimas,
kuriame buvo pristatytas Vytauto V. Landsbergio vaidybinis filmas „Kai aš buvau partizanas“;
2013 m. minėjimas, kuriame žurnalistė Gražina Sviderskytė pristatė legendinių lakūnų Stepono

Lietuvos
Respublikos
Prezidentas
Valdas
Adamkus
ir „Aušros“
muziejaus
direktorius
Raimundas
Balza Chaimo
Frenkelio viloje.
2008 m. spalio
21 d.
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Dariaus ir Stasio Girėno tarpkontinentinio
skrydžio istorinį tyrimą; 2015 m. minėjimas, kuriame dokumentinį filmą „Nematomas frontas“ pristatė vienas iš filmo režisierių Jonas Ohmanas. Nuo 2013 m. liepos
6-ąją, Valstybės dieną, vyksta Tarptautinio
Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio atidarymas. Kovo 11-ąją švenčiama ir
„Aušros“ muziejaus įkūrimo diena. Išskirtinai paminėtos jubiliejinės jo įkūrimo da„Aušros“ muziejaus 85-ųjų įkūrimo metinių minėjimas.
tos. 2008 m., per įkūrimo 85-metį, pristatyta Lietuvos muziejininkų sveikinimai. 2008 m. kovo 7 d.
Chaimo Frenkelio vilos restauruotose salėse
baigta įrengti ekspozicija „Provincijos dvaras ir miestas“, jubiliejui skirta paroda „85 muziejaus istorijos“ ir edukacinių programų ciklas „Ekspedicija A.I.N.I.S.“ 2013 m. minint 150-ąsias
1863 m. sukilimo ir 90-ąsias Šiaulių „Aušros“ muziejaus įkūrimo metines, įvyko tarptautinės
parodos „1863 m. sukilimas: veidai, vardai, istorijos“ teatralizuotas atidarymas. Abiejuose jubiliejuose dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, miesto savivaldybės atstovai,
kolegos iš Lietuvos ir užsienio muziejų. Kovo 11-ąją, muziejaus įkūrimo dieną, taip pat teikiama
1998 m. įsteigta Pelikso Bugailiškio premija. Premijos tikslas – pagerbti muziejaus įkūrimo iniciatoriaus p. Bugailiškio atminimą, skatinti visuomenės domėjimąsi Lietuvos ir Šiaulių krašto
istorija, kultūros paveldu. 2005 m. premija už ilgametę veiklą puoselėjant ir saugant kultūros paveldą paskirta paveldosaugos pradininkui Šiaulių krašte Romui Olišauskui, 2006 m. už ilgametį
muziejinį darbą ir kraštotyros veiklą – Jonui Tamuliui, 2007 m. už ilgametį aktyvų muziejinį ir
mokslinį darbą, muziejininkystės ir kraštotyros populiarinimą – archeologei Birutei Kazimierai
Salatkienei, 2008 m. už kraštotyros ir visuomeninės muziejininkystės veiklą – inžinieriui, kraštotyrininkui, vienam iš „Aušros“ muziejaus padalinio – Radijo ir televizijos muziejaus – įkūrėjų
Jonui Rimkevičiui (1940–2016). 2008 m. premija buvo įteikta ne kovo 11 d., bet lapkričio 20 d.,
minint p. Bugailiškio 125-ąsias gimimo metines. 2009 m. premija už nuopelnus tyrinėjant ir
populiarinant Šiaulių krašto archeologijos ir kultūros paveldą, aktyvią visuomeninę veiklą paskirta per 30 metų šioje srityje dirbančiam archeologui Broniui Dakaniui, 2010 m. už nuopelnus
tyrinėjant ir populiarinant Akmenės kraštą, ilgametį kraštotyros darbą – daugelio kraštotyros
leidinių autoriui ir sudarytojui, Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktoriui Leopoldui
Rozgai, 2011 m. už p. Bugailiškio įkurto „Aušros“ muziejaus rinkinių saugojimą, gausinimą ir
puoselėjimą – „Aušros“ muziejaus vyriausiajai fondų saugotojai Viktorijai Lozaitienei, 2012 m.
už teisėsaugos paveldo kaupimą ir populiarinimą, visuomeninių Priešgaisrinės apsaugos ir Policijos muziejų įkūrimo Šiauliuose inicijavimą, Lietuvos teismų istorijos tyrinėjimus ir leidinius –
teisėjui Alfredui Vilbikui, 2014 m. už Šiaulių krašto istorijos, paveldo fiksavimą, istorinės ikonografijos sklaidą, aktyvų dalyvavimą Šiaulių miesto kultūros gyvenime – fotografui Algirdui
Musneckiui, 2016 m. už harmoningą gamtos ir kultūros paveldo puoselėjimą, aktyvų dalyvaviŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017
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mą regiono kultūriniame ir visuomeniniame
gyvenime – Kurtuvėnų regioninio parko direktoriui Rimvydui Tamulaičiui, 2017 m. už
kryptingą Šiaulių tarpukario modernizmo
architektūros aktualizavimą, aktyvų Šiaulių miesto istorijos populiarinimą bei ilgametį nuoširdų bendradarbiavimą su Šiaulių
„Aušros“ muziejumi – Sigitui Vladui Saladžinskui. Nors pagal premijos skyrimo
nuostatus numatyta ją skirti kiekvienais meVasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos –
minėjimas Chaimo Frenkelio viloje. Ukrainą remiančios tais, „Aušros“ muziejaus tarybos sprendimu
organizacijos „Blue / Yellow“ vadovas Jonas Ohmanas
2013 ir 2015 m. premija nebuvo skiriama.
(kairėje) ir europarlamentaras Valentinas Mazuronis.
Muziejuje minėtos ir atmintinos die2015 m. vasario 16 d.
F-I 2015-1/5
nos: sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena,
birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena,
rugpjūčio 23-ioji – Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos
kelio diena (iki 2009 m. – Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena). Šioms dienoms
skirtos „Aušros“ ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejų parengtos parodos, autorių kūrybos ir asmeninių archyvų parodos,
renginiai, koncertai vyko Aušros alėjos
rūmuose (parodos: „Mano svajonė“, 2006;
2016 m. Pelikso Bugailiškio premija už harmoningą
„Gyvenimas už geležinės uždangos“, 2009;
gamtos ir kultūros paveldo puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą regiono kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime „Laiškai iš toli“, 2010; „1991 m. sausio 13įteikiama Kurtuvėnų regioninio parko direktoriui Rimoji“, „1941 m. birželio 14-oji“, 2011; „Sibivydui Tamulaičiui (kairėje). 2016 m. kovo 11 d.
ro Alma Mater“, 2012; „Skaudžios praeities
liudininkai“, 2013), Fotografijos muziejuje
(parodos „Tremtis“, 2007; „Kelias į laisvę“, 2009), Chaimo Frenkelio viloje (renginys „Pūtvių
šeimos epistolinis palikimas parodoje „Gamtos poezija Julijos Daniliauskienės karpiniuose“,
2016; Stanislovo Abromavičiaus knygos „Tremties vaikai“ pristatymas, 2017), Šiaulių miesto
savivaldybėje (paroda „Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje
1940–1958 m.“, 2014), skverelyje prie Šiaulių miesto savivaldybės (paroda „GULAGʼAS. Vieno lagerio istorija“, 2015). Renginiai organizuoti kartu su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
sąjungos Šiaulių filialu, Lietuvos politinių kalnių ir tremtinių bendrijos Šiaulių skyriumi, juose
koncertavo Šiaulių kultūros centro choras „Tremtinys“. 2015 m. birželio 12 d. „Aušros“ muziejaus paroda „Skausmo paženklintas liaudies meno grožis...“, skirta Gedulo ir vilties dienai,
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buvo atidaryta Genocido aukų muziejuje Vilniuje.
Jaunimo patriotinio auklėjimo, pilietiškumo ir tautinio sąmoningumo ugdymo tikslai
buvo įgyvendinami tęsiant bendradarbiavimą su Lietuvos šaulių sąjunga. 2009 m. gegužės
6 d. Aušros alėjos rūmuose buvo atidaryta paroda iš „Aušros“ muziejaus rinkinių „Šiaulių
krašto šauliai: istorija ir dabartis“ su edukacine programa „Pažink Lietuvos šaulius“. 2009 m.
birželio 18 d. Chaimo Frenkelio viloje įvyko Lietuvos šaulių sąjungos 90-mečio minėjimas ir
respublikinė moksleivių konferencija „Lietuvos šaulių sąjunga mokinio požiūriu“. Renginyje
apdovanoti respublikinio moksleivių konkurso Lietuvos šaulių sąjungos istorijos temomis
geriausių rašinių autoriai. 2010 m. sausio 29 d. Šaukėnų (Kelmės r.) Vlado Putvinskio-Pūtvio
vidurinėje mokykloje buvo pristatytas „Aušros“ muziejaus ir Lietuvos šaulių sąjungos leidinys
„Pažink Lietuvos šaulius“. 2016 m. birželio 27 d. Chaimo Frenkelio viloje minint Šaulio dieną,
„Aušros“ muziejui įteiktas Lietuvos šaulių sąjungos Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo nario
pažymėjimas ir ženklelis. Muziejuje saugomas Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo V. PutvinskioPūtvio ir jo šeimos archyvas, 2009 m. įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“
Lietuvos nacionalinį registrą.
2005 m. „Aušros“ muziejus įsitraukė į tarptautinį projektą „Europos muziejų naktis“
(plačiau žr. ... p.). Tais pačiais metais tarptautiniu tapo prieš metus, 2004-aisiais, muziejaus
pradėtas organizuoti Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis (plačiau žr. ... p.). Tęstas ir kitas
tarptautinis muziejaus renginys – Jaunųjų radijo konstruktorių darbų konkursas. Tai Radijo ir
televizijos muziejaus projektas, organizuojamas nuo 1995 m. Iš ankštų Radijo ir televizijos
muziejaus patalpų konkursas buvo perkeltas į Chaimo Frenkelio vilą. 2009 m. jis pavadintas
Tarptautiniu jaunųjų elektronikos konstruktorių darbų konkursu, o nuo 2012 m. organizuojamas
kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru (iki 2013 m. – Lietuvos moksleivių
informavimo ir techninės kūrybos centras). Konkurso dalyviai varžosi trijose amžiaus grupėse:
jaunesniųjų – iki 15 metų, vyresniųjų – nuo 15 iki 18 metų ir vyriausiųjų – nuo 18 iki 21 metų.
Konkursui pateikiami darbai, susiję su elektronika, ryšio sistemomis, kompiuterija, robotų
technika ir kt. Prie kiekvieno darbo pridedamas aprašymas su gaminio paskirtimi, pagrindiniais
parametrais, nubraižytomis elektrinėmis principinėmis schemomis ir jų paaiškinimu. Vyksta
darbų gynimas. Grupių nugalėtojai apdovanojami vertingais prizais. Į konkursą susirenka
dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos ir kitų šalių.
2010 m. „Aušros“ muziejus įsitraukė į Europos Tarybos Kultūros paveldo komiteto
inicijuotą tarptautinį projektą Europos žydų kultūros diena ir Chaimo Frenkelio viloje pristatė
parodą „Dingęs sinagogų pasaulis“. Europos žydų kultūros diena minima pirmąjį rugsėjo
sekmadienį ir kiekvienais metais turi vis kitą temą. 2011 m. buvo pristatyta paroda „Žydų
gyvenimo pėdsakai Šiauliuose“ ir edukacija „Košerinio maisto paslaptys“, kuri tapo viena
iš populiariausių edukacijų, vykstančių Chaimo Frenkelio viloje. 2012 ir 2013 m. šią dieną
skambėjo žydų muzikos koncertai, 2015 m. parodytas Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureato, rašytojo Icchoko Mero spektaklis „Tūkstantis, tūkstantis, tūkstantis mylių...“
(aktorė Olita Dautartaitė, režisierius Viktoras Valašinas, kompozitorius Vidmantas Bartulis) ir
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Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus paroda „Vilniaus geto afišos“. 2016 m. renginys
persikėlė į miestą, kur buvo vedamos žydų istorijai ir kultūros paveldui skirtos ekskursijos,
Chaimo Frenkelio viloje pristatyta žydų kalbų tradicijas perteikianti koncertinė-edukacinė
programa. 2017 m. Europos žydų kultūros dieną tęsta ekskursijų mieste tradicija, Chaimo
Frenkelio viloje rodyti filmai „Žydų diaspora pasaulyje“ (Izraelio nacionalinė biblioteka), „Žydų
diaspora Lietuvoje“ (Lietuvos žydų paveldo kelio asociacija), pristatytas Šiaulių „Aušros“
muziejus iniciatyva sukurtas filmas „Žydai Šiauliuose“, vyko „Protų mūšis“ žydų istorijos ir
kultūros temomis. Europos žydų kultūros dienų minėjimai – tai galimybė populiarinti žydų
paveldo objektą – Chaimo Frenkelio vilą, jos ekspozicijas, atrasti, atpažinti ir „perskaityti“
šalia esančius žydų istoriją liudijančius artefaktus, atgauti dalį mūsų pačių istorinės atminties,
puoselėti šimtmečius besitęsiantį ganėtinai draugišką ir geranorišką lietuvių ir žydų sugyvenimą.
Vienas iš seniausių tradicinių „Aušros“ muziejaus renginių – nuo 1982 m. organizuojama
Poezijos pavasario popietė – 2008 m. iš Poeto Jovaro namo kiemelio persikėlė į Chaimo Frenkelio
vilą, o 2010 m. tapo Lietuvos rašytojų sąjungos ir Rašytojų klubo organizuojamo tarptautinio
poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ renginiu „Poezijos pavasaris Šiauliuose“. Tarp renginio
dalyvių būna poeto Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijos už geriausią metų poetinį debiutą
einamųjų ir ankstesnių metų laureatų, garsių šalies ir užsienio poetų, literatūrologų, aktorių,
muzikantų. Lygiateisiai dalyviai yra ir regiono literatai. Renginys sutraukia poezijos gerbėjus
iš visos Šiaurės Lietuvos.
2005–2007 m. muziejus tęsė dar 2000 m. prie Žaliūkių vėjo malūno pradėtas organizuoti
gyvosios istorijos šventes – Senųjų amatų dienas. 2008–2010 m., vykdant malūno restauravimo ir malūnininko trobos atstatymo darbus, šventės prie malūno nevyko. Ir tik baigus darbus,
2011 m. birželio 3–4 d. suorganizuotas komplekso atidarymas – didžiulė teatralizuota šventė
„Žaliūkių malūno dienos. Svečiuose pas malūnininką Danielį“. Šventėje tarpukario lietuvio
sodybos kasdienybę įvairino Valstybinio Šiaulių dramos, Kelmės mažojo, Telšių Žemaitės dramos teatrų spektakliai, praėjusio amžiaus vaikų žaidimai, veikė miestelio arbatinė, raštinė, knygynas, fotoateljė, turgus, vyko duonos kepėjų konkursas ir t. t. Šventė buvo užbaigta gegužine
su pučiamųjų orkestru „Panevėžio garsas“. Tais pačiais metais prie malūno jau vyko Žolinės
šventė, o 2012 m. – Atvelykio (Velykėlių), Kupolinių, Žolinės, Rudens lygiadienio šventės.
2005–2007 m. prie Žaliūkių malūno rengta Užgavėnių šventė. 2008 m. ji buvo perkelta į miesto
pėsčiųjų bulvarą, 2009 m. – į centrinį miesto parką, o nuo 2012 m. vėl sugrąžinta į Žaliūkių malūnininko sodybą ir organizuojama kartu su Šiaulių miesto savivaldybe, Šiaulių kultūros centru.
Šiuo metu Žaliūkių malūnininko sodyboje yra nusistovėjęs toks kalendorinių švenčių ciklas:
Užgavėnės, Velykėlės, Kupolinė, Žolinė, Rudens lygiadienis, adventas.
Kasmet Chaimo Frenkelio vilos retro kino salėje „Kapitol“ vyko nekomercinio kino
renginiai: mažųjų kino formų festivalis „Tinklai“ (nuo 2006), tarptautinis animacinių filmų
festivalis „Tindirindis“ (nuo 2007), tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis
„Ad Hoc: Nepatogus kinas“ (nuo 2009), „Vokiško kino dienos“ (nuo 2013), Flamenko filmų
festivalis (2015) ir kt. Jų metu rodomi filmų seansai, susitinkama su filmų kūrėjais, diskutuo208 Renginiai

jama. Nuo 2014 m. muziejus dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos,
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro organizuojamame projekte „Menų dūzgės“.
2006 m. gruodžio 15 d. buvo įsteigtas Šiaulių „Aušros“ muziejaus bičiulių klubas. Nuo
tada kiekvienų metų pabaigoje Chaimo Frenkelio viloje vyksta muziejaus bičiulių kalėdiniai
vakarai, kuriuose apžvelgiami muziejaus metų veikos rezultatai, dėkojama muziejaus bičiuliams, prisidėjusiems prie muziejaus veiklos ir jo vardo garsinimo, jiems dovanojamas koncertas. Tai graži ir prasminga kiekvienų metų pabaiga.
2014 m. lapkričio 21 d. po penkerius metus trukusios rekonstrukcijos atidarytas
Fotografijos muziejus tapo ne tik dar viena „Aušros“ muziejaus renginių, bet ir miesto, šalies
kultūrinio gyvenimo vieta. Muziejaus veiklos spektrą išplėsti leido įkurtas Vito Luckaus
fotografijos centras, kurio tikslas – V. Luckaus kūrybos ir lietuvių moderniosios fotografijos
meno saugojimas, tyrimai ir sklaida, XX a. lietuvių fotografijos mokyklos fenomeno
įprasminimas. Siekdamas šio tikslo, muziejus surengė parodas su jas lydinčiais renginiais:
„Vitas Luckus. Siūlau naują pasaulį“ (2014), paroda „Kolekcija“ iš „Aušros“ muziejaus rinkinių,
reprezentuojanti XX a. 5–9 deš. Lietuvos meninę fotografiją (2015, susitikimai su parodos darbų
autoriais), „(Ne)fotografinis laukas. 1988–1995“ (2015–2016, su profesionalų diskusijomis),
„Požiūris į senovinę fotografiją“ (2016, susitikimai su parodos darbų autoriais iš Lietuvos,
Ukrainos, Rusijos, Jungtinės Karalystės), „Spalva Lietuvos fotografijoje“ (2017, su kūrybinėmis
dirbtuvėmis ir meistriškumo pamokomis) ir kt. Vyko fotografijų albumų pristatymai: dizainerio
Vilmanto Dambrausko „Mano miesto portretai“ (2014), Aleksandro Ostašenkovo „Būsenos“
(2016) ir kt. Fotografijos muziejus nuo 2015 m. įsitraukė į „Dizaino savaitės“ renginius,
2017 m. muziejuje vyko Vilniaus kino festivalio „Kino pavasaris“ atidarymo Šiauliuose
renginys. Muziejuje formuojasi intelektualaus bendravimo erdvė: skaitomos viešos paskaitos
(menotyrininko Virginijaus Kinčinaičio viešų paskaitų ciklas „Vaizdų gyvenimai. I, II“ (2015–
2017), vyksta viešos diskusijos („Šiaulių tapatybė: Saulės žemė ar vartai į Šiaurę?“, 2016). Nuo
2016 m. muziejuje minima Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena: 2016 m.
vyko susitikimas su fotožurnalistu Artūru Morozovu jo parodoje „Vijna“, 2017 m. – filmo
„Senekos diena“ (režisierius Kristijonas Vildžiūnas) seansas. Būta ir pasaulinio masto renginių:
2015 m. fotografas iš Argentinos Estebanʼas Pastorino Diazʼas sukūrė ir eksponavo muziejuje
Šiaulių panoramą, kuri yra ilgiausia vientisa analoginė fotografija pasaulyje. Jos ilgis – 120 m.
„Aušros“ muziejuje organizuotos mokslinės, mokslinės-praktinės konferencijos, seminarai muziejinio darbo, eksponatų vertės nustatymo, skaitmeninimo, restauravimo ir kitais
klausimais. 2007 m. gruodžio 7 d. įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „Grafai Zubovai.
Paveldas ir veikla Lietuvoje ir Latvijoje“, suorganizuota kartu su Šiaulių universiteto Šiaurės
Lietuvos istorijos centru, 2010 m. lapkričio 26–27 d. – kasmetinė tarptautinė Lietuvos archeologijos draugijos konferencija „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai“, 2015 m. balandžio 23 d.
„Aušros“ muziejus, vienas iš pirmųjų šalyje visiškai perėjęs prie darbo su LIMIS – Lietuvos
integralia muziejų informacine sistema, Fotografijos muziejuje surengė teorinę-praktinę konŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017
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Baltijos muzeologijos mokyklos dalyviai Chaimo Frenkelio vilos parke. Vidurinėje eilėje iš kairės: aštunta
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Muziejų, bibliotekų ir archyvų
skyriaus vyriausioji specialistė Vaiva Lankelienė, devinta – „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei Virginija Šiukščienė, dešimtas – dr. Martinʼas R. Schärerʼis (Šveicarija), Tarptautinės muziejų
tarybos (ICOM) Etikos komiteto pirmininkas. 2015 m. liepos 5 d.

ferenciją „Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimas ir sklaida: inovatyvios visuomenės ir
atminties institucijų iniciatyvos, patirtys ir galimybės“. Konferencijoje aptarti tarptautiniu ir
nacionaliniu lygiu vykdyti kultūros paveldo skaitmeninimo ir sklaidos projektai, inovatyvaus
mokslo, atminties institucijų ir privataus suskaitmeninto kultūros paveldo pritaikymo iniciatyva, pademonstruotos naujausios kultūros paveldo sklaidos technologinės galimybės, pristatyti
projekto „Athena Plus“ metu sukurti įrankiai ir jų pagrindu plėtojami nauji edukacijai, turizmui
ir laisvalaikiui skirti produktai ir paslaugos.
Išskirtinis tarptautinis renginys – 2015 m. liepos 5–11 d. „Aušros“ muziejuje vykę ilgalaikio tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Baltijos muzeologijos mokykla“ mokymai „Muziejų etika XXI a. kūrybinės ekonomikos kontekste“. Mokymus vedė dr. François Mairesseʼas
(Sorbonos universitetas, Prancūzija) ir dr. Martinʼas R. Schärerʼis (Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Etikos komiteto pirmininkas, Šveicarija). Nuo 2004 m. organizuojamas projektas,
skirtas Lietuvos, Latvijos ir Estijos muziejininkų profesiniams gebėjimams tobulinti ir jų kultūriniam bendradarbiavimui skatinti. Mokymuose dalyvavo po 10 muziejininkų iš visų 3 šalių.
„Aušros“ muziejuje įvyko keletas Lietuvos muziejų asociacijos renginių – net 2 kasmetinės asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos konferencijos. 2013 m. balandžio 23 d.
XVI konferencijoje „Muziejų daugiafunkciškumas: galimybės ir problemos“ perskaityta 14
pranešimų. Kartu surengtas ir Rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo sekcijos seminaras
„Vieningos eksponatų vertinimo metodikos paieškos“. 2017 m. balandžio 20–21 d. Fotografi210 Renginiai
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jos muziejuje įvyko XX konferencija „Fotografija Lietuvos muziejuose“, kurioje perskaityti net
23 pranešimai, ir Švietimo sekcijos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Abiejose konferencijose ir seminaruose dalyvavo daugiau nei po 100 muziejininkų iš daugiau nei 40 Lietuvos muziejų, mokslo, kultūros institucijų. Iš kitų seminarų išskirtini: 2006 m. balandžio 27 d. „Aušros“
muziejaus inicijuotas seminaras „Provincijos muziejus: tendencijos, problemos, perspektyvos“,
kuriame aptarta provincijoje veikiančių nevyriausybinių, savivaldybių, respublikinių muziejų
situacija, 2007 m. spalio 9 d. respublikinis seminaras „Gyvosios istorijos šventės: problemos ir
perspektyvos“, kuriame dalyvavo 80 Lietuvos muziejų darbuotojų, gyvosios istorijos švenčių
organizatorių ir 27 Šiaulių universiteto istorijos specialybės studentai. Pasidalyta nuomonėmis
apie gyvosios istorijos švenčių organizavimo ypatybes, turinį, išsakyti nuogąstavimai, kad dėl
švenčių gausos nukenčia jų turinys. 2008 m. lapkričio 5 d. įvyko Lietuvos restauratorių sąjungos ir „Aušros“ muziejaus renginys „Apskritasis stalas Šiaurės Lietuvos restauratoriams, muziejinių vertybių saugotojams ir paveldo specialistams“. Dalyvavo ir pranešimus skaitė restauratoriai, kultūros paveldo apsaugos specialistai. 2016 m. balandžio 14 d. surengtas seminaras
„Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo aspektai viešai naudojant muziejaus informacinius
išteklius“ žurnalistams, dėstytojams, kultūros darbuotojams, studentams. Aptarti šiuo metu aktualūs autorių teisių klausimai. Seminarą vedė Edita Ivanauskienė, LLM (IP) (Stokholmas),
advokatė, patentinė patikėtinė, Lietuvos patentinių patikėtinių asociacijos Bendradarbiavimo
grupės vadovė.
Straipsnyje paminėti svarbiausi, išskirtiniai renginiai. Per metus muziejus jų surengia
iki 70. Muziejaus renginiai papildo miesto švenčių – Šiaulių dienų, Šiaulių naktų – programas,
svariai prisideda prie miesto, šalies kultūrinio gyvenimo įvairovės, traukia į muziejų įvairaus
amžiaus ir įvairių poreikių lankytojus, padeda formuoti muziejaus – atviros institucijos įvaizdį.
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Romena Čepauskienė
TARPTAUTINIS CHAIMO FRENKELIO VILOS VASAROS FESTIVALIS
Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis – vienas iš svarbiausių Šiaulių
„Aušros“ muziejaus renginių. Profesionalumas, tęstinumas ir įvairovė – pagrindinės kultūrine
tradicija tapusio, vienintelio Šiauliuose profesionaliojo meno festivalio savybės. Festivalis kasmet atsinaujina ir kinta, atsiliepdamas į visuomenės poreikius, pasiūlydamas naujus kultūrinius
potyrius, kartu išlikdamas solidaus turinio.
„Aušros“ muziejus yra vienintelis muziejus Lietuvoje, kuris organizuoja festivalį, įvairiapusiškai atskleidžiantį profesionalųjį meną (muziką, šokį, literatūrą, vaidybą ir pan.). Festivalyje pristatomi aukštos kokybės projektai ir skirtingos meno raiškos formos padeda suvokti,
kas yra kultūros paveldo objektas, tradicijos ir sociokultūrinės vertybės, tenkina ypatingų interesų publikos poreikius, aktyvina turizmą, skatina kultūros institucijų ir verslininkų bendradarbiavimą. Festivalio renginiuose pasirodantys atlikėjai yra savo sričių profesionalai, užsienio
šalių ir Lietuvos elitinės kultūros ambasadoriai.
2004 m. įvyko I Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Tai buvo Šiaulių kamerinio
orkestro 4 koncertų ciklas. Po metų festivalis jau tapo tarptautinis. Tuometiniai jo rengėjai buvo
Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių miesto kamerinis orkestras, Šiaulių „Aušros“ muziejus,
festivalio meno vadovas – Borisas Traubas. Kasmet festivalis ėmė sulaukti vis daugiau gerbėjų
ir išaugo į vieną iš svarbiausių miesto muzikinių vasaros renginių.
Nuo 2011 m. Šiaulių „Aušros“ muziejus tapo vienintele institucija, atsakinga už Tarptautinio Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio organizavimą. Taip atsirado išskirtinė proga
muziejui išnaudoti dar vieną kultūrinės veiklos nišą – profesionalių muzikinių renginių organizavimą. Buvo išsikeltas tikslas – kiekvienais metais kviesti į Šiaulius ir pristatyti klausytojams
garsius, kūrybingus atlikėjus, kolektyvus. Festivaliui įgyvendinti gautas finansavimas iš Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo ir finansinis palaikymas iš Šiaulių miesto savivaldybės. Šie finansavimo šaltiniai tapo pagrindu, kasmet įgyvendinant festivalį.
2011 m. festivalio meno vadovu tapo Lietuvos nacionalinės premijos laureatas Robertas
Šervenikas – iniciatyvus, produktyvus ir autoritetingas dirigentas, ypač vertinamas už aktyvią
ir įvairialypę kūrybinę raišką. Su šiuo meno vadovu „Aušros“ muziejus sėkmingai bendradarbiauja iki šiol.
Džiugu, kad pirmą kartą „Aušros“ muziejaus savarankiškai suorganizuotas festivalis
pateisino lūkesčius ir paįvairino vasarą 5 kokybiškais muzikiniais renginiais, pristačiusiais
profesionaliąją muziką įvairiausio amžiaus, profesijų, išsilavinimo, muzikinio skonio klausytojams. Nuo pirmo iki paskutinio koncerto džiuginusi kokybiška klasikinė muzika, atliekama
profesionalių mūsų šalies atlikėjų ir svečių iš užsienio, sulaukė atgarsio klausytojų širdyse.
Festivalio koncertuose jų apsilankė daugiau kaip 700. Atsižvelgus į tai, kad Chaimo Frenkelio
vilos koncertinės erdvėse, nors jos ir geros akustikos, telpa tik iki 150 klausytojų – tai nemažas
skaičius. Gausiausiai publika rinkosi į Lietuvos kamerinio orkestro (dirigentas Donatas Katkus)
212 Renginiai

Tarptautinio Chaimo
Frenkelio vilos
vasaros festivalio
meno vadovas
Lietuvos nacionalinės
premijos laureatas
Robertas Šervenikas

koncertą, pirmą kartą vykusį rekonstruotame Chaimo Frenkelio vilos parke po atviru dangumi.
2012 m. vasarą parke jau vyko net 4 iš 8 festivalio koncertų. Atsiradus galimybei priimti
gerokai daugiau klausytojų (iki 700 sėdimų vietų), festivalio lankytojų skaičius žymiai išaugo.
2011 m. festivalyje apsilankė kiek daugiau nei 700 muzikos gerbėjų, o po metų – jau per 2 000.
Padidėjęs lankomumas ir populiarumas lėmė ir didesnį rėmėjų palaikymą: išaugo jų finansinė
parama festivaliui, užsimezgė glaudesni bendradarbiavimo ryšiai, kurie padėjo pamatą nuolatinei mecenatystei. „Aušros“ muziejus itin yra dėkingas ilgalaikiams festivalio rėmėjams ir
draugams: UAB „Sabalin“, UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“, AB spaustuvei „Titnagas“,
gėlių ir dovanų salonui „Dabija“ ir kt.
2013-aisiais, Šiaulių „Aušros“ muziejui minint 90 metų sukaktį, kultūros paminklo –
Chaimo Frenkelio vilos ir parko – erdvėse įvyko jubiliejinis X tarptautinis Chaimo Frenkelio
vilos vasaros festivalis. Ryškūs, drąsūs ir netradiciniai žingsniai buvo numatyti organizuojant
renginius. Iki šiol festivalio programa apėmė tik muzikos sritį, tačiau 9 metų patirtis leido
išplėsti festivalio koncepciją ir įtraukti kitas meno šakas, tokias kaip teatras, literatūra, šokis,
šiuolaikinis menas ir pan. Per festivalio atidarymą, vykusį liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, lankytojai išvydo išskirtinę antikvarinių automobilių
parodą „Automobiliai nuo Chaimo Frenkelio iki Elvisʼio Presleyʼio laikų“, o per visą festivalį
liepos–rugpjūčio mėn. vilos parke veikė skulptoriaus Algimanto Šlapiko (Kaunas) koroduoto
metalo ir granito skulptūrų paroda. Nuo jubiliejinio festivalio jau 5 metai iš eilės laikomasi
tradicijos vasaros festivalio renginius pradėti liepos 6-ąją. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga šiauliečiams ir miesto svečiams dovanojamas nemokamas koncertas.
X tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis išsiskyrė tuo, kad sujungė tradiciją ir modernumą, pateikė menų sintezę. Festivalio atidarymo koncerte skambėjo išskirtiniai
lietuvių autorių Jaroslavo Cechanovičiaus, Skirmanto Sasnausko, Vitos Rusaitytės kūriniai bigŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017
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bendui ir simfoniniam džiazo orkestrui. Kituose festivalio renginiuose dėmesys buvo skirtas
kitoms meno raiškos formoms, idėjoms, prasmėms ir problemoms, naujovėms, žaismei. Susikūręs naujas „Knygos teatras“ žiūrovams pristatė spektaklį pagal Vinco Mykolaičio-Putino
romano „Altorių šešėly“ III dalį, smuikininko Aido Strimaičio ir pianistės Eglės Kasteckaitės
duetas atliko prancūzų kompozitorių kūrinius, meilės valso ritmu kvietė suktis Judita Leitaitė ir
Deividas Staponkus su Lietuvos kariuomenės orkestru, gražiausių prancūziškų dainų kolekciją
pristatė „Chris Ruebens Ensemble“, o svečių iš Ispanijos – „Carlos Piñana & group“ – jausmingas pasirodymas nukėlė į flamenko muzikos ir šokio tėvynę Ispaniją. Trisdešimties metų jubiliejų švenčiantis Kauno šokio teatras „Aura“ pristatė jausmingą šokio spektaklį apie 1863 m.
sukilimo įvykius Lietuvoje. Pirmąją rudens dieną ištikimieji klausytojai kartu su ansamblio
„Giunter Percussion“ mušamųjų instrumentų meistrais Pavelu Giunteriu, Tomu Kulikausku,
Sigitu Gailiumi, Viktoru Mogilo-Žano, Robertu Vilčinsku trankiai palydėjo vasarą ir besibaigiantį festivalį.
Pakitusi festivalio koncepcija ir pobūdis praplėtė klausytojų ir žiūrovų būrį, leido įgyvendinti muziejaus viziją ir dar sklandžiau atlikti vieną iš muziejaus funkcijų – populiarinti
kultūros paveldą ir muziejinę veiklą.
XI tarptautiniame Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalyje ir toliau tęsta misija derinti
klasikinės, populiariosios ir moderniosios muzikos koncertus, šokio ir literatūrinius spektaklius, kitas meno formas. Pristatyti išskirtiniai šiuolaikinio scenos meno pasirodymai: Gyčio
Ivanausko teatro įmantrios tango kombinacijos šokio spektaklyje „Tango salon“, elegantiški,
jautrūs ir netikėti režisierės, aktorės Birutės Mar ir „Knygos teatro“ literatūriniai spektakliai.
Koncertuose festivalio gerbėjų laukė įsimintina muzikinė kelionė po klasikos ir džiazo
pasaulį, ekstremalūs muzikiniai nuotykiai drauge su grupe „Koum tara“ (Prancūzija–Alžyras)
214 Renginiai

XIII tarptautinio
Chaimo
Frenkelio
vilos vasaros
festivalio
uždarymas.
Šiuolaikinio
cirko „Willy
Good Wood“
(Prancūzija)
pasirodymas.
2016 m.

ir išskirtinis uždarymo pasirodymas „Gyvenimas scenoje – širdis Afrikoje“ su garsiuoju
šiauliečiu Martynu Levickiu (akordeonas) priešaky.
Per festivalį Chaimo Frenkelio viloje buvo pristatyta ir paroda „Europos miestai XVIII–
XIX a. graviūrose“ iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių. Buvo galima išvysti išskirtinius ir
vertingiausius grafikos kūrinius, dauguma kurių eksponuoti pirmą kartą.
2015-ųjų vasarą „Aušros“ muziejus šiauliečiams ir miesto svečiams skirtame nemokamame festivalio atidarymo koncerte pristatė romantinę ir moderniąją lietuvių kūrėjų muziką.
Pasirodė Šiaulių kamerinis orkestras (meno vadovas Jonas Janulevičius), valstybinis Šiaulių
kamerinis choras „Polifonija“ (meno vadovas Tomas Ambrozaitis), Rūta Lipinaitytė (smuikas),
Laimis Vilkončius (vokalas, fortepijonas), Vytautas Giedraitis (klarnetas), dirigavo Robertas
Šervenikas.
Festivalio programoje netrūko scenos meno pasirodymų. Lankytojai išvydo „Lino lėlių“
teatro spektaklį visai šeimai „Lietuviška pasaka apie tris seseris“, režisierės ir aktorės Birutės
Mar žodžio ir muzikos improvizaciją „Tylos sodai“, Rolando Kazlo (inscenizacijos autorius,
režisierius ir aktorius) drauge su instrumentiniu ansambliu atliktą teatralizuotą istoriją pagal E.
T. a. Hofmano pasaką „Spragtukas ir Pelių Karalius“ ir M. Musorgskio siuitą „Parodos paveikslėliai“, nuotaikingą muzikos spektaklį „Operetė kitaip“.
Koncertuose skambėjo ansamblio „Chveneburebi“ (Gruzija) atliekami tradiciniai gruzinų šokiai ir dainos, nepamirštama portugališka sielos muzika – fado (Mara Pedro (vokalas),
Mário Henriquesʼas (portugališkoji gitara), Bruno Brásʼas (fado gitara). Arkadijus Gotesmanas
(perkusija), Kęstutis Vaiginis (saksofonas) ir Daveʼas Allenʼas (gitara, JAV), susibūrę į unikalią
tarptautinę džiazo grupę, pristatė improvizacijas vienos iš linksmiausių nebyliojo kino komedijų „Saugumas paskutinėje vietoje“ fone.
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Be Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio jau būtų sunku įsivaizduoti kultūrinį Šiaulių gyvenimą vasarą. Meno vadovas R. Šervenikas festivalio programą vadina daugiakultūre,
mat joje skamba klasikiniai, moderniosios ir populiariosios muzikos kūriniai, vyksta šiuolaikinio scenos meno pasirodymai, tradicija jau tapo spektaklis visai šeimai. Kasmet į programą
įtraukiama ir kažkas naujo, netikėto, pvz., 2016 m. pirmą kartą į Šiaulius atvežtas teatralizuotas cirko iš Prancūzijos „Willy good wood“ spektaklis. Maloniai nustebino ir renginys visai
šeimai – Panevėžio Juozo Miltinio teatro spektaklis „Katės namai“. Visi norintys jį pamatyti
nė netilpo vilos salėje, tad į festivalio programą ketinama įtraukti daugiau spektaklių įvairaus
amžiaus žiūrovams.
2017 m. vykęs XIV tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis toliau tęsė
lankytojų pamėgtą ir puikiai vertinamą tradiciją: programa apėmė įvairias profesionaliojo
meno formas, klausytojai ir žiūrovai išvydo 7 pasirodymus – teatro, muzikos, šokio ir vaizdų
kompozicijas. Nebuvo pamiršti ir mažieji žiūrovai – jiems parodytas Panevėžio lėlių vežimo teatro spektaklis. Festivalio lankytojų skaičius nuo keleto šimtų pirmuosiuose renginiuose, kurie
vyko tik viloje, išaugo iki daugiau kaip 6 000 per paskutinį festivalį, nes pasirodymai rengiami
didesnėje erdvėje – viloje ir parke.
Sėkmingą tarptautinio festivalio organizavimo patirtį sukaupęs „Aušros“ muziejus ketina ją pritaikyti ir ruošdamasis 2018 m. vyksiančiam jubiliejiniam, jau 15-ajam, festivaliui.
„Aušros“ muziejaus kolektyvas deda daug pastangų, siekdamas festivalį išlaikyti konkurencingą ir patrauklų. Turima didelių siekių rengiant festivalį ateityje. Ketinama užmegzti
glaudžių ryšių, leisiančių patobulinti techninę bazę ir šiauliečiams pristatyti iki šiol festivalyje
dar nematytą simfoninį orkestrą ar operą.
Jau antrą dešimtmetį „Aušros“ muziejaus organizuojamas festivalis tapo pavyzdžiu, įrodančiu, kad muziejų veikla neapsiriboja vien parodomis ir ekspozicijomis, festivalis yra viena
iš formų, leidžiančių pristatyti garso ir vaizdo meno vertybes, suburianti žmones gražioje viloje
ir parke.
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Jolita Kirkilaitė
TARPTAUTINIS PROJEKTAS „EUROPOS MUZIEJŲ NAKTIS“
2005 m. Prancūzijos kultūros ir komunikacijos ministerija inicijavo tarptautinį projektą,
pavadintą „Europos muziejų naktis“. Jau pirmaisiais metais šis sumanymas sulaukė muziejų
bendruomenės palaikymo – į naktinę veiklą įsiliejo įvairūs Europos, tarp jų ir Lietuvos, muziejai. Nuo pat projekto pradžios Šiauliuose lankytojus naktinėti pakvietė ir Šaulių „Aušros“
muziejus.
Bėgant metams, naktiniai renginiai muziejuose gegužės mėn. tapo tradicija, pritraukiančia milijonus lankytojų. Tokią projekto sėkmę lėmė išskirtinumas – galimybė vakare ir naktį
apsilankyti muziejuose, kai paprastai tuo laiku jie būna uždaryti. Maža to, ilgainiui vis daugiau
muziejų ne tik atvėrė savo ekspozicijų duris, bet pradėjo organizuoti neįprastus renginius, kuriančius netikėtą, naują muziejų veidą ir pritraukiančius didesnes auditorijas.
„Europos muziejų naktis“ daugumoje muziejų prasideda apie 18 val. ir tęsiasi iki vidurnakčio. Paprastai renginiui įgyvendinti pasirenkama pirma šeštadienio naktis po gegužės
18-osios – Tarptautinės muziejų dienos. Viena iš projekto įgyvendinimo sąlygų – muziejų lankymas ir renginiai turi būti nemokami, taip suteikiama proga visiems apsilankyti kultūros įstaigose.
Pirmasis „Europos muziejų nakties“ renginys, pavadintas „Šviesos naktyje“, Šiauliuose
įvyko 2005 m. Chaimo Frenkelio viloje, 2006 ir 2007 m. – Žaliūkių malūnininko sodyboje.
Trejus metus projektas buvo kitų „Aušros“ muziejaus renginių dalis, o nuo 2008 m. pradėtas
organizuoti kaip atskiras renginys ir ilgą laiką (iki 2015) vyko tik Chaimo Frenkelio viloje.
Beveik kasmet „Europos muziejų naktis“ „Aušros“ muziejuje turėjo temą: 2008 m. –
„Naktis muziejuje N-14“, 2009 m. – „Naktis muziejuje. Veidrodžio metamorfozės“, 2010 m. –
„Naktis muziejuje. Elektra: tarp vizijos ir realybės“, 2013 m. – „Iliuzijų parkas. Chaimo Frenkelio vilos parko vasaros sezono atidarymas“, 2014 m. – „Medijų naktis. Chaimo Frenkelio
vilos parko vasaros sezono atidarymas“, 2015 m. – „Nepramiegok muziejų nakties“, 2016 m. –
„Rožės pražydėjimas tamsoj“, 2017 m. – „Muziejai ir nepatogios istorijos: kalbėti apie tai,
kas nutylima“. Paskutinių dvejų metų temos dominavo ir kitų Lietuvos muziejų renginių
pavadinimuose. Pasirinkti jas ir rengti vienos temos renginius visoje šalyje pasiūlė Tarptautinė
muziejų taryba (ICOM).
2011 m. pirmą kartą muziejų nakties renginys persikėlė į lauką – lankytojams buvo pristatyta rekonstruojamo Chaimo Frenkelio vilos parko dalis. Po metų įvyko ir viso parko atidarymas. Minėtais metais visas dėmesys buvo sutelktas į naują erdvę ir veiklą joje, todėl „Europos
muziejų nakties“ renginiui papildoma tema nebuvo renkama.
„Aušros“ muziejus nuo pat pirmųjų renginio metų Šiauliuose suformavo aktyvią ir įvairialypę „Europos muziejų nakties“ atmosferą. Nebuvo apsiribojama tik viena veikla, į muziejų
atėjusių lankytojų laukė įvairovė – vaizdo, muzikos, šokio, teatro, literatūros, technikos, mados ar kitų sričių pasirodymai ir užsiėmimai, kuriuos atspindėdavo tuometė tema. Naktinėtojai
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galėjo susipažinti su Artimaisiais Rytais, kino pradžia ir pirmaisiais bandymais kurti meninę
erotinę fotografiją (2008), pažinti paslaptingą veidrodžių pasaulį (2009), pamatyti nekasdienius
elektros pritaikymo būdus (2010), pasigrožėti kojūkininkų trupės ir fakyrų ugnies pasirodymais
(2011), tapti Chaimo Frenkelio vilos parko atidarymo ir iškilmingo fontano paleidimo dalyviais
(2012), magiškų triukų ir fokusų (2013), gyvo garsų improvizacijų, mistifikuotos lėlių animacijos (2014) žiūrovais ir pan.
2015 m. į „Europos muziejų nakties“ renginius buvo įtraukta ne tik Chaimo Frenkelio
vila, bet ir dar 2 Šiaulių „Aušros“ muziejaus padaliniai – Fotografijos muziejus ir Žaliūkių malūnininko sodyba. Chaimo Frenkelio viloje mados mėgėjai ir ekspertai turėjo progą apžiūrėti
parodą „Art deco mada“ iš mados istoriko Aleksandro Vasiljevo kolekcijos, paklausyti jaunų
grupių pasirodymų vilos parke, išvysti naktinio miesto panoramą iš 43 m aukščio gaisrinio
keltuvo. Žaliūkių malūnininko sodyboje lankytojai buvo kviečiami dalyvauti naktinėje ekskursijoje su žibintais vėjo malūne, stebėti žvaigždes kartu su Jaunųjų technikų centro astrofizikais.
Lankytojai iš Fotografijos muziejaus stogo terasos žvelgė į atsiveriančią Šiaulių panoramą,
galėjo paklausyti gyvos muzikos, dalyvauti interaktyvioje edukacinėje veikloje, pamedituoti
muziejaus vinilotekoje.
Siekiant šiauliečiams ir miesto svečiams suteikti progą per vieną naktį aplankyti 3 muziejus, kartu su UAB „Busturas“ sukurtas visus muziejus jungiantis vienkartinis maršrutas,
kuriuo viešojo transporto autobusai kursavo iki 1 val. nakties, o populiariausi miesto autobu218 Renginiai

Europos
muziejų nakties
renginys
Fotografijos
muziejuje.
2016 m.

sai – pagal šeštadienio tvarkaraštį. Muziejų nakties viešojo transporto maršrutai buvo sudaryti
2015–2017 m.
Išskirtiniais metais tapo 2016-ieji. Tąkart Šiaulių „Aušros“ muziejus pirmą kartą pakvietė prisidėti kitus Šiaulių miesto muziejus ir surengė naktinę veiklą net 5 savo padaliniuose
(Fotografijos muziejuje, Chaimo Frenkelio viloje, Dviračių muziejuje, Žaliūkių malūnininko
sodyboje, Radijo ir televizijos muziejuje). Palaikydami idėją, prie projekto prisidėjo 6 Šiaulių
muziejai: Šiaulių geležinkelio, V. Kavaliauskienės katinų, Vandentvarkos, Nacionalinių lėlių,
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos istorijos Jono Krivicko, Šiaulių kino. Dauguma šių muziejų
į vakarinius renginius kvietė pirmą kartą. Sulaukta rekordinio susidomėjimo – per naktį muziejuose apsilankė 20 019 lankytojų, „Aušros“ muziejaus padaliniuose – 13 249.
2017 m. projektas Šiauliuose dar labiau išaugo, duris atvėrė ir į vakarinius nemokamus
renginius pakvietė net 13 muziejų: 5 „Aušros“ muziejaus padaliniai, 5 muziejai, dalyvavę
2016 m., – Šiaulių geležinkelio, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos istorijos Jono Krivicko,
Šiaulių kino, Vandentvarkos, V. Kavaliauskienės katinų – ir 3 nauji, pirmą kartą projekte dalyvavę, muziejai – Sporto, Šiaulių apygardos teismo teismų istorijos, Šiaulių universiteto Gynybos ir karybos edukacijos. Dauguma muziejų duris atvėrė 19 val. ir lankytojų laukė iki 24 val.,
kiti – iki 1 val. Per šį laiką visuose muziejuose sulaukta 26 508 lankytojų, „Aušros“ muziejaus
padaliniuose – 17 647. Šiai muziejų nakčiai „Aušros“ muziejus taip pat sukūrė interaktyvų
maršrutą „Muziejų naktis Šiauliuose“, kurį pateikė „izi.TRAVEL“ programėlėje. Tai leido
išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių naudotojams lengviau surasti projekte dalyvaujančius muziejus ir susipažinti su jų parengta vakaro programa.
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Mūsų muziejininkai

Virginija Šiukščienė
ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
Muziejų paprastai reprezentuoja jo veikla – gausūs ir įvairūs rinkiniai, ekspozicijos,
parodos, leidiniai, renginiai, sutvarkyti, renovuoti, rekonstruoti pastatai. O už viso to yra žmonės – muziejaus darbuotojai, kurie savo kompetencija, išmanymu, pasiaukojamu darbu kuria
muziejaus įvaizdį. Muziejininko darbas nėra brangiai mokamas, jį pasirinkę žmonės dirba ne
dėl užmokesčio, dažniausiai – iš idėjos. Štai tokie darbuotojai, paprastai, ir padaro didžiausius
darbus, sukuria įdomiausias ekspozicijas, parodas, edukacijas. Dalis muziejininkų darbo lieka
visuomenei nematoma: eksponatų kaupimas, sisteminimas, apskaitymas, saugojimas, tyrimas,
kita dalis – vieša: ekspozicijos, parodos, edukacijos.
Šiame straipsnyje apžvelgiama „Aušros“ muziejaus darbuotojų kaita, išvardijami padalinių vadovai, paminimi ilgiausiai dirbantys, nusipelnę, įvairiais apdovanojimais įvertinti muziejininkai ir į kolektyvą įsilieję nauji darbuotojai.
Aptariamuoju laikotarpiu vidutinis muziejaus darbuotojų skaičius nuo 90 2006 m. išaugo iki 95 2016 m. Mažiausias darbuotojų skaičius buvo 2011 ir 2012 m. – 85. Muziejininkų
skaičius nuo 36 2006 m. išaugo iki 47 2016 m. Mažiausias muziejininkų skaičius buvo 2011 ir
2012 m. – 32. Kasmet vidutiniškai priimama 10 naujų darbuotojų, atleidžiami 9 darbuotojai.
Visą aptariamąjį laiką muziejui vadovavo direktorius Raimundas Balza. 2017 m. suėjo 20 metų
nuo jo paskyrimo eiti šias pareigas 1997 m. Pakeitus Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą,
neterminuota darbo sutartis su R. Balza 2014 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos kultūros
ministro įsakymu buvo pakeista ir tapo terminuota – sudaryta 5 metų kadencijai iki 2019 m.
kovo 1 d. Ilgametė (šias pareigas ėjo nuo 1975 m.) muziejaus direktoriaus pavaduotoja mokslo
reikalams Viktorija Lozaitienė, laimėjusi Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konkursą,
nuo 2006 m. liepos 18 d. tapo vyriausiąja fondų saugotoja (nuo 2014 m. sausio 1 d. – direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja). Nuo 2006 m. spalio 2 d. iki 2007 m. rugsėjo
30 d. direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams dirbo Roma Baristaitė. Nuo 2007 m. spalio
1 d. direktoriaus pavaduotojos muziejininkystei pareigas eina Virginija Šiukščienė, iki tol nuo
2004 m. buvusi direktoriaus pavaduotoja leidybai, muziejuje dirbanti nuo 1982 m. 2012 m.
panaikinus direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybę, šias pareigas ėjęs Povilas Juozapaitis, muziejuje dirbantis nuo 1977 m., 2012 m. sausio 2 d. tapo Bendrojo skyriaus vedėjo
pavaduotoju.
Įvyko pokyčių muziejaus struktūroje: optimizuojant darbo jėgos išteklius, muziejaus
uždaviniams spręsti buvo įsteigti nauji skyriai ir centrai, kai kurie skyriai panaikinti, sektoriai sujungti su skyriais. Keitėsi ir padalinių vadovai. 2011 m. lapkričio 1 d. buvo panaikintas
Technikos istorijos skyrius, kuriam iki 2009 m. rugsėjo 1 d. vadovavo Genovaitė Žukauskienė,
nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. lapkričio 1 d. – Angelė Milienė. 2013 m. balandžio 2 d.
buvo panaikintas Naujausios istorijos sektorius, kuriam vadovavo Birutė Lukošiūtė, muziejuje
dirbanti nuo 1979 m. Panaikintų skyriaus ir sektoriaus darbuotojai buvo perkelti, o rinkiniai
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prijungti prie Istorijos skyriaus, kuriam iki 2011 m. rugpjūčio 9 d. vadovavo Irena Nekrašienė,
nuo 2011 m. rugpjūčio 9 d. iki 2013 m. balandžio 2 d. vedėjos pareigas laikinai ėjo Vilma Karinauskienė, muziejuje dirbanti nuo 2004 m. Nuo 2013 m. balandžio 2 d. iki 2015 m. rugsėjo
15 d. Istorijos skyriaus vedėja buvo B. Lukošiūtė, pavaduotoja − V. Karinauskienė. 2015 m.
rugsėjo 15 d. skyriaus vedėja tapo Jovita Vilimaitienė (nuo 2014 m. sausio 2 d., iki tol ji buvo
Fotografijos skyriaus vedėjos pavaduotoja), pavaduotoja − B. Lukošiūtė, nuo 2017 m. lapkričio
13 d. laikinai eiti skyriaus vedėjos pareigas paskirta Augustė Labenskytė, pavaduotoja – V. Karinauskienė. Etnografijos skyriaus vedėja iki 2006 m. rugpjūčio 24 d. buvo Skaistė Mockutė,
nuo 2006 m. rugpjūčio 24 d. iki 2010 m. gruodžio 12 d. – Rūta Stankuvienė, nuo 2010 m. gruodžio 13 d. skyriui vadovauja Sigita Milvidienė. Nuo 2000 m. rugsėjo 18 d. Fotografijos skyriui
vadovaujanti Vilija Ulinskytė-Balzienė vadovauja ir Šiaulių regiono muziejinių vertybių skaitmeninimo centrui, įkurtam 2013 m. balandžio 2 d. Fotografijos skyriaus padaliniui Vito Luckaus fotografijos centrui, įsteigtam 2014 m. lapkričio 21 d., nuo 2015 m. balandžio 1 d. vadovauti paskirta Ieva Meilutė-Svinkūnienė. Ryšių su visuomene skyriui (iki 2008 m. – Parodų ir
lankytojų aptarnavimo skyrius) nuo 2006 m. sausio 16 d. iki 2008 m. rugpjūčio 1 d. vadovavo
Asta Katkienė, nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. lapkričio 17 d. – Deimantė Bačiulė, nuo
2017 m. birželio1 d. – Romena Čepauskienė. Edukacijos skyriui, įsteigtam 2011 m. birželio
27 d. ir panaikintam 2016 m. lapkričio 2 d., vadovavo Asta Vaitkienė (Katkienė). Archeologijos
skyriui iki 2017 m. spalio 23 d. vadovavo Audronė Šapaitė, nuo 2017 m. spalio 25 d. šias pareigas laikinai eiti paskirta Virginija Ostašenkovienė, muziejuje dirbanti nuo 1997 m. Bendrajam
skyriui iki 2011 m. liepos 4 d. vadovavo Rimas Jokubaitis, nuo 2012 m. vasario 10 d. vadovauja Saulius Pučinskas. Vyriausiąja buhaltere iki 2006 m. dirbo Asta Gontarskienė, nuo 2006 m.
spalio 13 d. dirba Danguolė Pupinienė. Visą aptariamąjį laikotarpį Dailės skyriui vadovavo
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Odeta Stripinienė, muziejuje dirbanti nuo 1997 m., Restauravimo centrui – Vita Andrulienė,
muziejuje dirbanti nuo 1994 m.
Per šį laikotarpį muziejų papildė gausus būrys jaunų, tik ką studijas pabaigusių ir jau
turinčių patirties muziejininkų ir kitų sričių specialistų, kurie sėkmingai įsiliejo į brandų muziejaus darbuotojų kolektyvą. Tai Daiva Armonienė, Loreta Bosienė, Aurimas Brunickis, Birutė
Baranauskienė, Darius Butkevičius, Milda Černiauskaitė, Jūratė Džežulskytė, Tomas Eitutis,
Tomas Grigas, Kristina Jankauskienė, Gabrielė Jasiūnienė, Jolita Juodeikytė, Jūratė Kaučikaitė,
Jolita Kirkilaitė, Viktorija Kontautienė, Andrius Kvedaras, Jolanta Maižiūtė, Birutė Masiliūnaitė, Marius Morozas, Jūratė Paškonytė, Ineta Pašviestienė, Audrius Pocevičius, Arvydas Skėtrys, Viktorija Spulginienė, Ieva Stočkutė, Ramūnas Šambaras, Edvardas Tamošiūnas, Telkė
Tomkutė-Vaičiulienė, Julius Vainorius, Diana Vasiljeva. Ne vieną dešimtmetį muziejuje, be
jau paminėtų, darbuojasi šie darbuotojai: Saulius Bieliauskas, Violeta Bieliauskienė, Vilmantas
Dambrauskas, Gražina Didžgalvienė, Gintautas Didžgalvis, Laima Genienė, Biruta Girdenienė,
Laimutė Ignatavičienė, Elvina Karosienė, Kęstutis Katinauskas, Angelina Kaušiuvienė, Lina
Kazlauskaitė, Kęstutis Lukošius, Gražina Narbutaitė, Darius Puščius, Stefanija Ragauskienė,
Birutė Kazimiera Salatkienė, Jurga Sokienė, Inga Švėgždė, Regina Tamašiūnaitė, Laimutė
Tomkuvienė, Vytautas Varanavičius, Zenonas Varonavičius, Larisa Zakarauskienė. Į užtarnautą
poilsį buvo išlydėti muziejuje 2−3 deš. ir daugiau išdirbę darbuotojai: Nijolė Stefanija Jakubėnienė (1970–2011), Augenija Jovaišaitė (1976–2015), Birutė Kielienė (1972–2011), Skaistė Mockutė (1973–2011), Eugenija Raguckienė (1978–2009), Danutė Varonavičienė (1977–
2013), Algirdas Zaukas (1978–2017), Genovaitė Žukauskienė (1994–2011).
Keletas buvusių „Aušros“ muziejininkų sėkmingai darbuojasi kitose kultūros institucijose: Aurelija Malinauskaitė – Lietuvos dailės muziejaus padalinyje Prano Domšaičio dailės
galerijoje Klaipėdoje, Jonas Tamulis – dienraščio „Šiaulių kraštas“ redakcijoje, R. Stankuvienė
vadovauja Šiaulių turizmo informacijos centrui, D. Bačiulė – Šiaulių kultūros centrui, kuriame
dirba ir buvusi muziejininkė a. Vaitkienė.
Aptariamuoju laikotarpiu 2 muziejaus darbuotojai apsigynė mokslų daktaro disertacijas. Archeologė B. K. Salatkienė Klaipėdos universitete apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Geležies metalurgija Lietuvos teritorijoje iki XIII a. Archeologijos duomenys“.
Daktaro diplomas KUD Nr. 000012, registracijos Nr. 50-12, išduotas 2007 m. birželio 25 d.
Muziejininkas-archeologas Ernestas Vasiliauskas Klaipėdos universitete (bendra Klaipėdos
universiteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantūra) apgynė humanitarinių mokslų istorijos
krypties (05H) daktaro disertaciją „Žiemgala XII a. pabaigoje – XVI a. pradžioje. Kultūriniai
procesai“. Daktaro diplomas KUD Nr. 000018, kodas 8108, išduotas 2008 m. gegužės 23 d.
Muziejuje pradėję dirbti jauni specialistai, įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį, tęsė
magistrantūros studijas šalies aukštosiose mokyklose ir įgijo magistro kvalifikacinį laipsnį:
2010 m. Romena Liakaitė (Čepauskienė) baigė Šiaulių universiteto lietuvių kalbotyros magistrantūros studijas, 2011 m. Silva Lengvinaitė − Šiaulių universiteto kultūros studijų programos
magistrantūros studijas, 2013 m. Gvidas Slah − Klaipėdos universiteto kraštovaizdžio archeo224 Mūsų muziejininkai

logijos magistrantūros studijas ir 2014 m. pradėjo doktorantūros studijas Klaipėdos universitete, 2013 m. G. Jasiūnienė − Šiaulių universiteto kultūros studijų programos magistrantūros
studijas ir pradėjo studijas Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto jungtinėje istorijos
mokslo krypties doktorantūroje, 2015 m. J. Kirkilaitė − Šiaulių universiteto lietuvių kalbotyros
magistrantūros studijas, 2016 m. T. Grigas − Klaipėdos universiteto archeologijos studijų krypties kraštovaizdžio archeologijos magistrantūros studijas.
Aptariamuoju laikotarpiu Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nutarimu atestuoti muziejaus restauratoriai. a.
Kaušiuvienei 2009 m. neterminuotai suteikta I polichromuoto medžio restauratoriaus kvalifikacinė kategorija. V. Andrulienei 2009 m. suteikta I dokumentų restauratoriaus kvalifikacinė kategorija, kuri 2014 m. pratęsta ir galioja iki 2019 m. R. Šambarui 2009 m. suteikta III,
2014 m. – II istorinio metalo restauratoriaus kvalifikacinė kategorija, kuri galioja iki 2019 m.
Restauravimo chemikei technologei Erikai Borovikovaitei 2009 m. suteikta III restauravimo
technologo (chemiko) kvalifikacinė kategorija. E. Karosienei 2010 m. suteikta II, 2016 m. – I
dokumentų restauratoriaus kvalifikacinė kategorija, kuri galioja iki 2021 m.
2011 m. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestacijoje dalyvavo ir
atestatus įgijo R. Balza, a. Šapaitė ir V. Ostašenkovienė. 2016 m. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto kategorijos suteiktos: T. Grigui – I kategorija, R. Balzai, V. Ostašenkovienei ir a. Šapaitei – III kategorija.
Beveik 100 % muziejininkų turi aukštąjį išsilavinimą. Muziejininkai nuolat kelia kvalifikaciją, tobulinasi, įgyja naujų žinių. Įvairiuose profesiniuose muziejininkystės ir bendrųjų
kompetencijų seminaruose kasmet dalyvauja vidutiniškai 43 muziejininkai ir administracijos
darbuotojai (kai kurie ne viename seminare).
2006–2008 m. „Aušros“ muziejus kaip partneris dalyvavo Lietuvos muziejų asociacijos kvalifikacijos kėlimo projekte „XXI a. muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“,
finansuotame Europos Sąjungos Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmoniškųjų išteklių
plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“. Buvo parengtos ir
įvykdytos keturių mokymų sričių 32 mokymų programos: profesinių muziejininkystės, administracinių gebėjimų ugdymo, informacinių technologijų ir kalbų įgūdžių tobulinimo. 2007–
2008 m. „Aušros“ muziejaus darbuotojai šio projekto mokymuose dalyvavo net 150 kartų.
Nuo 2014 m. visą rinkinių apskaitos darbą perkėlus į Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS), muziejininkai dalyvavo seminaruose Lietuvos muziejų informacijos,
skaitmeninimo ir LIMIS centre, o 2013 m. įkurtas Šiaulių „Aušros“ muziejaus regioninis skaitmeninimo centras pats suorganizavo seminarus regiono muziejininkams.
Muziejininkai stažavosi įvairiose Lietuvos ir užsienio kultūros paveldo institucijose.
2008 m. birželio 7–14 d. Lenkų instituto Vilniuje suorganizuotoje stažuotėje Lenkijos nacionaliniuose muziejuose Varšuvoje, Gdanske, Krokuvoje, Poznanėje, Vroclave dalyvavo direktoriaus pavaduotoja V. Šiukščienė. 2008 m. spalio 6–24 d. istorinio metalo restauratorius R.
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Šambaras ir 2013 m. vasario 18 d. – kovo 1 d. R. Šambaras ir dokumentų restauratorė E. Karosienė vyko į stažuotes Lietuvos dailės muziejaus p. Gudyno restauravimo centre. 2009 m. kovo
2–27 d. Restauravimo centro vedėja V. Andrulienė stažavosi Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos Dokumentų restauravimo-konservavimo centre. Restauravimo technologė E. Borovikovaitė 2009 m. rugsėjo 1–11 d. ir rugsėjo 21 d. – spalio 31 d. stažavosi Lietuvos
dailės muziejaus p. Gudyno restauravimo centro Mokslinių tyrimų skyriuje, o restauravimo
technologė Karolina Druceikaitė 2013 m. liepos 1 d. – rugsėjo 30 d. – Vienos (Austrija) BOKU
universitete.
Muziejininkai kėlė kvalifikaciją ir Tarptautinėje Baltijos muzeologijos mokykloje, kurios tikslas – Lietuvos, Latvijos ir Estijos muziejininkų profesinių gebėjimų tobulinimas ir kultūrinio bendradarbiavimo skatinimas. 2010 m. birželio 13–19 d. Rėzeknėje (Latvija) vykusiuose mokyklos mokymuose tema „Nematerialus paveldas ir muziejai“ dalyvavo Istorijos skyriaus
muziejininkė S. Lengvinaitė, 2011 m. liepos 10–16 d. Taline (Estija) vykusiuose mokymuose
tema „Parodų eksponavimas“ − Dailės skyriaus muziejininkė B. Masiliūnaitė, 2015 m. liepos
5–11 d. „Aušros“ muziejuje vykusiuose mokymuose „Muziejų etika XXI a. kūrybinės ekonomikos kontekste“ − Istorijos skyriaus muziejininkė J. Paškonytė.
„Aušros“ muziejininkai aktyviai dalyvauja visuomeniniame šalies, miesto gyvenime,
yra asociacijų, nevyriausybinių organizacijų, judėjimų vadovai ir nariai.
Muziejaus direktorius R. Balza nuo 2005 m. vadovauja Lietuvos muziejų asociacijai,
ne pelno organizacijai, bendrai veiklai buriančiai Lietuvos muziejus. 2017 m. kovo 16 d. jis
buvo išrinktas vadovauti asociacijai dar vienai 3 metų kadencijai. Aptariamuoju laikotarpiu
asociacija stiprino savo gretas, įvykdė 2 stambius projektus: projekto „XXI a. muziejininkų
kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“, finansuotą Europos Sąjungos Europos socialinio fondo
ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis, I (2007–2008) ir II (2009–2011) etapus; projektą
„Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, finansuotą Europos Sąjungos Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės
lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, vykdytą 2011–2015 m. Nuo 2012 m. Lietuvos muziejų asociacija sėkmingai įgyvendina
kultūrinio turizmo muziejinių renginių projektą „Lietuvos muziejų kelias“.
Vienai gausiausių Lietuvos muziejų asociacijos – Rinkinių mokslinio tyrimo – sekcijai
2006–2014 m. vadovavo „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja V. Šiukščienė. Pagrindinis sekcijos uždavinys – kasmetinių konferencijų, skirtų muziejų rinkiniams tyrinėti, organizavimas ir periodinio leidinio „Lietuvos muziejų rinkiniai“ leidyba. V. Šiukščienė suorganizavo
9 konferencijas įvairiuose Lietuvos muziejuose ir išleido 10 leidinio „Lietuvos muziejų rinkiniai“ numerių. Šiuo metu ji yra sekcijos valdybos narė.
Muziejaus direktorius R. Balza 2003–2010 m. buvo Muziejų tarybos prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pirmininkas, nuo 2013 m. – šios tarybos narys, 2005–2011 m.
jis vadovavo Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros tarybai. Direktoriaus pavaduotoja V. Šiukš226 Mūsų muziejininkai

čienė Muziejų tarybos narė buvo 2010–2016 m., nuo 2015 m. yra Šiaulių miesto savivaldybės
Kultūros tarybos narė, nuo 2007 m. − Šiaulių kraštotyros draugijos pirmininkė.
R. Balza buvo ir yra daugelio Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės laikinųjų komisijų, darbo grupių narys.
Muziejininkai R. Balza, V. Ulinskytė-Balzienė ir B. K. Salatkienė nuo 2004 m. yra Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos nacionalinio komiteto nariai, archeologai T. Grigas,
V. Ostašenkovienė, B. K. Salatkienė, a. Šapaitė (iki 2017 m. spalio 29 d.) – Lietuvos archeologijos draugijos nariai, restauratorė V. Andrulienė – Lietuvos restauratorių sąjungos narė, S.
Milvidienė – Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė, sertifikuotų tautinio paveldo produktų
amatininkė.
Muziejaus direktorius R. Balza yra Šiaulių Rotary klubo narys. 2014 m. jis su bendraminčiais subūrė visuomeninį judėjimą „Laisvieji piliečiai“ ir jam vadovauja. „Laisvieji piliečiai“ skatina burtis žmones, kurie turi naujų, modernių ir drąsių idėjų Šiaulių miestui ir siekia jį
išjudinti iš ilgus metus trunkančio sąstingio. Judėjimas 2015 m. dalyvavo Šiaulių savivaldybės
tarybos rinkimuose.
Aktyvi muziejaus darbuotojų profesinė, visuomeninė veikla aptariamuoju laikotarpiu
buvo pastebima ir įvairiai įvertinta miesto ir šalies mastu.
2005 m. Lietuvos muziejų asociacijos 10-mečio proga muziejaus direktorius R. Balza
buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Algirdo Brazausko padėkos raštu
ir vardiniu laikrodžiu.
2006 m. Tarptautinės muziejų dienos proga R. Balza apdovanotas Šiaulių apskrities viršininko garbės ženklu „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“, muziejaus direktoriaus pavaduotoja
leidybai V. Šiukščienė, ekskursijų vadovė a. Jovaišaitė, Istorijos skyriaus vedėja I. Nekrašienė,
muziejininkė R. Baristaitė, vyriausioji buhalterė a. Gontarskienė apdovanotos Šiaulių apskrities
viršininko, skyrių vedėjos a. Šapaitė ir V. Ulinskytė – Šiaulių miesto mero padėkomis.
Už ilgametį ir nepriekaištingą darbą kaupiant, saugant ir propaguojant muziejines vertybes 50-ies metų sukakties proga Šiaulių miesto mero padėka apdovanota Naujausios istorijos
sektoriaus vedėja B. Lukošiūtė.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus padėkos raštai už iniciatyvą, glaudų bendradarbiavimą, kūrybinius sumanymus ir jų įgyvendinimą švenčiant Šiaulių
miesto 770-ąjį gimtadienį įteikti R. Balzai, R. Stankuvienei ir V. Ulinskytei; a. Šapaitė apdovanota už tarptautinės parodos „Šiaulių (Saulės) mūšiui – 770“ organizavimą.
Šiaulių apskrities viršininko padėka apdovanotos R. Stankuvienė – už regiono gyvosios
kultūros istorijos puoselėjimą ir populiarinimą, geranoriškas iniciatyvas bei paramą apskrities
švietimo ir kultūros visuomenei ir I. Nekrašienė – už aktyvią ilgametę reikšmingą muziejinę
veiklą ir tarptautinės parodos „Šiaulių (Saulės) mūšiui – 770“ organizavimą.
2007 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už muziejininkystės ir muziejinių vertybių restauravimo darbus paskirta „Aušros“ muziejaus Istorijos skyriaus vedėjai I.
Nekrašienei, kuri už bendradarbiavimą populiarinant Lietuvos šaulių sąjungos veiklą ir pagalbą
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organizuojant bendrus renginius buvo apdovanota ir III laipsnio Šaulių sąjungos pasižymėjimo
ženklu „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“.
Tarptautinės muziejų dienos proga muziejaus direktorius R. Balza už nuopelnus Lietuvos šaulių sąjungai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro buvo apdovanotas Šaulių
žvaigžde, direktoriaus pavaduotoja leidybai V. Šiukščienė – Šiaulių apskrities viršininko garbės
ženklu „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“.
2007 m. Pelikso Bugailiškio premija už ilgametį aktyvų muziejinį ir mokslinį darbą,
muziejininkystės ir kraštotyros populiarinimą paskirta Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologei,
Šiaulių universiteto lektorei B. K. Salatkienei.
2007 m. Šiaulių miesto savivaldybės kultūros premija už kultūros paveldo puoselėjimą
paskirta „Aušros“ muziejaus katalogo „Senieji Šiauliai atvirukuose. 1902–1944“ sudarytojams:
muziejininkams Almantui Šlivinskui ir R. Baristaitei, kolekcininkui Petrui Kaminskui.
Etnografijos skyriaus vedėjai R. Stankuvienei už aktyvią veiklą ir pagalbą kuriant Salduvės piliakalnio koncepciją įteikta Šiaulių miesto vicemerės Daivos Matonienės padėka.
2008 m. „Aušros“ muziejaus 85-mečio proga apdovanoti muziejaus darbuotojai: Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaitė – Šiaulių apskrities viršininko garbės ženklu „Už nuopelnus
Šiaulių apskričiai“, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštais – Fotografijos
skyriaus vedėja V. Ulinskytė, Technikos istorijos skyriaus vedėja G. Žukauskienė, muziejininkai S. Bieliauskas, J. Sokienė, muziejininkė S. Mockutė. Šiaulių apskrities viršininko padėkos
raštai įteikti Restauravimo centro vedėjai V. Andrulienei, Dailės skyriaus vedėjai O. Stripinienei, Ryšių su visuomene skyriaus vedėjai a. Vaitkienei, vairuotojui G. Didžgalviui, Šiaulių
miesto mero padėkos raštai − Bendrojo skyriaus vedėjui R. Jokubaičiui, ekskursijų vadovei a.
Jovaišaitei, muziejaus vyriausiajai prižiūrėtojai S. Ragauskienei.
Šiaulių apskrities 90-mečio proga „Aušros“ muziejaus direktorius R. Balza, vyriausioji
fondų saugotoja V. Lozaitienė ir muziejininkas E. Vasiliauskas apdovanoti Šiaulių apskrities
viršininko padėkos raštais.
2009 m. muziejaus direktorius R. Balza apdovanotas Lietuvos šaulių sąjungos 90-mečio
medaliu „Už tarnystę tėvynei“ ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėka už intelektualią pagalbą ir kūrybinį bendradarbiavimą formuojant kultūros politiką. Istorijos skyriaus
vedėja I. Nekrašienė apdovanota Lietuvos šaulių sąjungos 90-mečio medaliu „Už tarnystę tėvynei“. Direktoriaus pavaduotojai V. Šiukščienei 50-mečio proga įteikta Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos padėka už indėlį į Lietuvos muziejininkystę, muziejininkystės tradicijų
puoselėjimą ir Lietuvos muziejų asociacijos padėka už Lietuvos muziejininkystės plėtrą ir nuolatinę muziejų globą. Technikos istorijos skyriaus vedėja G. Žukauskienė paskelbta geriausia
2009 m. Šiaulių kraštotyrininke, jai įteiktas Šiaulių kraštotyros draugijos Mikelio prizas. Etnografijos skyriaus vedėja R. Stankuvienei už kūrybingą tradicinės kultūros sklaidą įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministro padėka, muziejininkė S. Lengvinaitė apdovanota Lietuvos
šaulių sąjungos padėka.
2010 m. muziejaus direktorius R. Balza už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietu228 Mūsų muziejininkai

vos vardo garsinimą pasaulyje apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino
Riterio kryžiumi, kurį 2010 m. vasario 16 d. įteikė prezidentė Dalia Grybauskaitė; Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštu už svarų indėlį į Lietuvos muziejininkystės
plėtrą; Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėka už indėlį į
Lietuvos kultūros ir meno vertybių puoselėjimą, muziejininkystės plėtrą.
Archeologijos skyriaus muziejininkas E. Vasiliauskas gavo vienkartinę UNESCO Šiaulių klubo stipendiją, skiriamą jauniems menininkams, mokslininkams ir kultūros darbuotojams.
Medžio restauratorė a. Kaušiuvienė apdovanota Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos geriausių restauratorių darbų konkurso diplomu už 2008–2009 m. geriausiai restauruotas polichromuotos skulptūros srities kilnojamąsias kultūros vertybes – šv. Petrą ir šv. Paulių.
2011 m. vyriausiajai fondų saugotojai V. Lozaitienei už muziejaus rinkinių saugojimą,
gausinimą ir puoselėjimą paskirta Pelikso Bugailiškio premija. Direktoriaus pavaduotojai
V. Šiukščienei įteikta Izraelio ambasadoriaus Latvijoje ir Lietuvoje Naftali Tamirʼo padėka.
Muziejininkui E. Vasiliauskui paskirta Joniškio r. Mato Slančiausko premija už Joniškio krašto
etninės kultūros paveldo rinkimą, puoselėjimą ir sklaidą ir įteiktas Joniškio r. Mero padėkos
ženklas už archeologinius tyrinėjimus ir mokslinę veiklą.
2012 m. muziejaus direktoriui R. Balzai paskirta Šiaulių miesto kultūros premija, direktoriaus pavaduotojai V. Šiukščienei − Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už
muziejinių vertybių restauravimą ir muziejininkystės darbus.
2014 m. R. Balza apdovanotas Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėkos raštu ir vardiniu laikrodžiu už svarų indėlį į Lietuvos kultūros paveldo sklaidą ir muziejininkystės raidą, aktyvią projektinę veiklą, V. Šiukščienė − Lietuvos Respublikos
ministro pirmininko padėkos raštu ir asmenine dovana už svarų indėlį į Lietuvos kultūros paveldo sklaidą ir muziejininkystės raidą.
2015 m. muziejaus direktorius R. Balza už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, bendruomeniškumo stiprinimą, asmeninę atsakomybę kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką ir minint
jubiliejinę sukaktį buvo apdovanotas Kultūros ministerijos sidabro garbės ženklu „Nešk savo
šviesą ir tikėk“. Ženklą 2015 m. liepos 6-ąją – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną – įteikė kultūros viceministras dr. Romas Jarockis.
2015 m. Šiaulių miesto kultūros ir meno premija už miesto istorijos ir kultūros paveldo
populiarinimą, muziejinės veiklos puoselėjimą paskirta Fotografijos skyriaus vedėjai V. Ulinskytei-Balzienei.
2016 m. Šiaulių miesto kultūros ir meno premija už aukščiausius kultūrinės leidybos
standartus, intelektualią miesto istorinio palikimo reprezentaciją Lietuvoje ir užsienyje įteikta
muziejaus direktoriaus pavaduotojai V. Šiukščienei.
2017 m. muziejaus direktoriui R. Balzai už inovatyvias idėjas, jų įgyvendinimą mieste,
sukuriant modernias kultūros ir laisvalaikio erdves – vietinio ir atvykstamojo turizmo traukos
objektus, naujų darbo vietų sukūrimą kultūros srityje, pramoninio paveldo aktualizavimą ir
apsaugą, vietos bendruomenę telkiančias iniciatyvas buvo įteiktas Lietuvos prekybos, pramoŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017
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nės ir amatų rūmų Padėkos ženklas. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga, minėdama generolo
Tado Kosciuškos (1746–1817) 200-ąsias mirties metines už istorinę pilietiškumo ir patriotizmo
sklaidą R. Balzą apdovanojo Tado Kosciuškos kryžiumi.
Išvardyti tikrai ne visi apdovanojimai, kuriais buvo įvertinti muziejininkai. Nemažas jų
būrys įvairiomis progomis buvo apdovanoti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Šiaulių apskrities viršininko administracijos, Šiaulių miesto savivaldybės, įvairių institucijų ir organizacijų padėkos raštais.
Šiandieniame greitai besikeičiančiame pasaulyje muziejaus specialistai, saugodami muziejinius artefaktus – originalius istorijos liudininkus, turi nuolat tobulėti, keistis, atliepti nūdienos aktualijas. Tokie ir yra „Aušros“ muziejininkai.
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Viktorija Lozaitienė, Birutė Salatkienė
EDVARDAS CICĖNAS (1931-09-03–2007-11-30)
Edvardas Cicėnas – iki šiol ilgiausiai, net 26 metus, Šiaulių „Aušros“ muziejui vadovavęs direktorius. Tai buvo laikotarpis, kai muziejus tapo viena iš svarbiausių miesto kultūros
institucijų ir vienu iš didžiausių Lietuvos muziejų. Tuo laiku muziejus sparčiai plėtėsi: buvo prijungiami vis nauji pastatai Šiauliuose ir filialai aplinkiniuose rajonuose, kuriamos naujos ekspozicijos, priglaudžiami tuometiniai visuomeniniai muziejai, kurių gausa garsėjo Šiauliai. Ši
plėtra iš muziejaus vadovo reikalavo puikių organizacinių gebėjimų, protingos taktikos ir geros
orientacijos. E. Cicėnas niekada nedirbo vienas, jis pasitelkdavo jauno ir kūrybingo kolektyvo
jėgas, mintis ir bendrą darbą. Didžioji jo muziejinės biografijos dalis apima sovietinį laikotarpį,
ir tai būta laiko, kai buvo sutvirtinti šiuolaikinio „Aušros“ muziejaus pamatai.
E. Cicėnas gimė Ignalinos r., Garnių k. 1944–1951 m. mokėsi Švenčionių 1-ojoje vidurinėje mokykloje, 1952–1957 m. – Švenčionėlių pedagoginėje mokykloje. 1966–1971 m.
neakivaizdžiai studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute, įgijo istorijos mokytojo specialybę. 1957–1961 m. dirbo Krivasalio pradinės mokyklos (Švenčionių r.) vedėju,
1961–1971 m. mokytojavo Švenčionėlių vidurinėje mokykloje ir Šiaulių miesto II mokyklojeinternate.
1971 m. pavasarį E. Cicėnas buvo paskirtas tuometinio Šiaulių „Aušros“ istorijos-etnografijos muziejaus direktoriumi. Muziejus labai sunkiai stojosi ant kojų po karo ir pokario
metų kataklizmų, nes buvo atimtos muziejaus patalpos ir ištisą dešimtmetį jam nebuvo surasta
naujų, eksponatai išslapstyti 52 slaptavietėse, o pavyko susigrąžinti tik apie tris ketvirtadalius
rinkinių. 1971 m. muziejus jau turėjo 2 pastatus – 1955 m. paskirtus Venclauskių namus ir
1966 m. grąžintą senąjį prieškarinį muziejaus pastatą tuometinėje V. Kapsuko g. (dabar – Aušros al.). Prie „Aušros“ muziejaus buvo prijungta keletas filialų: Povilo Višinskio memorialinis
namas-muziejus Ušnėnuose, Kelmės r. (1960), Kupiškio etnografijos muziejus (1962), Dionizo
Poškos Baubliai Bijotuose, Šilalės r. (1962), Karolio Požėlos memorialinis namas-muziejus
Bardiškiuose, Pakruojo r. (1965), Žaliūkių vėjo malūnas Šiauliuose (1967), Šeduvos kraštotyros muziejus, Radviliškio r. (1969). Tai buvo didžiulis ūkis, išmėtytas po Šiaurės ir Vakarų
Lietuvą, suderinti jo veiklą tikrai reikėjo nemažai gebėjimų ir mokėjimo bendrauti. Dirbant šį
darbą, išryškėjo ir E. Cicėno administratoriaus gyslelė, mokėjimas kalbėtis ir susikabėti su labai įvairios kvalifikacijos ir interesų, skirtingų kartų ir įsitikinimų darbuotojais. Visi muziejaus
rinkiniai buvo suskirstyti į Istorijos, Etnografijos ir Dailės skyrius. Venclauskių namuose veikė
1959 m. įrengta ir 1963 m. pertvarkyta ekspozicija, kuri apėmė laikotarpį nuo seniausių laikų
iki 1940 m. Į senąjį muziejaus pastatą tuometinėje V. Kapsuko g. buvo sugabentas gausus etnografijos rinkinys, ten įkurtas ir Etnografijos skyrius. Parodų salėse veikė maža laikina fotografo
Antano Dilio fotografijos kolekcijos paroda, vykdavo įvairūs renginiai, tačiau nuolatinė ekspozicija, rengta beveik dešimtmetį, atidaryta tik 1978 m. Tuo metu muziejuje dirbo nedidelis
kolektyvas, todėl direktorius E. Cicėnas stengėsi jį nuolat papildyti kvalifikuotais naujais dar232 In memoriam

buotojais – nuo 1973 m. muziejuje beveik kasmet pradėdavo dirbti 1 ar 2 Vilniaus universitetą
baigę istorikai. Direktorius skatino ir neakivaizdines studijas, tuo pasinaudojo nemažai to meto
muziejininkų. Muziejaus struktūra kito: 1973 m. įkurtas Tarybinio laikotarpio skyrius, 1976 m.
prie „Aušros“ muziejaus prijungus visuomeninį Fotografijos muziejų, įsteigtas Fotografijos
skyrius, o 1985 m., kai muziejui buvo paskirtas poeto ir knygnešio Jono Krikščiūno-Jovaro namas, jo palikimui tvarkyti įkurtas sektorius. Sąjūdžio ir pirmaisiais atkurtos nepriklausomybės
metais Šiaulių miesto kultūros sritis išgyveno didelių permainų periodą. Jos apėmė ir miesto
muziejus, daug buvusių visuomeninių muziejų neteko savo globėjų, ir jie buvo priglausti po
„Aušros“ muziejaus sparnu.
Naujų ekspozicijų rengimas pareikalavo daug muziejininkų triūso ir sklandaus organizacinio direkcijos darbo. 1978 m. įrengta pagrindinė „Aušros“ muziejaus ekspozicija tuometiniuose muziejaus II rūmuose (šiuo metu – „Aušros“ muziejaus Edukacijos centras, Aušros
al. 47) apėmė laikotarpį nuo priešistorės iki vadinamojo „brandaus socializmo“. Kita didelė
ekspozicija 1986 m. buvo įrengta 1977–1980 m. suremontuotuose dabartiniuose Venclauskių
namuose ir buvo skirta Šiaulių krašto dailės raidai, atvėrė muziejaus dailės eksponatų aukso
fondą. 1990 m. atidaryta nauja Fotografijos ekspozicija, skirta ne tik fotografijos istorijai, bet ir
Lietuvos ir Šiaulių fotografijos meno kūrėjams.
Lietuvos atgimimo laikotarpis „Aušros“ muziejui atnešė nemaža pokyčių. Nei muziejaus
kolektyvas, nei direktorius netrypčiojo vietoje, laukdami, kuo viskas baigsis. 1988 m. „Aušros“
muziejui perduoti Pakruojo dvaro rūmai, 1991 m. Danutė ir Gražbylė Venclauskaitės padovanojo tėvų namus su sąlyga, kad čia visada veiks muziejus, 1993 m. prijungtas buvęs visuomeninis „Vairo“ gamyklos įsteigtas Dviračių muziejus, o 1994 m. – ir Šiaulių televizorių gamyklos
globotas Radijo ir televizijos muziejus. Tai buvo pasitikėjimo muziejaus kūrybinėmis galiomis
ir jo vadovo E. Cicėno kompetencija ženklai, reikšmingi visam Šiaulių miestui ir kraštui. Pertvarkyta ir muziejaus struktūra: 1989 m. įkurtas Archeologijos skyrius, 1991 m. buvo iš esmės
pakeista pagrindinė Aušros al. rūmų ekspozicija, sukurta nauja nepriklausomos Lietuvos laikotarpio ekspozicija, atkreiptas dėmesys į rezistencijos ir sovietinių represijų epochos tyrinėjimų
procesą. 1993 m. vienas iš pagrindinių Tarybinio laikotarpio skyrius prijungtas prie Istorijos
skyriaus ir pavadintas Naujausios istorijos sektoriumi. Vienas iš pačių reikšmingiausių struktūrinių pokyčių, rodančių aukštą „Aušros“ muziejaus statusą mieste, buvo tas, kad muziejui
buvo perduota Chaimo Frenkelio vila. Direktoriaus ir techninio personalo rūpesčiu šis secesijos
stiliaus pastatas iš sovietų kariškių buvo perimtas be ryškesnių sužalojimų, neišgrobstytas ir nesuniokotas. Muziejaus vadovybės laukė ilgas pastato tyrimų, restauravimo ir atvėrimo Šiaulių
visuomenei laikotarpis. E. Cicėnas Chaimo Frenkelio vilos restauravimo reikalais rūpinosi iki
paskutinės darbo dienos muziejuje. Pravertė jo gera orientacija statybos ir inžinerijos srityje,
gebėjimas sutarti su projektuotojais ir restauratoriais. Atidarytomis pirmosiomis salėmis ir vilos
kultūrinio renesanso pradžia 2003 m. E. Cicėnas dar spėjo pasidžiaugti.
Apie savo ilgus metus muziejaus direktoriaus kėdėje jis ne kartą yra juokavęs, kad „įsidirektoriavo“, ir pasakodavęs apie kadaise vaikystėje pažinotą elgetą, kuris elgetaudamas užauŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017
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ginęs vaikus, pastatęs juos ant kojų ir vis tiek nemetęs „terbos“ iki mirties.
E. Cicėnas turėjo ir visuomeninių pareigų. Jis daugelį metų buvo Komunistų partijos
Šiaulių miesto kultūros darbuotojų komiteto sekretorius. Iš šio posto negavo naudos, nedarė
partinės karjeros, nevertė mūsų, muziejaus darbuotojų, stoti į partiją. Kai prasidėjo Sąjūdis, jis
laikėsi santūriai, tačiau niekam iš mūsų ne tik nedraudė jame dalyvauti, bet ir pats dalyvaudavo
mūsų politiniuose „debatuose“, skyrė muziejaus autobusą nuvažiuoti į Baltijos kelią. Buvome
kartu muziejaus ekspozicijoje 1991 m. sausio 12-osios naktį, neatsitraukdami nuo radijo imtuvų, ir kai reikėjo pasirūpinti vertingiausiais eksponatais, jeigu kas... Stovėjome kartu ir deginome žvakutes Sausio 13-osios aukoms atminti. Iš direktoriaus esame girdėję – reikėjo muziejuje
steigti Sąjūdžio grupę, nuversti jį iš posto ir daryti karjeras, jo žodžiais, kai kam būtų pavykę ir
politinę karjerą padaryti.
1988–2004 m. E. Cicėnas buvo Lietuvos kraštotyros draugijos Šiaulių skyriaus pirmininkas. Šiuo laikotarpiu smarkiai keitėsi kraštotyros samprata, nubyrėjo privalomos ideologinės temos, keitėsi veiklos formos. Jis visgi daugiau buvo muziejininkas nei kraštotyrininkas ir
aktyviai į šią veiklos sritį įsitraukęs nebuvo.
E. Cicėnas ne kartą apdovanotas įvairių institucijų garbės, padėkos raštais, jam suteiktas
Lietuvos nusipelniusio kultūros švietimo darbuotojo vardas. 1996 m. už nuopelnus Lietuvos
kultūrai E. Cicėnas apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino III laipsnio
medaliu.
E. Cicėnas iš prigimties buvo labai santūrus, kartais nemažas skeptikas. Permainas ir
naujoves įvertindavo tik gerai apgalvojęs, tačiau ir įsikibęs nesilaikė tradicinio požiūrio ar
nuostatų. Kai sovietinio laikotarpio pabaigoje pasigirdo kalbų, kad muziejų dokumentacijoje
teks pereiti prie rusų kalbos, direktorius labai neišsigando, sakė – nėra kur skubėti, tai gali ir
likti kalbomis. Įvairiausios direktyvos ir vajai – dėl ateizmo propagandos, dėl skambių jubiliejų
ir kitų proginių renginių – jo buvo vertinami rezervuotai – kas Dievo Dievui... Kur kas labiau
jam buvo svarbesni eksponatų apskaitos, apsaugos reikalai. Čia jis dažnai turėdavo tvirtą nuomonę, bet jos primygtinai nepiršdavo, visada tardavosi, dažniausiai įrodinėdamas, o ne liepdamas. Naujų ekspozicijų rengimas – tai ne tik kūryba, ieškojimai, tai ir projektai, ūkis, pinigai,
terminai. Direktorius jaunam ir kūrybingam kolektyvui buvo davęs visišką kūrybinę laisvę,
pats rankose laikė bendriausias gijas, neprimetė savo nuomonės. Mums teko daug konsultuotis
su tuometinio Istorijos ir etnografijos, dabartinio Lietuvos nacionalinio, muziejaus istorikais,
kolegomis iš Kauno muziejų. Direktorius skatino tokias konsultacijas, užuot nurodinėjęs.
Tokiam išsiplėtojusiam daugelyje vietovių ir pastatų muziejaus ūkiui suvaldyti reikėjo akylos direktoriaus akies, nuolatinio rūpesčio. Jo dėka mums visiems pavyko neišardyti
ir neišdraskyti muziejaus rinkinių, neatsisakyti nė vieno eksponato, permąstyti ir pertvarkyti
muziejaus struktūrą, užčiuopti modernios jo veiklos gaires. 1994 m. E. Cicėnas pirmasis į muziejų parnešė muziejinės edukacijos patirtį iš surengto respublikinio seminaro, kur patirtimi
dalijosi Didžiosios Britanijos muziejininkai, labai daug prisidėjo, kad ir ekspozicijos taptų modernesnės.
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E. Cicėnas niekada nebuvo pasipūtęs valdininkas, visada – vyresnis kolega. Jeigu muziejus būdavo pagiriamas, apdovanojamas, labai dažnai siųsdavo kurį nors iš mūsų, o visų „velnių“ ant „kilimėlio“ atsiimti visada eidavo pats. Jis pažinojo visų mūsų vyrus, žmonas, vaikus,
kitų – ir tėvus. Visada paklausdavo, kaip sekasi. Turėjo išskirtinį bruožą pasirūpinti jaunais
žmonėmis. Sovietiniu laikotarpiu, kad ir su paskyrimu į muziejų atvykęs dirbti specialistas, nebūdavo mieste priregistruojamas, dėl to direktorius mus, keletą jaunų darbuotojų, priregistravo
tiesiog savo namuose, gavę butus išsiregistravome.
E. Cicėnas buvo vertinamas kaip svarbus Šiaulių kultūros gyvenimo organizatorius, vienos iš didžiausių respublikinių įstaigų vadovas, tačiau pats to nesureikšmino. Jo santūrumas
kitą kartą nebūdavo palankus muziejaus, kaip institucijos, prestižui, mums atrodydavo, kad
pasigirti muziejumi direktorius galėtų dažniau ir plačiau.
Kai direktorių išleidome į pensiją, dėkojome jam už 26 metus kūrybiško darbo ir ramią, draugišką atmosferą muziejuje. Jis mokėjo neužkrauti atsakomybės kitam, mokėjo pažinti
kūrybingus žmones, juos skatinti, mokėjo santūriai pagirti ir dar santūriau papeikti, bet mes
visą laiką jutome jo tvirtą ranką. Atsisveikinę su direktoriumi, supratome, kad jis visada bus
laikomas svarbiausiu sovietinio laikotarpio ir atgimimo metų Šiaulių „Aušros“ muziejaus kūrėju, vadovu, kuriam teko dalia vadovauti ir prikelti Pelikso Bugailiškio laikų kūrybinę dvasią,
Šiaulių miesto ir visos Lietuvos mastu kurti rimtos atminties institucijos prestižą. Jo muziejinė
veikla buvo tvirtas pagrindas, ant kurio išaugo dabartinis modernus „Aušros“ muziejus, plečiantis savo erdves daugialypiame miesto kultūros gyvenime, nuolat tobulėjantis ir bręstantis
naujiems darbams.
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Vilma Karinauskienė
IRENA VAŽYTĖ-NEKRAŠIENĖ (1958-02-28–2012-06-12)
Per 95-erius veiklos metus Šiaulių
„Aušros“ muziejus gali pasigirti itin šviesiais
čia dirbusiais žmonėmis, kurie paliko ryškius
pėdsakus miesto istorijoje. Svarbiausias šių
žmonių siekis buvo išsaugoti kultūros paveldą, neleisti pamiršti svarbių šalies ir miesto
istorijos įvykių, puoselėti ir stiprinti kultūrinį miesto gyvenimą. Tai žmonės, kurių dėka
buvo išsaugotos miesto istorijos vertybės, kurie perdavė savo kartos požiūrį, fiksavo svarbiausius jų gyvenamojo laikotarpio įvykius.
Viena iš šių šviesių asmenybių buvo
Irena Nekrašienė, atidavusi muziejui 35-erius
gyvenimo metus, dirbusi čia nuo jaunystės
iki paskutinių gyvenimo dienų. Irena gimė ir
augo Šiauliuose. 1976 m. baigė Šiaulių Salduvės vidurinę mokyklą (dabar – Salduvės
progimnazija), 1983 m. – Vilniaus valstybinį
universitetą (dabar – Vilniaus universitetas) ir
įgijo istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojos
specialybę. Šiaulių „Aušros“ muziejuje Irena pradėjo dirbti dar visai jauna, 1977 m. pirmosios
jos pareigos buvo muziejaus patarnautoja. Tais pačiais metais ji pradėjo dirbti muziejininke,
kaip tuo metu buvo įvardijama vyr. moksline bendradarbe. 2000 m. Irena tapo Istorijos skyriaus vedėja. Pagrindinės jos veiklos kryptys buvo skyriaus veiklos organizavimas, dokumentų
rinkinio kaupimas, tyrinėjimai, publikavimas, muziejinių ekspozicijų ir parodų rengimas, kuravimas, muziejinės rankraštinės medžiagos publikavimas, katalogų sudarymas, reklaminė ir
informacinė leidyba. Irenos darbo temos – Šiaulių miesto istorija, kultūra, paveldas, Šiaulių
žydų bendruomenės istorija, Putvinskių, grafų Zubovų, Venclauskių šeimų istorija ir kt.
Per Irenos darbo muziejuje metus įvyko esminiai Lietuvos valstybės gyvenimo pokyčiai.
Jai teko dirbti pereinamuoju, iššūkių kupinu laikotarpiu, kai po ilgo slopinimo į dienos šviesą
pradėtos kelti užmirštos Lietuvos istorijos vertybės, kai buvo formuojamos naujos muziejinio
darbo kryptys, skleidžiamos naujos idėjos, naujomis spalvomis visuomenei nušviečiama miesto
ir šalies istorija, muziejininkystė sparčiai progresavo ir tobulėjo. Daug kur teko eiti dar nepramintais takais – nebuvo iš ko pasimokyti, pasisemti patirties. Į šį darbą Irena įsitraukė entuziastingai ir aktyviai. Ji buvo pirmųjų po sovietinio laikotarpio naujų muziejaus ekspozicijų „Lietuva ir Šiaulių kraštas 1918–1940 m.“ (1991), Stanislavos ir Kazimiero Venclauskių ekspozicijos
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(1995), įkurtos jų dukrų Danutės ir Gražbylės muziejui padovanotame name, bendraautorė.
Vėliau Irena daug nuveikė kurdama ekspozicijas įvairiuose muziejaus padaliniuose. Ji buvo
viena iš dabartinės muziejaus ekspozicijos „Provincijos dvaras ir miestas XIX a. vid. – XX a.
vid.“ Chaimo Frenkelio viloje autorių. Parengė pirmą Šiaulių miesto ir apskrities žydams skirtą
ekspoziciją „Šiaulių žydija XX a. I pusėje“ (2002), o vėliau – ir dabar Chaimo Frenkelio viloje
veikiančią, Šiaulių žydų istoriją reprezentuojančią ekspoziciją „Žydų kultūros paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“ (2007). 2010 m. Irena vadovavo ekspozicijų pertvarkymo projektui
Poeto Jovaro name, kur buvo sukurta stilizuota tarpukario knygyno ekspozicija.
Ji buvo didelės dalies muziejaus parodų autorė, bendraautorė, kuratorė. Minėtinos parodos: „Lietuvos istorija medaliuose“ (2000), „XX a. miestiečio buities ir kultūros kontrastai:
tarpukaris ir sovietmetis“ (2002), „Žydų kultūros paveldas Šiaulių apskrityje“ (2004), „Šiaulių spaustuvių dabartis ir praeitis“ (2005), „Šiaulių krašto šauliai: istorija ir dabartis“ (2009),
„Šiauliai istorijos šaltiniuose“ (2009), „Šiauliečiai – parlamentarizmo tradicijų puoselėtojai“
(2010); tarptautinės parodos: „Šiaulių (Saulės) mūšiui – 770“ (2006) ir „Grafai Zubovai Lietuvoje ir Latvijoje“ (2007) ir kt.
Savo idėjomis ir patirtimi Irena dalydavosi dalyvaudama muziejaus ir kitų kultūros ir
mokslo institucijų rengiamose konferencijose, kur skaitydavo pranešimus įvairiomis temomis. Tai
kasmetinės Lietuvos muziejų asociacijos konferencijos, kur 2000 m. skaitė pranešimą „S. ir K.
Venclauskių memorialinio namo panaudojimas istorinio kultūros centro formavimui“, 2004 m. –
„Publikuotas Vlado Putvinskio-Pūtvio (1873–1929) epistolinis palikimas“, 2005 m. – kartu su
Odeta Stripiniene „Kultūros paminklo Ch. Frenkelio rūmų pritaikymas šiuolaikinio muziejaus
funkcijoms“, 2011 m. – „Naujas požiūris į memorialinio muziejaus komunikaciją. Poeto Jovaro
namo-muziejaus pavyzdys“. Lietuvos istorijos instituto, Vytauto Didžiojo universiteto ir kitose
konferencijose pristatydavo tyrinėtas temas, dažniausiai aptariančias Šiaulių miesto istorinius ir
kultūrinius klausimus. Kartu su Šiaulių universiteto Šiaurės Lietuvos istorijos centru ji suorganizavo mokslinę konferenciją „Pirmieji Mauricijaus Griškevičiaus skaitymai“ (2001) ir tarptautinę
mokslinę konferenciją „Grafai Zubovai. Paveldas ir veikla Lietuvoje ir Latvijoje“ (2007).
Irena daug prisidėjo prie miesto ir šalies istorijos aktualizavimo ir sklaidos, organizuodama valstybinių švenčių, atmintinų istorinių datų, nusipelniusių visuomenės ir kultūros asmenybių atminimo renginius muziejuje, dirbo pilietinio ir tautinio ugdymo darbą, dalyvavo kuriant
ir vedė edukacines programas. Ji mezgė ryšius, bendradarbiavo, vykdė projektus su kitomis organizacijomis, institucijomis, privačiais asmenimis. Vienas iš sėkmingiausių bendradarbiavimo
pavyzdžių – bendravimas su Lietuvos šaulių sąjunga, su kuria 2009 m. suorganizuotas ir įvykdytas pilietinio ugdymo projektas „Pažink Lietuvos šaulius“, skirtas Šaulių sąjungos 90-mečiui
paminėti ir įtraukęs daug Lietuvos moksleivių į prasmingą patriotinę veiklą.
Irena daug dėmesio skyrė ir žydų kultūros paveldo aktualizavimui. Vedė ekskursijas
moksleiviams ir turistams žydų kultūros paveldo Šiauliuose tema. 2008 m. įgyvendino Kultūros paveldo departamento paveldo pažinimo skaidos ir atgaivinimo projektą „Multikultūrinis
Lietuvos paveldas: žydų kultūros paveldo Šiauliuose pažintinė informacinė sklaida“, per kurį
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buvo parengta informacinė ekspozicija „Žydų kultūros paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“
ir išleistas to paties pavadinimo leidinys.
Kartu su kolegomis Irena aktyviai dirbo ir leidybos srityje. Reikšmingiausias Irenos atliktas darbas – parengtas ir 2004 m. išleistas leidinys „Vlado Putvinskio-Pūtvio laiškai“, kuriame publikuojamas „Aušros“ muziejuje saugomas rankraštinis Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo
palikimas. Taip pat Irena parengė muziejinės rankraštinės medžiagos leidinius: „Emilija Putvinskienė. Atsiminimai“ (1995), „Antanas Povylius. Išgyvento laiko atsiminimų nuotrupos“
(1997), „Kazimieras Venclauskis: straipsnių rinkinys“ (2000), informacinį leidinį „Žydų kultūros paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“ (2007). Irena yra ir 2008 m. muziejaus išleisto leidinio „Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis. 1992–2004“ viena iš sudarytojų. Jos darbų sąraše
esama ir įvairių kitų leidinių: parodų katalogų, lankstinių, reklaminių leidinių, taip pat daugybė
straipsnių, interviu Šiaulių ir Lietuvos spaudoje, televizijoje ir kt.
Ilgametė Irenos muziejinė veikla buvo įvertinta. Už prasmingus darbus jai 2004 m. paskirta Šiaulių miesto savivaldybės kultūros premija, 2006 m. įteikta Šiaulių apskrities viršininko
padėka už ilgametę muziejinę veiklą, 2007 m. apdovanota III laipsnio Lietuvos šaulių sąjungos
pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“, 2007 m. paskirta Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos premija, 2009 m. apdovanota Lietuvos šalių sąjungos 90-mečio medaliu
„Už tarnystę Tėvynei“.
Irena buvo viena iš tų, kuri kūrė ką tik nepriklausomybę susigrąžinusios šalies kultūrinį
gyvenimą, praktiškai įgyvendino naujas idėjas, prisidėjo prie to, kad naujam etapui būtų prikelta Šiaulių miesto istorija. Turėdama tikslą po mažą kruopelę surinkti ir sudėlioti Šiaulių miesto
istorijos detales, ji pradėjo keliones į Lietuvos archyvus ieškoti medžiagos apie Šiaulių istoriją,
užmezgė bendravimą su užsienio šalių archyvais. Tai, ko Irena imdavosi, visuomet stengėsi
padaryti kiek galima geriau, išsamiai susipažinti su tema, įsigilinti į problematiką, o vėliau
gludinti medžiagą.
Irena drąsiai priėmė iššūkius. Visada buvo reikli sau ir kitiems. Visa širdimi ji buvo
muziejininkė, kuriai darbas buvo ir gyvenimo būdas. Kolegų atmintyje ji išliks kaip lyderė,
sugebėjusi suderinti reiklumą ir šiltus tarpusavio santykius. Paskutiniais gyvenimo metais Irena
propagavo sveiką gyvenimo būdą. Kolegas gerokai nustebindavo pasakojimais apie pomėgį
sportuoti ankstyvą rytą savo kieme ir šalto vandens dušą.
Džiaugėsi sėkmingai besiklostančiais dukters Astos ir sūnaus Gedimino gyvenimais, augančiais vaikaičiais. Pati Irena buvo žmogus, giliai įleidęs šaknis į gimtąją žemę. Ji sakydavo,
kad visą gyvenimą yra labai pastovi. Gimė ir gyveno tame pačiame miesto rajone, dirbo tame
pačiame darbe. Ji visuomet iš širdies dirbo savo miestui, siekė, kad jos veikla būtų naudinga, ir
tai, ką gali ir moka, padarytų geriausiai.
Galima pasimokyti iš Irenos gyvenimiškos stiprybės. Net ir sirgdama, išliko tvirtos dvasios. Blaiviai suvokdama savo ligą, ji neverkšleno ir nesiskundė. Vos pagerėjus sveikatai, skubėjo grįžti į mėgstamą veiklą. Turėjo svajonę pabaigti ir išleisti knygą apie grafų Zubovų giminę. Deja, šiai svajonei nebebuvo lemta išsipildyti. 2012 m. birželio 12 d. Irenos gyvybė užgeso.
238 In memoriam

Viktorija Lozaitienė
NIJOLĖ STEFANIJA JAKUBĖNIENĖ (1942-04-02–2015-10-29)
Šiaulių „Aušros“ muziejus gali didžiuotis ne vienu darbuotoju, didžiąją savo
gyvenimo dalį atidavusiu šiai kultūros institucijai. Nijolė Stefanija Jakubėnienė buvo
viena iš tokių – muziejuje darbavosi net
41-erius metus.
N. S. Jakubėnienė gimė Šiauliuose,
visą gyvenimą praleido šiame mieste, palaidota Ginkūnų kapinėse.
1961–1970 m. N. S. Jakubėnienė dirbo įvairiose Šiaulių miesto įmonėse, įstaigose – Šiaulių mėsos kombinate,
alaus darykloje „Gubernija“ ir kt. 1970 m.
rugpjūčio mėn. ji pradėjo dirbti „Aušros“
muziejuje ir čia atrado tikrąjį savo pašaukimą. Įvairias pareigas – mokslinės bendradarbės, vyriausiosios mokslinės bendradarbės, Etnografijos skyriaus vedėjos,
vyriausiosios fondų saugotojos – ėjo iki
2011 m. birželio 30 d. Net 25-erius metus
(1981–2006) jai buvo patikėtos svarbios
muziejaus vyriausiosios fondų saugotojos
pareigos. Jos veiklos sritis buvo muziejaus
rinkinių kaupimas, jų apskaita ir saugojimo sąlygos. Tuo metu visas eksponatų apskaitos darbas vyko rašant ranka priėmimo-perdavimo aktus, surašant eksponatus į gaunamų eksponatų,
inventorines knygas. Reikėjo ypatingo atidumo, kantrybės, kad viskas būtų surašyta tinkamai,
nes įrašą ranka buvo sunku pataisyti. Šį darbą Nijolė (kolegų visuomet buvo vadinama tik
vienu – pirmuoju – vardu, apie antrąjį net nežinota) išmanė ir dirbo sąžiningai. Be to, ji muziejuje vedė ekskursijas, skaitė paskaitas, buvo tuometinės „Žinijos“ draugijos lektorė. 1972 m.
neakivaizdžiai baigė Vilniaus valstybinį V. Kapsuko universitetą ir įgijo istorijos ir visuomenės
mokslų dėstytojos specialybę. Seminaruose, konsultuodamasi su kolegomis iš kitų muziejų ji
kėlė dalykinę kvalifikaciją.
Nijolė buvo ne tik patyrusi muziejininkė, bet ir aktyvi visuomenininkė. Tuometiniame
Šiaulių miesto kultūros darbuotojų profsąjungos Muziejaus komitete ji buvo atsakinga už kultūrinį-masinį darbą, dėl jos organizacinių sugebėjimų muziejininkai aktyviai dalyvaudavo ir
skindavo laurus miesto, respublikiniuose kultūros darbuotojų renginiuose, sporto šventėse.
ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017

239

Už darbą ir visuomeninę veiklą N. Jakubėnienė ne kartą buvo apdovanota garbės ir padėkos raštais, skatinta piniginėmis premijomis.
Nijolė augo 4 vaikų šeimoje. Juos visus siejo stiprus ryšys. Ji dažnai pasakodavo apie
brolius Mindaugą ir Hendriką, o jos sesę Birutę ir sutuoktinį Vidą pažinojome ir mes, muziejininkai, su jais bendraudavome. Anksti netekusi dukters Jurgos, džiaugėsi sūnaus Deimo
vaikais – anūkais Luku ir Ieva. Nijolė buvo nuoširdi kolegė, šeimyniška, greita, darbšti, turėjo
gerą balsą, buvo viena iš muziejuje veikusio moterų ansamblio dainininkių. Ir šiandien ausyse
skamba jos traukiamo ir taip mėgto romanso žodžiai: „Išgriauk visus tiltus, kelius išardyk, tik
meilę, ją vieną, maldauju palik...“
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Birutė Kazimiera Salatkienė, Jūratė Paškonytė
GRAŽBYLĖ VENCLAUSKAITĖ (1912-05-31–2017-02-01)
In memoriam skiriamas Gražbylės Venclauskaitės, žymios teisininkės, mecenatės, Šiaulių miesto garbės pilietės, „Aušros“ muziejaus bičiulės šviesiam atminimui. Tai padėka už ilgus
gražaus, nuoširdaus ir vaisingo bendradarbiavimo metus, už Venclauskių šeimos mecenatystės
ir globos tradicijos tąsą, už dvasios stiprybę, už spinduliuojančią energiją ir optimizmą, muziejaus užmojų ir darbų palaikymą bei rėmimą.
Atsiminimų krislai, išsibarstę fotografijose, ataidintys iš pasakojimų, sužėri, nelyginant
žiburiai, ir nušviečia G. Venclauskaitės gyvenimo dešimtmečius, pašaukia iš praeities vaizdus,
įvykius, žmones, vardus, jausmus, įdomius amžininkams ir istorijai.
G. Venclauskaitę ilgus metus beveik kasdien šiauliečiai galėjo sutikti sparčiai žingsniuojančią Vilniaus g. pirmyn ir atgal. „Nė dienos be mankštos, nė dienos be šokolado“, – yra
pareiškusi spaudai 100-ąjį gimtadienį šventusi advokatė. Dėl mankštos tenka sutikti, o dėl
amžiaus dažnas praeivis ginčytųsi. Ir šokoladas jos biografijoje labai svarbus faktas, juk nuo pat
vaikystės artimųjų ir draugų ji buvo vadinama Zisa, nuo vokiško žodžio „süβ“ – saldus. Matyt,
iš tiesų jos būta neeilinės smaližės.
Kai likimas žmogui atmatuoja tokio ilgio gyvenimą, tai paprastai dovanoja ir visą rinkinį
įrankių juo naudotis – sveikatą, valią, gyvenimo ir pažinimo džiaugsmą, užsispyrimą, kietą charakterį, sveiką protą ir darbštumą, o svarbiausia – kūrybos kibirkštį, talentą ir humoro jausmą.
Visi, kas G. Venclauskaitę pažinojo, galėtų paliudyti, kad likimo dovanomis ji mokėjo naudotis
su užmoju ir fantazija. Iš pirmo žvilgsnio tiesmuka kalbos maniera, aštrūs posakiai, nevyniojimas į vatą nei palankaus žodžio, nei kritikos iš tiesų apima racionalią mintį, tikslią raišką,
aiškų tikslą ir visada – krislą humoro. Metai neužnešė kasdienybės dulkėmis nei neįtikėtinos G.
Venclauskaitės atminties, nei jos įvairiausių kultūrinių ir visuomeninių interesų. Neprislopo nei
jos energija, nei aštrus protas. Tik vieną akivaizdžią prabangą ji sau leido paskutiniais dešimtmečiais – nebedirbo teisininke.
G. Venclauskaitė mėgo pabrėžti, kad ji – Tėvo dukra, jo numylėtinė ir patikėtinė, perėmusi ne tik profesinę patirtį, bet ir daugelį būdo bruožų. Čia dera prisiminti, kad Gražbylės Tėvas – žymus teisininkas, politikas ir visuomenininkas Kazimieras Venclauskis, pirmasis
nepriklausomybės laikų Šiaulių miesto burmistras, vienas iš pirmųjų vietos savivaldos idėjos
ir sistemos kūrėjų, Steigiamojo Seimo narys, socialdemokratas, vienas iš žymiausių Lietuvos
prisiekusiųjų advokatų, buvo vadinamas „auksaburniu“, tačiau nepaliko savo archyvo, pats apie
save nėra parašęs ir paskelbęs nė žodžio. Šį bruožą paveldėjo ir Gražbylė – ji yra pasakojusi,
kad kartu su Tėvu, o vėliau ir pati, gautus laiškus ir sveikinimus tuoj pat išmesdavo, jei tik ten
nebūdavo kokios itin reikšmingos informacijos. Ir štai – nugyventi 105-eri metai, atlikta begalė
reikšmingų darbų, išspręsta aibė painiausių bylų, visą gyvenimą, be profesijos, dar užsiimta
įvairia visuomenine veikla, mecenatyste – o biografija, kurią gali rasti viešojoje erdvėje, sutelpa
į vieną puslapį. Gražbylė greičiausiai pasakytų – dar ir to per daug, tačiau taip atrodo tik jai
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vienai. Ta trumputė informacija apie ilgą gyvenimą yra tokia:
Gimė 1912 m. gegužės 31 d. Rygoje. Tėvai – advokatas Kazimieras Venclauskis (1880–
1940) ir Stanislava Jakševičiūtė-Venclauskienė (1874–1958), krikštatėvis, išrinkęs skambų vardą, – lietuvių filosofas Vydūnas. Pirmojo pasaulinio karo metais šeima gyveno Tuloje (Rusija),
paskui grįžo į Lietuvą. 1930 m. Gražbylė baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją. 1930–1934 m.
studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete, 1937 m. įgijo teisininkės diplomą.
1934–1941 m. dirbo Šiaulių ir Joniškio apylinkių teismų teisėja, 1941 m. Teisingumo komisariato skyriaus viršininke, 1941–1944 m. advokate Žemaičių Naumiestyje. 1944–1947 m. –
advokatė Kaune, o nuo 1947 m. iki pensijos – advokatė Šiauliuose. Dirbdama teisininke, vadovavosi įstatymu ir sąžine, todėl buvo viena iš populiariausių Šiaurės Lietuvos advokatų.
Ypač pažymėtini jos ir jos šeimos, Motinos ir sesers Danutės (1903–1999) darbai, gelbstint žydus Antrojo pasaulinio karo metais. Už tai Motinai S. Venclauskienei, Gražbylei ir seseriai Danutei 1995 m. suteikti Pasaulio tautų teisuolio vardai, įteikti „Pasaulio tautų teisuolio“
medaliai.
2000 m. balandžio 28 d. S. Venclauskienė, D. Venclauskaitė po mirties ir G. Venclauskaitė Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanotos Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais.
Išskirtinis, pagarbos ir dėkingumo vertas jos ir sesers žingsnis – 1991 m. miestui padovanoti gražūs dideli Tėvų namai Vytauto g., kuriuose dabar įsikūręs „Aušros“ muziejus.
Šiaulių miesto garbės pilietės vardas suteiktas 2000 m. kovo 9 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 380.
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2008 m. įteiktas Šiaulių apskrities viršininko garbės ženklas „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“.
2013 m. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretu apdovanota
ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.
Šalia oficialios informacijos – asmeninio gyvenimo detalės:
Ji buvo ištekėjusi už vieno iš Venclauskių globotinių – Vlado Pampiko (1919–1969), su
juo susilaukė sūnaus Jono (1943–1992). Apie savo vyrą yra sakiusi, kad tai buvo gydytojas iš
Dievo malonės, atsidavęs profesijai ir labai jautęs žmogų. Sykį teko paklausti, kaip nutiko, kad
visa šeima su globotiniais Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė į Vakarus, o Gražbylė
liko. „Su keleto mėnesių amžiaus sūnumi negalėjau rizikuoti“, – trumpas ir labai išsamus atsakymas. Biografija nutyli ir Venclauskių šeimos likimo vingius bei lemtingus posūkius. 1940 m.
kovo mėn. mirė Tėvas. Pasak amžininkų, tuomet visi Šiauliai kalbėję, kad K. Venclauskis mokėjo prasmingai gyventi, pagelbėjo daugeliui žmonių, iš vargingesnių net neimdavo atlygio, gal
todėl likimas jam leido mirti laiku ir išvengti sovietų okupacijos, galimų represijų, greičiausiai
ir tremties. 1944 m. vasarą šeimai buvo lemta išsiskirti. Motina S. Venclauskienė ir dukra Danutė su būriu augintinių pasitraukė į Vokietiją, vėliau, kaip ir daugelis tautiečių likimo draugų,
persikėlė į JAV. Praėjo keletas dešimtmečių, gyvenant skirtingose Atlanto pusėse, kol 1967 m.
seserys Venclauskaitės pirmą kartą po karo susitiko Lenkijoje. Atnaujintas ryšys nenutrūko, o
Atgimimo laikotarpiu likimas seserims Venclauskaitėms dovanojo daugiau nei dešimtį metų
buvimo kartu, šį kartą už Atlanto, Voterberyje, Konektikuto valstijoje. Tai laikotarpis, kai bendrauta su augintiniais ir jų šeimomis, su lietuvių bendruomene. Nors po sesers mirties 1999 m.
Gražbylė liko viena iš Venclauskių šeimos, jokiu būdu tai nebuvo vienatvė. Ją nuolat supo
artimesni ir tolimesni giminaičiai, būrys augintinių su vaikais ir anūkais, taip pat laikytinų didžiosios giminės nariais, draugai ir bičiuliai, „Aušros“ muziejaus muziejininkai.
„Aušros“ muziejus – institucija ir jos žmonės – su Venclauskiais susiję ilgalaikiais, glaudžiais ir tvirtais ryšiais. Į Venclauskių namus muziejus 1955 m. buvo įkeltas be šeimininkų leidimo ir žinios, kaip paprastai būdavo įkeliamos sovietų įstaigos į nacionalizuotus pastatus. Tad
namas, buvęs didžiulės šeimos prieglobstis ir dešimtį metų priklausęs valdiškoms įstaigoms,
tapo reikšminga kultūros ir mokslo institucija. Dosniu mostu namus padovanojusios Šiaulių
miestui ir iškėlusios sąlygą, kad čia visada turi būti muziejus, seserys Venclauskaitės pratęsė
Tėvų labdaros tradicijas, įamžino jų vardą, atminimą ir idėjas. Gražbylė yra sakiusi, kad jeigu
tų laikų būtų sulaukę Tėvai, jie būtų palaiminę dukterų žingsnį. Abu Venclauskiai buvo seni
geri Pelikso Bugailiškio, „Aušros“ muziejaus ir Šiaulių kraštotyros draugijos įkūrėjo ir globėjo,
draugai ir bičiuliai, bendraminčiai ir bendradarbiai. Juos siejo kultūrinė veikla „Varpo“ draugijoje dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą, visuomeninis ir politinis darbas nepriklausomybės metais.
Venclauskiai buvo kraštotyros judėjimo ir muziejaus rėmėjai, todėl muziejui perduotus jų namus, nors ne jų valia ir rankomis, galima taip pat laikyti likimo dovana jiems už gerus darbus.
Venclauskių šeimos ir muziejaus santykiai paskutiniaisiais dešimtmečiais buvo artimi
tarsi tarp giminaičių. Ryšiai nebuvo nutrūkę ir tuomet, kai G. Venclauskaitė gyveno pas seserį
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Danutę JAV. Gražbylė yra minėjusi, kad vienus iš nuoširdžiausių laiškų iš Lietuvos tuo laiku ji
gaudavusi iš muziejaus, sesuo Danutė juos labai brangino.
Į muziejaus renginius Gražbylė neateidavo be lauktuvių. O kur dar Gražbylės gimtadieniai, kai pilnas autobusas, kelios dešimtys jos draugų ir muziejininkų, važiuodavome švęsti į
dar tarpukariu statytą Venclauskių vilą Palangoje, kuri beveik du dešimtmečius kiekvieną vasarą svetingai atverdavo duris – vėlgi dėl dosnios Gražbylės rankos.
Daugiau nei du dešimtmečius besitęsęs glaudus G. Venclauskaitės bendradarbiavimas su
muziejumi subrandino nemaža svarių vaisių. Tai renginiai, leidiniai, meno kūriniai, susitikimai
ir istorinė medžiaga, kurie šiandien išsiskleidžia daugybe prasmių ir verčių. Daugumos jų tikrosios prasmės, paveldosauginės reikšmės dar nelabai suvokiame, tačiau laikas tylomis dirba
savo darbą, palikdamas ir iškeldamas tai, ko nusipelnome mes ir mūsų ainiai.
Ne viena proga G. Venclauskaitė yra pasidžiaugusi, kad šeimos namai atiduoti į geras
rankas. Ypatingą jausmą ji jautė nuo 1997 m. „Aušros“ muziejui vadovaujančiam direktoriui
Raimundui Balzai, beje, gimusiam tą pačią, kaip ir ji pati, dieną – gegužės 31-ąją. Daugelį
metų ši diena buvo tapusi bendra jųdviejų ir visų muziejininkų švente. R. Balzos iniciatyva ir
rūpesčiu, talkinant muziejininkams, tinkamai puoselėjamas Venclauskių šeimos atminimas, jo
iniciatyva 2017 m. pradėtas Venclauskių namų pastato restauravimas, viliamės, taps geriausiu
paminklu Gražbylei, kurios pasigendame mes, muziejininkai, gausus bičiulių būrys, miesto
bendruomenė...
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Birutė Kazimiera Salatkienė
AUDRONĖ ŠAPAITĖ (1968-05-12–2017-10-29)
Yra žmonių, kurie pas mus ateina, kurie išeina ir kuriuos iš mūsų atima.
Audronę iš mūsų atėmė, kai ji buvo svarbiausiame savo poste, archeologinių tyrimų
vietoje, planavo naujus archeologinius tyrimus, kai jau buvo subrendusios jos intelektualinės galimybės, sukaupta didelė patirtis
ir įpusėti didžiuliai kūrybiniai projektai.
Likimas neklausia žmogaus, ar jis spėjo
padaryti viską, ką norėjo, o leidžia tik tiek,
kiek lemta.
Audronė Šiaulių „Aušros“ muziejuje dirbo 25 metus, tai ir ilgai, ir trumpai.
Visada atsiminsime ją kaip žmogų, kuris
buvo absoliučiai atsakingas už kiekvieną
savo veiksmą ir žodį, kuris niekada nesiėmė to, ko negalėjo padaryti gerai, kuris
imdavosi didelių ir sudėtingų darbų ir juos
padarydavo laiku. Buvo lemta, kad liko
nebaigti archeologiniai tyrimai, nebaigtos
ataskaitos, nebaigtas muziejaus Edukacijos
centro renovacijos projektas. Kai žiūrime,
ką Audronei pavyko nuveikti, atrodo, kad
dirbo ilgai, o kai matome, ko nespėjo, suprantame – per trumpai.
Audronė Šapaitė gimė Šiauliuose 1968 m. gegužės 12 d. Savo gimtajame mieste ji visą
laiką ir gyveno, išskyrus penketą studijų metų Vilniaus universitete. 1975 m. atėjusi į Šiaulių
14-osios vidurinės mokyklos (dabar – Lieporių gimnazija) pirmą klasę, čia ir mokėsi visus 11
metų. 1986 m. mokyklą baigė sidabro medaliu ir įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą
studijuoti istorijos su archeologijos specializacija. 1991 m. baigusi universitetą, grįžo į Šiaulius. Jai teko laimė Sąjūdžio epochą ir Lietuvos nepriklausomybę išgyventi Vilniuje, pačiame
politinių sūkurių verpete, pačioje judriausioje studentiškoje aplinkoje. Archeologijos praktikas
Audronė atliko Kernavėje, kur daug ko išmoko. Jai jau nebeteko važiuoti dirbti pagal paskyrimą kažkur, ir ji grįžo į gimtuosius Šiaulius. 1991–1993 m. dirbo istorijos mokytoja Juliaus
Janonio vidurinėje mokykloje (dabar – Juliaus Janonio gimnazija). Mokytojauti jai nebuvo sunku, įgimtas santūrumas, nestandartinis mąstymas ir gebėjimas susikalbėti su įvairiais žmonėmis
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Audronei leido dirbti gerai, būti mėgstamai mokinių. Tačiau ją daug labiau traukė archeologija,
kūrybinė veikla. 1992 m. pavasarį Audronė atėjo į „Aušros“ muziejų ir paprašė – priimkit mane
į darbą. Tuo metu galėjome ją priimti tik į Lieporių archeologinę ekspediciją (vad. Birutė Salatkienė), tačiau ji atėjo tokiu laiku, kai archeologės labai reikėjo. 1992 m. žvalgėme ką tik atrastos Lieporių senovės gyvenvietės vietą, dirbo didelis būrys moksleivių, buvo dirbama keliose
perkasose iš karto, atrastas pirmasis šulinys, kurio preparavimas užtruko 4 mėnesius. Laukė
didžiulė ataskaita, ir Audronė nudirbo labai sunkų darbą – sudarė keleto šimtų pozicijų radinių,
daugiausiai keramikos, sąrašą. Tai buvo įžanga į savarankiškus tyrimus. Ir vėliau, jau dirbdama
savo tiriamuose objektuose, ji padėdavo užbaigti užtrukusius iki rudens Lieporių tyrimus, surinkti ir išsaugoti sudėtingus unikalius radinius. 2016 m. parašytame gyvenimo aprašyme Audronė mini, kad nuo 1993 m. vadovavo 68 archeologinėms ekspedicijoms. Dabar reikia pridėti
dar keletą 2017 m. Šiaulių senamiesčio tyrimų. Pirmuosius archeologinius tyrimus ji pradėjo
1993 m. Joniškyje, senojo miesto vietoje, kur grįžo ir dar keletą kartų (1994, 1995). Paskui jai
teko kasinėti Kriukų (1994), Varnių (2001), Sneigių (2002) senkapius, Salduvės (Žuvininkų)
senovės gyvenvietę (2001), Bubių piliakalnio papėdės gyvenvietę (1999), Šaukštelio piliakalnį
(2009), Žagarės senamiestį (1995), Telšių senamiestį (2002, 2013), Varnių senamiestį (2002,
2008), Šeduvos senojo miesto vietą (2012), Rėkyvos dvaro sodybą (2006, 2012), Pakruojo
dvarą (2011), Pročiūnų masinių žudynių vietą (2015).
Svarbiausių ir vaisingiausių jos tyrimų vieta buvo archeologinis Šiaulių senamiestis ir
dvarvietė. Jį Audronė pradėjo tyrinėti 1997 m. ir su nedidelėmis pertraukomis tęsė iki pat tragiškos mirties. Jos nuopelnas buvo senojo miesto ribų nustatymas, kad jį būtų galima įtraukti į
valstybės saugomų objektų sąrašus. Per daugelį žvalgomųjų ir detaliųjų tyrimų ji pažino miesto
užstatymo kontūrus, įvairių senamiesčio vietų kultūrinio sluoksnio specifiką, sukaupė daug archeologinių radinių ir galėjo suteikti pirmųjų labai svarbių žinių apie miesto istoriją, miestiečių
gyvenseną, materialinę kultūrą. Jos padėti senųjų Šiaulių pažinimo pagrindai visą laiką bus
tas taškas, nuo kurio atsispyrus tyrimus galima plėtoti ir gilinti. Šiauliuose ji tyrinėjo Vaisių g.
kapinyną, pradėtą tirti archeologo, „Aušros“ muziejaus direktoriaus Juliaus Naudužo (1929–
1989), ir tik iš istorinių šaltinių žinomą senkapį Vytauto g. Tai svarbūs objektai, apie miesto
priešistorę ir istoriją suteikę daug naujų žinių. 2009 ir 2014 m. ji atliko nedidelius Chaimo
Frenkelio vilos ir fabriko teritorijos tyrimus. Be to, vadovavo keletui ekspedicijų, ieškodama
partizanų kapų, tyrė Šiaulių Laisvamanių kapines, prieš perkeliant čia užkastų žuvusiųjų kūnus
į Ginkūnų memorialą. Į archeologinius tyrimus tiek teisine, tiek ir moksline prasme a. Šapaitė
žiūrėjo labai rimtai, griežtai laikėsi taisyklių ir reikalavimų. 2011 m. jai suteikta, o 2016 m.
pratęsta nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto III kategorija. Tyrimų ataskaitas
rašė konkrečiai, glaustai, tiksliai, konstatuodama faktus, nesileisdama į nereikalingus samprotavimus ir interpretacijų vingrybes. Kartais pernelyg didelė savikritika, ypač mokslinės veiklos
pradžioje, jai trukdydavo perteikti jau apgalvotus tyrimų rezultatus, sakydavo nežinanti, kaip iš
tikrųjų būta, tekdavo paraginti pateikti savąją versiją, kad kiti galėtų ginčytis, jei ką. Visus savo
tyrimus a. Šapaitė sąžiningai, laiku ir nepriekaištingai publikavo, radinius tvarkydavo ir atiduo246 In memoriam

davo pagal reikalavimus, todėl ypač nemėgo, kai archeologai, tyrinėję Šiaulių krašto objektus,
vėluodavo perduoti muziejui radinius ir ataskaitas, kantriai ir nekantriai reikalaudavo atiduoti
„skolas“. Ji visada laikėsi „nerašytos“ archeologų etikos – niekados nesiveržė į kolegų tęstinius
objektus ir nebijojo viešai (per Lietuvos archeologijos draugijos ataskaitinius susirinkimus)
kritikuoti praktikos „kasinėti kitų vardais“. Tai byloja apie žmogaus principingumą ir vertybes.
Audronei ne kartą teko girdėti siūlymų – su tokiais gabumais ir mokėjimu metodiškai
dirbti tavo vieta archeologijos moksle, rašyk disertaciją, tavęs laukia mokslinė karjera. Ji visada
sakydavo, kad mokslo kelio ji nenori, jai kur kas įdomiau muziejuje. Nepridurdavo, kad ekspozicijų ir parodų vaizdai, edukacijų gyvumas – jos kūrybos erdvės, kurias ji pažino ir mokėjo
valdyti, ir bėgant metams tai išsiskleidė kaip įspūdingi rezultatai.
1994 m. a. Šapaitė oficialiai pradėjo dirbti Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos
skyriuje. Muziejus neseniai buvo gavęs Chaimo Frenkelio vilą, buvo vietos restauravimo dirbtuvėms, ir Audronė išvažiavo stažuotis į Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo
centro Archeologinių radinių restauravimo skyrių. Toks žingsnis buvo labai reikalingas, archeologijos rinkinys dar tik pradėtas konservuoti, tačiau restauratorės darbo jai teko tik paragauti – gerai pradėjus, reikėjo perimti Archeologijos skyrių su rinkiniu, žmonėmis ir visa veikla.
Ji nebuvo pažadukė, mokėjo pasakyti „ne“, nebuvo pratusi dirbti slysdama paviršiumi, todėl
nusprendė, kad skyriaus veikla svarbiau, o restauruoti rinkinį bus galima ir kitais būdais. Nuo
1998 m. iki pat mirties a. Šapaitė vadovavo Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriui.
Jos laukė keletas nemažų išbandymų – muziejų rinkinių apskaitos kompiuterizavimo pradžia,
skyriaus ir viso rinkinio kėlimasis į kitas patalpas, nauja archeologijos ekspozicija, muziejinės
edukacijos pradžia, eksperimentinės archeologijos sąjūdis, didžiulės parodos ir, pagaliau, viso
Edukacijos centro renovacija. Ir visa tai reikėjo padaryti beveik kiekvieną vasarą kasinėjant.
Darbas su muziejaus rinkiniu – tai jo struktūros ir kiekvieno eksponato pažinimas, tai
apskaita, saugojimas, patikimos informacinės sistemos taikymas. Tai inventorinės knygos,
kartotekos, priėmimo aktai, tai juodas kasdieninis muziejininko darbas, kurį įveikti Audronei
padėjo įgimtas atsakomybės jausmas, gebėjimas kiekvieną dalyką padaryti iki galo. Kai Lietuvos muziejus ištiko rinkinių piniginio vertinimo vajus ir daug muziejų žiūrėjo į tai kaip į
formalumą, a. Šapaitė sugalvojo ir skyriuje įvedė vertinimo sistemą pagal archeologinių radinių
tipologiją ir chronologiją. Ji mokėjo tartis su skyriaus kolegomis visais reikalais, mes taip pat
pridėdavome savo mintį ar pirštą, taip pat ir šiuo atveju, tačiau Audronė dažniausiai nuveikdavo daugiausiai. Dėl to ji buvo įtraukta į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos vertinimo reikalui sudarytą komisiją ir ten labai vaisingai darbavosi. Lietuvos muziejus pasiekus
informacinių technologijų bangai ir ėmus taikyti paveldo skaitmeninimo metodus, Audronei
taip pat kliuvo avangardinė pozicija. Mes visi iš jos išmokome naudotis Lietuvos integralia
muziejų informacine sistema (LIMIS). Ji iš pirmo karto nepasitikėjo nė vienu žmogumi, net savimi, todėl atidžiai kontroliavo visų skyriaus darbuotojų darbą šioje sistemoje, rasdavo klaidų,
dažniausiai jas ir ištaisydavo, mums palikdama tik tas, kurios reikalavo daug laiko. Audronė
kuravo dar vieną labai modernią Archeologijos skyriaus kūrybinę sritį. Tai virtualios parodos
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„Šiaulių archeologija: radiniai ir atradimai“, „Šiaulių krašto archeologija: praeities pėdsakai“.
Pirmoje parodoje sudėti koncentruoti duomenys apie Šiaulių miesto archeologinius objektus, jų
tyrimus, radinius, pateiktos publikacijos ir nuorodos. Panaši ir antra paroda, apimanti visą Šiaulių kraštą. Iš pradžių sumanytas katalogas knygos pavidalu buvo perkeltas į skaitmeninę terpę,
tapo prieinamas kur kas didesniam besidominčiųjų būriui, jį galima koreguoti ir pildyti. Prie jo
kūrimo prisidėjo visi skyriaus darbuotojai, tačiau naudoti kompiuterinės programos įrankius,
kaip visada, mus mokė Audronė.
Nemažai metų Audronė daug dirbo ir už savo vadovaujamo skyriaus ribų. Ji buvo Šiaulių „Aušros“ muziejaus tarybos, Rinkinių komplektavimo komisijos, Parodų ir edukacijų rengimo komisijos ir įvairių laikinų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir „Aušros“ muziejaus komisijų ir darbo grupių narė. Jos aukšta muziejinė kvalifikacija, patirtis, įžvalgumas,
tvirta pozicija ir – visada – atsakomybė buvo ir yra labai vertinami kolegų, vadovybės, veiklos
partnerių.
Audronės daliai teko naujos „Aušros“ muziejaus archeologijos ekspozicijos „Šiaulių
krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a.“ įrengimas 2004 m. Tuo laiku Lietuvos muziejus
jau buvo pasiekęs naujosios archeologijos vėjas, jau buvome pavažinėję po Europos šalis ir
pamatę naujo tipo ekspozicijų, parodų, ištisų sodybų rekonstrukcijų, skaitmeninių technologijų. Audronei teko sunkus kuratorės vaidmuo, tačiau būdama komandos žmogus ji sugebėjo
sutelkti skyriaus darbuotojų ir kūrybingų kolegų iš kitų skyrių potencialą ir kartu įrengti tam
laikotarpiui modernią ekspoziciją, kurioje, be originalių eksponatų, buvo panaudotos rekonstrukcijos, daug vaizdinės medžiagos. Ekspozicijoje rado vietos Lieporių geležies lydyklos su
šuliniu rekonstrukcija, geležies amžiaus troba su interjeru, XVI a. Šiaulių miestiečio kambarys
su puodyninių koklių krosnimi. Ji pasiūlė informacinę schemą, kur nei etiketės, nei numeriai
neužgožė ekspozicijos vaizdo, o informacijos suteikiama daug. Dar daugiau kūrybinių idėjų
Audronei pavyko įgyvendinti archeologinėse parodose, kurių savo veikloje ji suskaičiavo 17.
Išskirtina jos rengta paroda „Praėjusio gyvenimo pėdsakai“, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Tai buvo grandiozinis darbas – muziejaus salėse buvo įrengtos piliakalnio ir kapinyno
archeologinių tyrimų „perkasos“, vaizdžiai parodyta, ką iš tikrųjų archeologai pamato ir suranda nukasę žemės paviršių ir atvėrę praeitį. Ji padėjo rengti ir Saulės mūšio jubiliejui skirtą
parodą, o paskutinė jos paroda „Piliakalniai be pilių“, skirta Piliakalnių metams, dar tebebuvo
lankoma, kai lydėjome ją pas protėvius. Tiek Audronės rengtų parodų idėjos, tiek pavadinimai,
tiek ir raiška visada buvo nestandartiniai, inovatyvūs, įdomūs, vaizdingi. Ji neleisdavo savo
vaizduotei įsisiūbuoti moksle, bet parodose ir edukacijose atsiverdavo jos gebėjimas įsigilinti ,
o svarbiausia – pavaizduoti praeitį taip, kad ji būtų suprantama ir mūsų laikams.
Audronė stovėjo ir prie Lietuvos gyvosios archeologijos švenčių ištakų. Muziejų edukacinė veikla dar leido tik pirmuosius daigus, kai 1997 m. mes surengėme Senovės Lieporių
dieną tiesiog archeologinių tyrimų vietoje, prie išpreparuoto šulinio, sutraukusią keletą šimtų
šiauliečių. Ten pirmą kartą buvo ant akmenų kepama duona, svaidomos į taikinį pagal Lieporių
kapinyno radinius kalvio Alberto Martinaičio rekonstruotos ietys, rankomis lipdomi puodai.
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Audronė buvo įtraukta į Lietuvos delegaciją, pirmą kartą 1998 m. pakviestą į Biskupino gyvosios archeologijos festivalį Lenkijoje. 2000 m. panaši šventė buvo surengta prie Žaliūkių malūno, kurią kuravo Audronė. 2001, 2003 ir 2004 m. ji buvo pagrindinė gyvosios archeologijos ir
istorijos švenčių – Senųjų amatų dienų – Šiauliuose organizatorė, 2002, 2005 m. – viena iš organizatorių. Tai ji buvo pirmoji rankomis pasiuvusi sau ir kolegėms dabar vadinamus archeologinius drabužius, išstudijavusi latvių archeologų medžiagą, įvaldžiusi to laiko siūlių technikas,
išmokusi austi staklėmis ir vyti juostas lentelėmis. Kai tokie festivaliai pasklido po Lietuvą,
meistrai greitai atsisakė tik šiek tiek pritaikytų atvejui „senovinių“ drabužių ir ėmė ieškoti būdų
atrodyti „kaip Audronė“. Mes kartu rekonstravome liepos žievės kibirėlius, rastus Lieporių senovės gyvenvietės šuliniuose, ir Audronė išvažinėjo Lietuvą, Latviją, Lenkiją, Vokietiją, Švediją, Suomiją – 55 kartus dalyvavo eksperimentinės archeologijos šventėse. Buvo užmezgusi
artimus ryšius su latvių eksperimentinės archeologijos klubu „Senās vides darbnīca“, savaitę
gyveno miške pagal geležies amžiaus gyvenseną, išmoko pasidaryti liepos karnų apavą pagal
latvių archeologų radinius. Audronė labai akylai žiūrėjo, kad aprangoje, įrangoje, įrankiuose
nešmėsčiotų mūsų laikų buities atributų, kad būtų sukurtas kuo autentiškesnis praėjusių epochų
vaizdas ir aura, labai daug prisidėjo prie eksperimentinės archeologijos klubo „Pajauta“ įkūrimo ir veiklos.
Kai Lietuvos muziejai rimtai ėmėsi edukacinės veiklos ekspozicijų ir parodų salėse, edukacinėse klasėse ir kitose erdvėse, Audronė iš karto įsitraukė į šitą vaizdingą, patrauklią, bet
labai sunkią veiklą. Ji mokėjo pasiūlyti šiuolaikiškų edukacinių programų temų („Šiaulių krašto
praeitis nuo seniausių laikų iki XVII amžiaus“, „Kaip išgauti geležį?“, „Archeologinis kostiumas ir virvučių vijimas su akmenukais“, „Archeologiniai kasinėjimai“), labai rūpinosi, kad
visi rekvizitai būtų kuo autentiškesni, kad edukacijos būtų įdomios ir nepanašios į mokyklines
pamokas. Daug valandų ji praleido su moksleiviais „archeologinių tyrimų“ smėlio kvadratuose,
o paskutinėje parodoje apie piliakalnius įgyvendino savo mintį, kad patys vaikai galėtų įrengti
piliakalnio įtvirtinimus.
Audronė nuolat bendradarbiavo su Šiaulių ir respublikos žiniasklaida. Pati rašė ir buvo
kalbinama žurnalistų archeologinių tyrimų vietose, dalyvavo šviečiamojo pobūdžio projektuose ir vaizdžiai pasakojo apie priešistorės gyvenseną, muziejuje sukauptą archeologijos rinkinį,
savo tyrinėtus objektus.
Už muziejinę veiklą, archeologinius ir edukacinius darbus Audronė ne kartą buvo apdovanota Šiaulių miesto mero padėkomis, 2008 m. – Šiaulių apskrities viršininko garbės ženklu
„Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“. Buvo siūloma kaip kandidatė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Metų muziejininko ir Pelikso Bugailiškio premijoms, tačiau atsisakė.
Audronę prisimename kaip patikimą draugę, išradingą ir kūrybingą partnerę, labai reiklią ir atsakingą skyriaus vedėją. Ji pritapdavo įvairiausiose draugijose, tačiau visą laiką laikėsi
kiek nuošaliau, netroško būti dėmesio centre. Nebuvo labai kalbi, tačiau esant tikrai rimtam
reikalui ar progai mokėjo kalbėti be štampų ir trafaretų, labai gražia, taisyklinga kalba, taip
pat sklandžiai rašė mokslo ir mokslo populiarinamuosius tekstus. Ji mokėjo nekelti balso net
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ir griežtai kalbėdama ar reikalaudama ir nepakentė pakelto tono, ne vienas esame gavę tą pamoką. Ji labai aiškiai, trumpai ir konkrečiai mokėdavo išdėstyti mintis, jaunesniems kolegoms
labai suprantamai paaiškinti užduotis. Kompiuteryje turėjo aplankėlį „Vedėjystė“, kur saugojo
valdiškus raštus. Jos pačios vedėjystė buvo labai demokratiška – grįžusi iš administracijos posėdžių, visiems išdėstydavo naujienas, retai kada ką nors nuspręsdavo viena, visada tardavosi
su skyriaus darbuotojais. Labai vertino ir įdėmiai išklausydavo kolegų iš tolimų ir artimų kraštų
parneštas mintis ir idėjas. Minėtinas dar vienas jos bruožas – visus darbus Audronė dirbo ne
sau, visada galvojo, kad jų rezultatai būtų naudingi ateičiai, kitiems archeologams, muziejininkams, lankytojams, klausytojams.
Mėgo ir klausė tik „teisingą“ muziką, išmanė ją, mokėjo vertinti. Per atostogas rinkosi
keliones, o Latviją ir Karaliaučiaus sritį apvažiavo dviračiu. Nesišalino ir egzotikos – niekada
nerūkiusi cigarečių, 1997–1999 m. dalyvavo ir laimėjo Lietuvos pypkininkų čempionatuose,
mėgo pasėdėti geroje kompanijoje, pašokti ir padainuoti, tačiau santūrumas buvo jos nuolatinis
draugas. Negreità pagirti, nepuldavo ir labai peikti, nepasvėrusi žodžio. Nepripažino jokių autoritetų beatodairiškai, visada su nemaža skepsio doze.
Lietuvos archeologijos mokslas, archeologų ir muziejininkų bendruomenės neteko šviesios asmenybės, galbūt neužbaigusios svarbiausių savo darbų, bet palikusios solidų archeologinių tyrimų, muziejinių projektų ir gyvos veiklos paveldą.
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Roberta Stonkutė, Virginija Šiukščienė
ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJUS LANKYTOJAI 2005–2017 M.
Lankytojų poreikiai ir kokybiškas jų tenkinimas tampa vienu iš svarbiausių muziejaus
veiklos uždavinių. Šiuolaikinio muziejaus siekis yra ne tik būti atminties saugotoju, bet ir bendruomenės traukos centru. Plėtojant veiklą, muziejui, kaip kultūrines paslaugas teikiančiai institucijai, svarbu pažinti lankytojus, atliepti jų poreikius, fiksuoti tendencijas.
Apžvelgiamus lankytojų srautus aptariamuoju laikotarpiu santykinai galima suskirstyti į
2 laikotarpius: 2005–2009 ir 2010–2017 m.
2005–2009 m. „Aušros“ muziejaus padaliniuose sulaukta vidutiniškai 68 000 lankytojų
per metus. 2010 m. lankytojų skaičius žymiai išaugo – iki 139 458. Tokį spartų augimą lėmė
aktyvi muziejaus parodinė veikla, ypač padidėjo kilnojamųjų parodų lankytojų skaičius. Muziejus vienas iš pirmųjų Lietuvoje parodas pradėjo rengti netradicinėse vietose: Šiaulių Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (kunigo Antano Rimavičiaus sakralinių
skulptūrų paroda „Kryžiaus kelio stotys“), mados ir laisvalaikio centre „Saulės miestas“ (fotografijų paroda „Šiaulių katedra“), Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių bibliotekoje (paroda „Šiauliečiai – parlamentarizmo tradicijų puoselėtojai“ ir kt.).
Šiose institucijose užfiksuotas didelis lankytojų skaičius. Vėliau lankytojų šiek tiek sumažėjo,
bet vidutinis jų skaičius per metus išliko didelis – apie 107 000.
Lankytojų skaičiaus augimui įtakos turėjo muziejaus padaliniuose įvykdytos rekonstrukcijos: 2008–2010 m. buvo restauruojamas Žaliūkių vėjo malūnas, atstatoma malūnininko troba
ir suformuota Žaliūkių malūnininko sodyba, 2009–2014 m. rekonstruotas Fotografijos muziejus. Atsidarę po rekonstrukcijų, šie padaliniai sulaukė žymiai didesnio lankytojų skaičiaus nei
prieš rekonstrukcijas. Tai rodo, kad lankytojams yra svarbus ne tik turinys, bet ir naujos, moderniai sutvarkytos muziejaus padalinių patalpos, aplinka, suteikiančios plačias veiklos galimybes.
Beveik dešimtmetį lankytojams yra uždaryti Venclauskių namai. Dėl nepatenkinamos estetinės
ir fizinės patalpų būklės 2007 m. buvo demontuota čia veikusi dailės ekspozicija, nuo 2009
m. nebevyksta parodos ir renginiai. Iki 2016 m. patalpos buvo naudojamos administracinėms
muziejaus reikmėms.
Žvelgiant į duomenis, rodančius, kurią muziejinę veiklą dažniausiai lankytojai renkasi,
matyti, kad didėja edukacijų lankytojų skaičius. Per dešimtmetį jis beveik padvigubėjo: nuo
9 124 lankytojų 748 edukacijose 2006 m. iki 17 103 lankytojų 978 edukacijose 2016 m.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pakeitus lankytojų apskaitos metodiką, nuo
2013 m. skaičiuojamas bendras apsilankymų skaičius muziejuje, į šį skaičių įtraukiami renginių
ir fondų lankytojai. „Aušros“ muziejui tai ypač aktualu, nes muziejaus renginiai yra gausiai lankomi, pvz., 2016 m. per Muziejų nakties renginius muziejaus padaliniuose užfiksuotas rekordinis – 13 249 – apsilankymų skaičius. Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis taip
pat kasmet didina savo auditoriją – 2016 m. festivalio renginiuose sulaukta 8 265 meno gerbėjų.
Jei lygintume paskutinių trejų metų (2015–2017) Lietuvos 15-os respublikinių muziejų
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apsilankymų statistiką, „Aušros“ muziejus stabiliai laikosi trečioje vietoje – po gausiausiai lankomų Lietuvos jūrų ir Trakų istorijos muziejų1.
Nuo 2009 m. pradėti fiksuoti ir virtualūs lankytojai, t. y. „Aušros“ muziejaus interneto
svetainės www.ausrosmuziejus.lt naudotojai. Jų skaičius sparčiai augo: nuo 26 317 2009 m.
iki 315 278 2016 m. Tam įtakos turėjo įvairi muziejaus veikla ir suburti nuolatiniai muziejaus
lankytojai, kurie domisi muziejaus veikla, ypač renginiais, sukurti ir aktyviai administruojami
„Facebook“ muziejaus ir jo padalinių profiliai.
Kaip pakviesti lankytojus, ypač tuos, kurie muziejuje dar nesilankė, ir toliau išlieka muziejaus veiklos tikslas.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus lankytojų dinamika

Lankytojų dinamika Šiaulių „Aušros“ muziejaus padaliniuose

1

Prieiga per internetą: https://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/muziejai-ir-galerijos, žiūrėta 2017-10-12.
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ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS ARCHEOLOGŲ TYRIMAI 2005–2017 M.

Eil.
Nr.

Tyrimų
metai

2.

I
2005 Lieporių
gyvenvietė, Šiauliai
2005 Kurtuvėnai,
Šiaulių r.

3.

g. 72,
2005 Vilniaus
Šiauliai

4.

13.

2005 Jakštaičiukai,
Šiaulių r.
Kelio Panevėžys–Šiauliai Kairių
2005 aplinkkelis ir kelio
atšaka į Zoknius,
Šiaulių r.
2005 Šniūraičiai,
Radviliškio r.
Trakų g. 43, Vilniaus g. atkarpa nuo
iki Tilžės g.,
2005 Varpo
Šv. apaštalų Petro
ir Pauliaus katedros
šventorius, Šiauliai
g. 146,
2005 Vilniaus
Šiauliai
Pakruo2005 Pašvitinys,
jo r.
I gyvenvie2006 Lieporių
tė, Šiauliai
Aušros al. ir Varpo g. sankryža, Vy2006 tauto g. 76A, Vasario
16-osios g. 54A,
Šiauliai
g. 1, Rėkyva,
2006 Poilsio
Šiauliai
2006 Šniūraičiai,
Radviliškio r.

14.

2006 Žagarė,
Joniškio r.

15.

2006 Skaistgirys,
Joniškio r.
2006 Pašvitinys,
Pakruojo r.
2006 Rozalimas,
Pakruojo r.

1.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

16.
17.
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Paminklo rūšis,
datavimas

Tyrimų vieta

Archeologi- Archeologas Ištirtas / Radinių
nių tyrimų
žvalgytas skaičius
(-ė)
pobūdis
plotas
Detalieji
863
B. Salatkienė 32 m2
tyrimai
Detalieji
1 139
B. Salatkienė 352 m2
tyrimai

Gyvenvietė,
IV–VIII a.
Dvaro sodyba,
XV–XX a.
Chaimo Frenkelio
odų fabriko pasta- Žvalgomieji
tų kompleksas,
tyrimai
XIX–XX a.
Žvalgomieji
XX a. I p.
tyrimai

B. Salatkienė 395,5 m2

–

A. Šapaitė

41 m2

–

XX a.

Žvalgomieji
tyrimai

A. Šapaitė

33 m2

–

XX a.

Žvalgomieji
tyrimai

A. Šapaitė

10 m2

–

Senojo miesto
vieta, XVI–XX a.

Žvalgymai

A. Šapaitė

682 m2

8

Senojo miesto vieta, XVII–XIX a.
Miestelis,
XIX–XX a.
Gyvenvietė,
IV–VIII a.

Detalieji
tyrimai
Žvalgomieji
tyrimai
Detalieji
tyrimai

A. Šapaitė

53,55 m2

3 812

E. Vasiliauskas

18,8 m2

29

22 m

61

Senojo miesto
vieta, XIX–XX a.

Žvalgymas

A. Šapaitė

71,9 m2

–

Dvaro sodyba,
XX a.

Žvalgomieji
tyrimai
Žvalgomieji
tyrimai

A. Šapaitė

6 m2

–

A. Šapaitė

27 m2

–

Žvalgomieji
tyrimai

E. Vasiliauskas

4 m2 /
21 m2

207

Žvalgomieji
tyrimai
Žvalgomieji
tyrimai
Žvalgomieji
tyrimai

E. Vasiliauskas
E. Vasiliauskas
E. Vasiliauskas

19,75 m2

98

9,1 m2

50

1,8 m2

–

–
Senojo miesto
vieta, XVIII a.
II p. – XIX a. I p.
Miestelis,
XVII–XIX a.
Miestelis,
XVI–XVIII a.
Miestelis, XX a.

B. Salatkienė

2

Eil.
Nr.

Tyrimų
metai

18.

2006– Vilniaus g. 136,
2007 Šiauliai

19.

2007 Šviesos g. 7, Telšiai

20.

Radviliš2007 Velžiai,
kio r.

21.

2007 Dausiškės, Šiaulių r. –

22.

2007 Kurtuvėnai,
Šiaulių r.

23.

2007 Šiauliai

24.

ežero pa2007 Talkšos
krantė, Šiauliai

XX a.

25.

g. 16A,
2007 Vaisių
Šiauliai

26.

Manto g.
2007 Herkaus
22, Klaipėda

27.

2007 Žagarė, Joniškio r.

28.

2007 Kalnelis, Joniškio r.

29.

2007 Joniškis

30.

Kapinynas,
IV–V a.
Senojo miesto vieta, XIX a. pab. –
XX a. I p.
Senojo miesto vieta, XVI–XIX a.;
vėlyvasis kapinynas, XVI–XVIII a.
Piliakalnio gyvenvietė, VI–XIII a.;
kaimavietė,
XVI–XIX a.
Senojo miesto vieta, XVIII–XX a.
Dvaro sodyba,
XV–XX a.

2008 Kurtuvėnai,
Šiaulių r.
Aušros al. 19A,
Vilniaus g. 120,
miesto vie2008 Tilžės g. 170, Vytau- Senojo
to g. 84, Vilniaus g. ta, XVIII–XX a.
155, Šiauliai
senojo
g. 84, Šiau- Kapinynas,
2008 Vytauto
miesto vieta,
liai
XVII–XX a.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

Tyrimų vieta

g. 16A,
2008 Vaisių
Šiauliai

Archeologi- Archeologas Ištirtas / Radinių
nių tyrimų
žvalgytas skaičius
(-ė)
pobūdis
plotas
Žvalgomieji
Senojo miesto vie- tyrimai ir
E. Vasiliaus- 14,4 m2 /
617
56 m2
ta, XVII–XX a.
kas
žvalgymai
Senojo miesto
Žvalgomieji V. Ostašenvieta, XVII a.
43
6,8 m2
tyrimai
kovienė
pab. – XX a.
Paminklo rūšis,
datavimas

–

Dvaro sodyba,
XV–XX a.
Senojo miesto
vieta, XVII a.
pab. – XX a.

Kapinynas, IV–V
a.
miesto vie2008 Vytauto g. 4, Varniai Senojo
ta, XVII–XX a.
Senojo miesto vie2008 Joniškis
ta, XVII–XX a.
Pilkapynas, I–III
Links2008 Kurmaičiai,
a.; kapinynas VI–
mėnai, Joniškio r.
XI a.
Varpo
g.
9–17,
RūSenojo
miesto vie2008 dės g. 27F, Šiauliai
ta, XVII–XX a.

Žvalgomieji
tyrimai
Žvalgomieji
tyrimai
Detalieji
tyrimai
Žvalgymai,
žvalgomieji
tyrimai
Žvalgymai,
žvalgomieji
tyrimai
Detalieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė
V. Ostašenkovienė

53 m2

–

173 m2

–

596 m

4 091

A. Šapaitė

70,44 m2

244

A. Šapaitė

4 m2 /
11,7 ha

–

A. Šapaitė

24,5 m2

1

Žvalgomieji
tyrimai

E. Vasiliauskas

20 m2

11

Žvalgomieji
tyrimai

E. Vasiliauskas

142,88
m2 /
900 m2

1 906

Detalieji
tyrimai

E. Vasiliauskas

240 m2

> 4 873

Žvalgomieji
tyrimai
Detalieji
tyrimai

E. Vasiliauskas

8 m2 /
112 m2
542,75
m2

2
11 562

B. Salatkienė

B. Salatkienė

2

Žvalgymai,
žvalgomieji
tyrimai

A. Šapaitė

1 m2 /
266,3 m2

207

Detalieji
tyrimai

A. Šapaitė

17,71 m2

–

Detalieji
tyrimai
Žvalgomieji
tyrimai
Žvalgomieji
tyrimai

A. Šapaitė

184,5 m2

7

A. Šapaitė

3 m2

8

Žvalgymai

E. Vasiliauskas

Žvalgomieji
tyrimai

E. Vasiliauskas

E. Vasiliauskas

77,4 m /
824 m2
2

> 3 800
27

16,8 m2 /
362,1 m2

592
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Eil.
Nr.

Tyrimų
metai

38.

a. 1 ir 8,
2008 Miesto
Žagarė, Joniškio r.

39.

2008 Kalnelis, Joniškio r.

40.

2008 Jakiškiai, Joniškio r.

41.

2009 Kurtuvėnai,
Šiaulių r.
g. 16A,
2009 Vaisių
Šiauliai

42.
43.
44.

Tyrimų vieta

Archeologi- Archeologas Ištirtas / Radinių
nių tyrimų
žvalgytas skaičius
(-ė)
pobūdis
plotas
Senojo miesto vie- Žvalgomieji E. Vasiliaus- 82,88 m2
106
/ 60 m2
ta, XVII–XIX a.
tyrimai
kas
Piliakalnio gyvenvietė, XI–XIII a.; Žvalgymai
E. Vasiliaus69
kaimavietė,
kas
XVI–XIX a.
Senovės gyvenŽvalgomieji E. Vasiliaus- 76,75 m2
630
vietė ir pilkapytyrimai
kas
nas, III a.
Paminklo rūšis,
datavimas

Dvaro sodyba,
XV–XX a.
Kapinynas,
IV–V a.
Masinių žudynių
2009 Pročiūnų g., Šiauliai vieta, 1941–
1944 m.
Šaukštelio piliakal- Piliakalnis,
2009 nis Telšių ir KelXI–XII a.
mės r.

Žvalgomieji
tyrimai
Detalieji
tyrimai

B. Salatkienė

93,2 m2

8

A. Šapaitė

27,4 m2

38

Žvalgomieji
tyrimai

A. Šapaitė

124,5 m2

–

Detalieji
tyrimai

A. Šapaitė

128 m2

206

Žvalgomieji
tyrimai

A. Šapaitė

5 m2

–

45.

Pryšmančių I kapiKretingos r.
2009 nyno
vizualinės apsaugos
zona

46.

g. 74,
2009 Vilniaus
Šiauliai

Detalieji
tyrimai

A. Šapaitė

3 m2 /
1,48 ha

18

47.

2009

Žvalgomieji
tyrimai

E. Vasiliauskas

265 m2

> 1 160

48.

2009

Žvalgomieji
tyrimai

E. Vasiliauskas

119 m2

114

49.

2009

Žvalgymai

E. Vasiliauskas

7,5 m2

–

50.

2009

Žvalgymai

E. Vasiliauskas

31 m2

26

51.

Senosios Žagarės
švento2009 bažnyčios
rius, Žagarė,
Joniškio r.

Vėlyvasis kapiny- Žvalgomieji
nas, XVI–XVIII a. tyrimai

E. Vasiliauskas

11,75 m2
/ 16 m2

17

52.

g. 3–19,
2009 Tryškių
Telšiai

Žvalgymai

E. Vasiliauskas

520 m2

–

53.

g. 140 ir
2009 Vilniaus
188, Šiauliai

Žvalgymai

32

2010 Didždvaris, Šiauliai

450 m2

2 276

55.

2010 Kurtuvėnai,
Šiaulių r.

E. Vasiliauskas
V. Ostašenkovienė

225 m2

54.

Senojo miesto
vieta, XIX a.
pab. – XX a.
Senojo miesto vieta, XVII–XX a.
Dvaro sodyba,
XVI–XIX a.
Dvaro sodyba,
XV–XX a.

B. Salatkienė

20 m2

–
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Kapinynas

Statinių kompleksas, vadinamas
Chaimo Frenkelio
rūmais; kapas,
XIX–XX a. I p.
Piliakalnio gyvenŽagarė (Žvelgaičio vietė,
piliakalnis), JonišXII–XV a.;
kio r.
dvarvietė,
XVII–XVIII a.
Kaimavietė,
Drąsutaičiai,
XVI a. pab. – XIX
Joniškio r.
a.
Senojo
Varpo g. 3, Linkuva, vieta, miesto
Pakruojo r.
XX a.
Vilniaus g. 14A,
Senojo miesto vieLivonijos g. 5, Jota, XVII–XX a.
niškis

Detalieji
tyrimai
Žvalgomieji
tyrimai

Eil.
Nr.

Tyrimų
metai

56.

IV–V
2010 Vaisių g. 14, Šiauliai Kapinynas,
a.

57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Tyrimų vieta

Paminklo rūšis,
datavimas

Senojo miesto
g. ir Žvejų
vieta, XIX–XX a.
2010 Tilžės
skg. kampas, Šiauliai I p.; kapinės,
XV–XIX a. I p.
Senojo miesto
g. 137,
vieta,
2010 Tilžės
Šiauliai
XIX II p. – XX a.
I p.
Senojo miesto vieg. 133,
2010 Tilžės
ta, XIX a. pab. –
Šiauliai
XX a. I p.
2010 Žagarė,
Joniškio r.
Šiaulių Senoji g.
2010 11–13, Miesto a. 4B,
Joniškis

Senojo miesto
vieta, XX a.

Detalieji
tyrimai

Ištirtas / Radinių
Archeologas žvalgytas
(-ė)
skaičius
plotas
2
47,54 m
/
5
A. Šapaitė
50,45 m2

Žvalgomieji
tyrimai

A. Šapaitė

21 m2

439

Žvalgymai

A. Šapaitė

14 m2

–

Žvalgomieji
tyrimai

A. Šapaitė

3,75 m2 /
438 m2

8

Žvalgymai

E. Vasiliauskas

4,86 m2

–

E. Vasiliauskas

64,4 m2

1 079

Detalieji
tyrimai

E. Vasiliauskas

50 m2

> 2 000

Žvalgomieji
tyrimai
Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė
V. Ostašenkovienė

12,4 m2

9

58 m2

–

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

7,2 m2

–

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

14 m2 /
252 m2

63

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

13 m2

81

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

82 m2

194

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

30 m2

203

Detalieji
tyrimai

B. Salatkienė 1 002 m2

Žvalgomieji
tyrimai

A. Šapaitė

45 m2

112

Žvalgymai

A. Šapaitė

640 m2

2

Žvalgymai

A. Šapaitė

2 535,75
m2

261

Žvalgymai

A. Šapaitė

12 m2

–

Senojo miesto vie- Žvalgomieji
ta, XVII–XIX a.
tyrimai

Piliakalnis,
XIII a. II p. –
XVIII a.
Naisiai,
Dvaro sodyba,
2011 Šiaulių r.
XIX a.
Bubiai,
Dvaro
sodyba,
2011 Šiaulių r.
XIX a.
Vėjo malūno
2011 Kleboniškis,
aplinka, XIX a.
Radviliškio r.
pab. – XX a. pr.
Senojo miesto
2011 Žemaičių g., Joniškis vieta, XVIII a.
pab. – XX a. pr.
M. K. SarbieviSenojo miesto vie2011 jaus g. 43, Kražiai,
ta, XIX a. II p. –
Kelmės r.
XX a. pr.
Dvaro sodyba,
2011 Pakėvis,
XVIII a. pab. –
Kelmės r.
XIX a. pr.
Dvaro sodyba,
2011 Rėkyva, Šiauliai
XVII a. pab. –
XIX a.
Kurtuvėnai,
Dvaro sodyba,
2011 Šiaulių r.
XV–XX a.
Dvaro sodyba,
dvaro soXVII–XX a.;
2011 Pakruojo
dybos teritorija
kapinynas,
II tūkst. II p.
Senojo
miesto
g. 133,
2011 Tilžės
vieta, XIX a. –
Šiauliai
XX a. pr.
Senojo miesto
skg. 2,
2011 Žvejų
vieta, XIX a. –
Šiauliai
XX a. I p.
Senojo miesto
g. 27B,
2011 Rūdės
vieta,
Šiauliai
XX a. II p.

2010 Žagarė,
Joniškio r.

Archeologinių tyrimų
pobūdis

14 608
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Eil.
Nr.

Tyrimų
metai

75.

2011 Kelmė,
Kelmės r.

76.

Vilniaus g. 1, Lais2012 vės a. 10, Šeduva,
Radviliškio r.

77.

2012 Kuršėnai, Šiaulių r.

78.

2012 Degaičiai, Telšių r.

79.

g.,
2012 Žemaičių
Joniškis

80.

2012 Upelio g., Joniškis

81.

skg. 2,
2012 Žvejų
Šiauliai

82.

2012 Šiauliai

83.
84.

g. 4,
2012 Vilniaus
Šeduva
g. 21,
2012 Vytauto
Šeduva

85.

g. 16,
2012 Poilsio
Rėkyva, Šiauliai

86.

2013 Kuršėnai, Šiaulių r.

87.

Livonijos g., Miesto
2013 a., Šiaulių Senoji g.,
Upytės g., Joniškis

88.

2013 Luokė,
Telšių r.

89.

2013 Raudondvaris,
Radviliškio r.
2013 Žagarė,
Joniškio r.
2013 Kurtuvėnai,
Šiaulių r.
Tilžės g. 190, Trag. 36, Vasario
2013 kų
16-osios g. 42,
Šiauliai
g. 5,
2013 Respublikos
Telšiai

90.
91.
92.
93.
94.

Tyrimų vieta

Paminklo rūšis,
datavimas

Archeologinių tyrimų
pobūdis

Ištirtas / Radinių
Archeologas žvalgytas
(-ė)
skaičius
plotas

Dvaro sodyba,
XVII a. – XX a.
I p.
Senojo miesto
vieta, XVII a. –
XIX a.
Dvaro sodyba,
XVII a. pab. –
XIX a.
Dvaro sodyba,
XIX a.
Senojo miesto vieta, XIX a. II p. –
XX a. pr.
Senojo miesto
vieta, XIX a. II p.
Senojo miesto
vieta, XIX–XX a.
Senojo miesto
vieta, XIX–XX a.
Senojo miesto
vieta, XVI–XX a.
Senojo miesto
vieta, XVI–XX a.
Dvaro sodyba,
XVII a. pab. –
XIX a. pr.
Dvaro sodyba,
XVIII a. II p. –
XIX a. I p.
Senojo miesto
vieta, XVIII a.
pab. –
XX a. pr.
Senojo miesto
vieta, XIX a. –
XX a. pr.
Dvaro sodyba,
XIX a.
Dvaro sodyba,
XIX a.
Dvaro sodyba,
XV–XX a.

Žvalgomieji
tyrimai

E. Vasiliauskas

1,6 m2

33

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

12,6 m2 /
57 m2

436

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

43,3 m2 /
294 m2

587

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

12 m2 /
198,8 m2

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

4 m2 /
66 m2

10

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

21 m2

477

Žvalgymai

A. Šapaitė

1 848,6
m2

11

Žvalgymai

A. Šapaitė

12,96 m2

–

Žvalgomieji
tyrimai
Žvalgomieji
tyrimai

A. Šapaitė

8 m2

357

A. Šapaitė

1 m2

–

Žvalgomieji
tyrimai

A. Šapaitė

45,7 m2

41

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

10 m2

75

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

10 m2 /
90,85 m2

102

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

12 m2

28

Žvalgomieji
tyrimai
Žvalgomieji
tyrimai
Detalieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė
V. Ostašenkovienė

11 m2

–

9m /
162,8 m2

–

B. Salatkienė

872 m2

16 263

Žvalgymai

A. Šapaitė

295,71
m2

3

Žvalgomieji
tyrimai

A. Šapaitė

2 m2 /
16,56 m2

289

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

2,8 m2 /
3,2 m2

33

Senojo miesto
vieta, XX a.

Senojo miesto
vieta, XIX–XX a.
Senojo miesto
Senoji g. 4A, vieta, XVIII a.
2014 Šiaulių
Joniškis
pab. –
XX a. I p.
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Eil.
Nr.

Tyrimų
metai

95.

2014 Naisiai,
Šiaulių r.

96.

2014 Kuršėnai, Šiaulių r.

97.

2014 Kurtuvėnai,
Šiaulių r.

98.

2014 Didždvaris, Šiauliai

99.

2014 Žuvininkai, Šiauliai

100.

2014 Rėkyva, Šiauliai

101.

Vasario 16-osios g.
Tilžės g. 155,
2014 49,
Vilniaus g. 140,
Šiauliai

102.

g. 72,
2014 Vilniaus
Šiauliai

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Tyrimų vieta

Paminklo rūšis,
datavimas

Archeologinių tyrimų
pobūdis

Ištirtas / Radinių
Archeologas žvalgytas
(-ė)
skaičius
plotas

Dvaro sodyba,
XIX a. pab. –
XX a. pr.
Dvaro sodyba,
XIX a. pab. –
XX a. pr.
Dvaro sodyba,
XVI a. pab. –
XIX a. pab.
Dvaro sodyba,
XVII a. vid. –
XIX a. pab.
Piliakalnio gyvenvietė, XI–XIV a.
Dvaro sodyba,
XVIII a. pab. –
XX a. pr.

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

8 m2

2

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

4 m2

13

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

3,5 m2 /
136 m2

259

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

15,5 m2

634

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

1 m2

–

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

12 m2 /
239 m2

18

A. Šapaitė

64,25 m2

6

Žvalgymai

A. Šapaitė

955 m2

206

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

8 m2 /
9,9 m2

56

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

6 m2 /
127 m2

–

Žvalgymai

V. Ostašenkovienė

69,6 m2

20

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

3 m2 /
31,6 m2

–

Žvalgymai

A. Šapaitė

12,84 m2

1

Detalieji
tyrimai

A. Šapaitė

47

Žvalgomieji
tyrimai
Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė
V. Ostašenkovienė

24,86
m2 /
1575 m2
6 m2

–
–

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

10 m /
126,4 m2
4 m2 /
13,64 m2

4 m2 /
13,64 m2

V. Ostašenkovienė

2 m2 /
30,4 m2

7

Žvalgymai

V. Ostašenkovienė

9 m2

–

Senojo miesto vie- Žvalgymai
ta, XVII–XX a.

Chaimo Frenkelio
odų fabriko pastatų kompleksas,
XIX–XXI a.
Dvaro sodyba,
2015 Kelmė,
XVII a. – XX a.
Kelmės r.
I p.
Dvaro sodyba,
2015 Rėkyva, Šiauliai
XIX a. pab. –
XX a. pr.
Dvaro sodyba,
2015 Didždvaris, Šiauliai XVIII a. pab. –
XIX a.
Senkapio aplinka,
2015 Viešvėnai, Telšių r.
XV–XVI a.
Tilžės
g.
132A,
VarSenojo
miesto
2015 po g. 22, Šiauliai
vieta, XIX–XX a.
Masinių žudynių
2015 Pročiūnų g., Šiauliai vieta, 1941–
1944 m.
Dvaro sodyba,
2016 Gubernija, Šiauliai
XIX a.
Linksmučiai,
Dvaro
sodyba,
2016 Pakruojo r.
XIX a. – XX a. pr.
Senojo miesto
16-osios ir
2016 Vasario
vieta, XIX a.
Trakų g., Šiauliai
pab. – XX a. pr.
Senojo miesto
g. 192A,
2016 Tilžės
vieta, XIX a.
Šiauliai
pab. – XX a. pr.
miesto
2016 Talšos g. 6B, Šiauliai Senojo
vieta, XX a.

2
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Eil.
Nr.
114.
115.
116.
117.
118
119.
120.
121.
122.
123.

Tyrimų
metai

Tyrimų vieta

Paminklo rūšis,
datavimas

Bažnyčios ir vienuolyno teritorija,
XVII a. II p. –
XX a.
Senojo
miesto
2016 Žeimelis,
vieta, XIX a. –
Pakruojo r.
XX a. pr.
Lieporių
I
gyvenvieGyvenvietė,
2016 tė, Šiauliai
IV–VIII a.
Prisikėlimo
a.
ir
jos
Senojo miesto vie2016 prieigos, Šiauliai
ta, XVI–XXI a.
Senojo
miesto
al., Tilžės ir
2017 Aušros
XIX a.
Vilniaus g., Šiauliai vieta,
pab. – XX a.
Dvaro sodyba,
2017 Didždvaris, Šiauliai XVII a. pab. –
XX a. pr.
Trakų
ir
Rūdės
g.,
Senojo
miesto
2017 Šiauliai
vieta, XX a. pr.
g.,
Senojo miesto
2017 Respublikos
Telšiai
vieta, XIX–XX a.
Senojo
miesto
g. ir
2017 Žemaičių
vieta,
Miesto a., Joniškis
XIX–XX a.
Dvaro sodyba,
2017 Kelmė,
XVII a. – XX a.
Kelmės r.
I p.
2016 Tytuvėnai,
Kelmės r.
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Archeologinių tyrimų
pobūdis

Ištirtas / Radinių
Archeologas žvalgytas
(-ė)
skaičius
plotas

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

19 m2 /
2 847 m2

1 124

Detalieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

3,5 m2

5

Detalieji
tyrimai
Žvalgomieji
tyrimai

B. Salatkienė

40 m2

410

A. Šapaitė

76,65 m2

5 614

Žvalgymai

A. Šapaitė,
V. Ostašenkovienė

189,07
m2

-

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

37,5 m2

1 443

Žvalgymai

133,37
m2

73

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė
V. Ostašenkovienė

5 m2

101

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

5 m2

38

Žvalgomieji
tyrimai

V. Ostašenkovienė

14 m2

119

Sudarė Jolita Juodeikytė
2005–2017 M. MUZIEJININKŲ DARBŲ BIBLIOGRAFIJOS RODYKLĖ
Šioje bibliografijos rodyklėje suregistruotos 2005–2017 m. Šiaulių „Aušros“ muziejaus
darbuotojų publikacijos, atspindinčios įvairias veiklos sritis: darbuotojų parašytus veikalus,
straipsnius lietuvių ir kitomis kalbomis, taip pat sudarytus ir parengtus kito pobūdžio leidinius.
Į bibliografijos rodyklę įtraukti pasisakymai, nuomonės, komentarai, pasirodę spaudoje. Neįtraukti straipsniai apie pačius darbuotojus, grožinė jų kūryba.
Bibliografiniai aprašai sudaryti laikantis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bibliografinių aprašų pateikimo principo. Autoriai surašyti abėcėlės seka, o aprašai personalijų lizde – chronologine ir abėcėline seka. Kelių autorių parašytos publikacijos kartojamos
prie kiekvienos pavardės.

Vita Andrulienė

2005 m.
1. Atgijęs popierinis pasaulis : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centro
vedėja V. Andruliene] / [užrašė] Vita Morkūnienė ; Giedriaus Baranausko nuotr. – Iliustr. //
Šiaulių kraštas. – 2005, spal. 31, p. 12.
2. Didiko batai laukė 200 metų : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centro
vedėja V. Andruliene] / [užrašė] Petras Balčiūnas ; Jono Tamulio nuotr. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2005, gruod. 20, p. 1, 3.
2006 m.
3. Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios rūsio radiniai : konservavimas, restauravimas,
tyrimai / Vita Andrulienė // Kurtuva: Kurtuvėnų regioninio parko metraštis 2002–2005 m. – T.
8 (2006), p. 40–44.
2008 m.
4. Į muziejų sugrįžo vienintelis dvipusis paveikslas : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
Restauravimo centro vedėja V. Andruliene] / [užrašė] Svajūnas Sabaliauskas // Šiaulių kraštas. – 2008, gruod. 15, p. 5.
5. Prasideda naujas dvipusio paveikslo gyvenimas / Vita Andrulienė // Lietuvos muziejai. –
2008, Nr. 4, p. 37–38.
6. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centras. Veiklos pradžia / Vita Andrulienė // Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis 1992–2004. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2008. –
p. 111–114.
2009 m.
7. Atnaujinta šventojo Petro skulptūra / Vita Andrulienė // Lietuvos muziejai. – 2009, Nr. 4,
p. 43.
2010 m.
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tauravimo centro vedėja V. Andruliene] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. –
2010, spal. 5, p. 5.
9. Gilzėje rasti šeimos dokumentai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo
centro vedėja V. Andruliene] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2010, spal.
29, p. 10.
10. Restauratoriai baltomis pirštinėmis : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centro vedėja V. Andruliene] / [užrašė] Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. –
2010, geg. 27, p. 9.
2013 m.
11. Į unikalią koplytėlę įdėtas „Šiaulių kraštas“ : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centro vedėja V. Andruliene] / [užrašė] Justina Dikšaitė // Šiaulių kraštas. – 2013,
gruod. 4, p. 1, 3.
2016 m.
12. Eksponatų kelias į XXI a. modernaus muziejaus ekspoziciją / Vita Andrulienė, Elvina Karosienė // Restauravimo slėpiniai : kūrinių kelias į gyvąjį meno vertybių pasaulį : Lietuvos
restauratorių konferencijos pranešimų rinkinys. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2016. –
p. 11–18.
13. Eksponatai prikelti naujam gyvenimui : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centro vedėja V. Andruliene ; Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite ir Dailės skyriaus vedėja O. Stripiniene] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2016, rugs. 17,
p. 5, 9.
14. Paveikslas pasakoja šeimos istoriją : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centro vedėja V. Andruliene] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2016,
gruod. 29, p. 5.
15. Restauratorė : [interviu su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centro vedėja V. Andruliene] / kalbino Edita Karklelienė // Šiaulių kraštas. – 2016, gruod. 16, p. 8.
16. Restauratorė : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centro vedėja V. Andruliene] / [užrašė] Edita Karklelienė // Šiaulių kraštas. – 2016, gruod. 16, p. 8.
17. Restauruotos vertybės grįžo į Šiaulius : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centro vedėja V. Andruliene ir Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite] / [užrašė] Svajūnas Sabaliauskas // Šiaulių naujienos. – 2016, rugs. 16, p. 2.
18. Restauruotoje šimtametėje knygoje aprašyti ir Šiauliai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza ; Restauravimo centro vedėja V. Andruliene ir restauratore E.
Karosiene] / [užrašė] Simona Kvederytė // Šiaulių kraštas. – 2016, saus. 13, p. 5.
19. 2016-ieji – Bibliotekų metai : Šiauliuose pradėti grąžinant bibliotekai restauruotą knygą :
[pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza ; Restauravimo centro vedėja V.
Andruliene ir restauratore E. Karosiene] / [užrašė] Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2016, saus. 15, p. 5.
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Raimundas Balza

2005 m.
20. „Aušros“ muziejus tęsia tradicijas : [interviu su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi
R. Balza] / [kalbino] Violanta Bružaitė // Voruta. – 2005, kovo 19, p. 6.
21. Bažnyčios prie Kryžių kalno negali būti : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza, archeologe B. K. Salatkiene ir Šiaulių universiteto Istorijos katedros vedėja
docente R. R. Trimoniene] / [užrašė] Rūta Jankuvienė ; Giedriaus Baranausko nuotr. – Iliustr. //
Šiaulių kraštas. – 2005, vas. 11, p. 2.
22. Dingo Kazimiero Venclauskio akiniai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Rita Žadeikytė ; Jono Tamulio nuotr. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. –
2005, rugpj. 25, p. 5.
23. Pratarmė / Raimundas Balza // Provincijos dvaras : XVII–XIX a. istorinis portretas ir taikomoji dailė Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniuose : 2002 m. gegužės 15 d. – 2003 m. sausio
5 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje vykusios parodos katalogas. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005. – p. 7–10.
2006 m.
24. Ch. Frenkelio vilos akcentai bus parkas ir fontanas : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė ; Giedriaus Baranausko nuotr. –
Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2006, birž. 17, p. 5.
2007 m.
25. „Aušros“ muziejus keisis neatpažįstamai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza / [užrašė] Svajūnas Sabaliauskas // Šiaulių kraštas. – 2007, birž. 21, p. 6.
26. „Aušros“ muziejus palaiko „Šiaulių krašto“ akciją : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza ir direktoriaus pavaduotoja V. Šiukščiene] / [užrašė] Svajūnas
Sabaliauskas // Šiaulių kraštas. – 2007, geg. 4, p. 2.
27. Baubliai nebepriklausys „Aušros“ muziejui : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2007, gruod. 29, p. 5–6.
28. Birutė Kazimiera Salatkienė – Pelikso Bugailiškio premijos laureatė : [pokalbis su Šiaulių
„Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Rasa Dumčiūtė // Šiaulių universitetas. –
2007, kovo 8, p. 1.
29. Dangus griūva, arba Muziejaus direktorius miestui perša katę maiše : [pokalbis su Šiaulių
„Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Mykolas Deikus // Šiaulių naujienos. –
2007, gruod. 20, p. 1, 3.
30. Darbininkai verčiami gyventi vien oru : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Svajūnas Sabaliauskas // Šiaulių kraštas. – 2007, lapkr. 27, p. 1, 3.
31. Frenkelio viloje baigtos restauruoti salės ir holas : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Svajūnas Sabaliauskas // Šiaulių kraštas. – 2007, spal. 30, p. 7.
32. Miesto metamorfozės: „Aušros“ muziejus keičiasi iš esmės : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“
muziejaus direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Oksana Laurutytė // Šiauliai plius. – 2007, liep. 20,
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p. 3–4.
33. Surastas planas tikslina istoriją : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi
R. Balza] / [užrašė] Svajūnas Sabaliauskas // Šiaulių kraštas. – 2007, rugpj. 18, p. 5.
34. Šiaulių paveldas nyksta akyse : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi
R. Balza] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2007, rugs. 1, p. 1, 5.
35. Šiauliai turėjo kelis mūrinius tiltus per upę : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Svajūnas Sabaliauskas // Šiaulių kraštas. – 2007, birž. 28, p. 1, 7.
36. Vilos teritorijoje gali būti rasta dar žmonių kaulų : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Svajūnas Sabaliauskas // Šiaulių kraštas. – 2007, birž. 27, p. 6.
2008 m.
37. Fotografijos muziejus uždarytas remontui : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2008, gruod. 18, p. 5.
38. Interneto antikvariate įsigyta unikalių graviūrų : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Svajūnas Sabaliauskas // Šiaulių kraštas. – 2008, vas. 12, p. 5.
39. Istorinis kaminas parduodamas plytoms : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza ir Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / [užrašė] Svajūnas
Sabaliauskas // Šiaulių kraštas. – 2008, vas. 4, p. 1, 3.
40. Moderni galerija – Šiaulių garbės reikalas : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Svajūnas Sabaliauskas // Šiaulių kraštas. – 2008, kovo 7, p. 1, 3.
41. Muziejų paremia jaunavedžiai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi
R. Balza] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2008, vas. 6, p. 12.
42. Pelikso Bugailiškio premija nukelta į rudenį : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Rūta Jankuvienė // Šiaulių kraštas. – 2008, kovo 18, p. 5.
43. Prisikėlimo aikštėje norima prikelti seną idėją : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Svajūnas Sabaliauskas // Šiaulių kraštas. – 2008, kovo 19, p. 5.
44. Šiaulių „Aušros“ muziejus : tarp tradicijų ir šiuolaikiškumo / Raimundas Balza, Virginija
Šiukščienė // Lietuvos muziejai. – 2008, Nr. 1, p. 45–47.
45. Žaliūkių malūnas vėl mals miltus / Raimundas Balza // Šiaulių naujienos. – 2008, birž. 5,
p. 2.
46. Žaliūkų vėjo malūno atgimimas prasideda / Raimundas Balza // Lietuvos muziejai. – 2008,
Nr. 2, p. 7–9.
47. Žaliūkių vėjo malūno atgimimas prasideda / parengė Raimundas Balza // Šiaulių kraštas. –
2008, spal. 22, p. 7.
2009 m.
48. Į muziejų atskrido „Bitė“ : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza
ir direktoriaus pavaduotoja V. Šiukščiene] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. –
2009, lapkr. 4, p. 14.
49. Kur norėtumėte tuoktis? : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza]
/ [užrašė] Petras Balčiūnas // Šiaulių kraštas. – 2009, rugs. 3, p. 2.
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50. Latviai susipažino su fotografijos Maestro : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza ir muziejininke D. Kondrotaite] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių
kraštas. – 2009, birž. 1, p. 5.
51. Malūnui restauruoti derinamos senos ir modernios technologijos : [pokalbis su Šiaulių
„Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Marina Visockienė // Šiaulių kraštas. –
2009, geg. 22, p. 10–11.
52. Muziejus naktinėje veidrodžių karalystėje : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Rita Žadeikytė // Šiaulių kraštas. – 2009, geg. 18, p. 6, 10.
53. Parodoje – raudona iliuzija ir pilka tikrovė : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Monika Lauciūtė // Šiaulių kraštas. – 2009, rugpj. 24, p. 10.
54.Paskutinė paroda prieš remontą : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi
R. Balza ir Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite] / [užrašė] Ovidijus Vyšniauskas // Šiaulių
kraštas. – 2009, liep. 7, p. 18.
55. Prezidento giminės šaknys – Šiauliuose : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza ir Dailės skyriaus vedėja O. Stripiniene] / [užrašė] Lina Zdanevičiūtė // Šiauliai
plius. – 2009, geg. 15, p. 24.
56. Rekonstrukcijos tempai lėtėja : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi
R. Balza] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2009, geg. 6, p. 5.
57. Sienos slėpė autentiškus ornamentus : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2009, lapkr. 12, p. 9.
58. Tūkstantmetį liudijantys pėdsakai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi
R. Balza ir Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite] / [užrašė] Lina Zdanevičiūtė // Šiauliai
plius. – 2009, liep. 10, p. 13.
59. Už aukas nupirktas fortepijonas : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi
R. Balza] / [užrašė] Angelė Mockutė // Šiaulių kraštas. – 2009, gruod. 10, p. 18.
60. Užgavėnių tradicijos gyvos : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Lina Zdanevičiūtė // Šiauliai plius. – 2009, vas. 20, p. 14.
61. Žaliūkių malūnas vėl mos sparnais : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi
R. Balza] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2009, vas. 3, p. 2.
2010 m.
62. Iki gimtadienio žadama sutvarkyti vilos parką : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Angelė Mockutė // Šiaulių kraštas. – 2010, birž. 19, p. 5.
63. Istorinė tiesa prieš istorinę cenzūrą : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi
R. Balza] / [užrašė] Rita Žadeikytė // Šiaulių kraštas. – 2010, lapkr. 17, p. 1, 3.
64. Iš fortepijono – pinigų muzika : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi
R. Balza] / [užrašė] Lina Jurevičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2010, vas. 8, p. 1, 3.
65. Į albumą sudėti 343 Šiaulių katedros metai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza ir Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / [užrašė] Rita Žadeikytė // Šiaulių kraštas. – 2010, kovo 16, p. 5.
ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017

267

66. Jovaro namas atidarytas retro dvasia : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza ir Istorijos skyriaus vedėja I. Nekrašiene] / [užrašė] Nijolė Koskienė // Šiaulių
kraštas. – 2010, gruod. 4, p. 5–6.
67. Kyla malūnininko namas : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza]
/ [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2010, geg. 25, p. 5.
68. Kultūra už 20 kapeikų ir už 20 litų : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi
R. Balza] / [užrašė] Nijolė Koskienė // Šiaulių kraštas. – 2010, kovo 17, p. 1, 3.
69. Muziejaus nakties „vinis“ – elektros kėdė : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Petras Balčiūnas // Šiaulių kraštas. – 2010, geg. 17, p. 5.
70. Muziejaus paroda eksponuojama Seime : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza, Istorijos skyriaus vedėja I. Nekrašiene ir Naujausios istorijos sektoriaus vedėja
B. Lukošiūte] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2010, geg. 18, p. 6.
71. Muziejininkas įvertintas Riterio kryžiumi : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2010, vas. 18, p. 5.
72. Muziejus žada naujovių : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza]
/ [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2010, saus. 23, p. 5.
73. Naujojoje bažnyčioje – Kryžiaus kelio stotys iš muziejaus : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“
muziejaus direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2010, bal.
6, p. 14.
74. Naujoje bažnyčioje – senos stacijos : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi
R. Balza] / [užrašė] Karolina Ozolaitė // Šiauliai plius. – 2010, bal. 9, p. 4.
75. Raimundas Balza toliau vadovaus Lietuvos muziejų asociacijai : [pokalbis su Šiaulių
„Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza] / [kalbino laikraščio „Šiaulių kraštas“ darbuotojas]
; Giedriaus Baranausko nuotr. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2010, gruod. 18, p. 5.
76. Rekonstruoti Žaliūkių vėjo malūno sparnai neatlaikė vėjo : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“
muziejaus direktoriumi R. Balza] / [užrašė] Zita Katkienė // Šiaulių naujienos. – 2010, rugpj.
20, p. 1, 3.
77. Tarp Lapės ir karaliaus Mindaugo : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi
R. Balza] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2010, gruod. 28, p. 1, 3.
78. Vėjas jau palaužė malūno sparną : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi
R. Balza] / [kalbino laikraščio „Šiaulių kraštas“ darbuotojas] ; Giedriaus Baranausko nuotr. –
Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2010, rugpj. 20, p. 7.
2011 m.
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478. Lieporių neįtvirtinta gyvenvietė I / Birutė Kazimiera Salatkienė, Tomas Grigas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2016. – 2017, p. 78–89.
479. Padubysio piliakalniai Balio Buračo fotografijose / Birutė Kazimiera Salatkienė, Tomas
Grigas // Padubysio kronikos. – 2017, Nr. 2 (8), p. 55–64.

Viktorija Spulginienė

2016 m.
480. Ch. Frenkelio viloje – pirmosios ir vienintelės odininkų dirbtuvės : [pokalbis su Šiaulių
„Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza ir edukacinių programų koordinatore V. Spulginiene] / [užrašė] Ramunė Dambrauskaitė // Šiaulių naujienos. – 2016, gruod. 1, p. 3, 5.
481. Oda tinka ir amatui, ir verslui, ir menui : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus edukacinių programų koordinatore V. Spulginiene] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2016, gruod. 1, p. 6.
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2017 m.
482. Šiaulių „Aušros“ muziejaus komanda – darbščiausioji : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“
muziejaus edukacinių programų koordinatore V. Spulginiene] / [užrašė] Teresė Hokienė // Šiaulių naujienos. – 2017, gruod. 30, p. 17, 19.

Gvidas Slah

2013 m.
483. Flint Artefact Manufacture Techniques at the Palaeolithic and Mesolithic Settlements at
Aukštumala in Lithuania, and Traceological Studies of them / Gvidas Slah // Archaeologia
Baltica: Frontier societies and environmental change in Northeast Europe. – Klaipėda, 2013. –
p. 190–199.
484. Rectangular Bladelets Discovered at the Katra I Settlement in the Varėna District of Lithuania : Functional Analysis / Gvidas Slah // Archaeologia Baltica : Frontier societies and
environmental change in Northeast Europe. – Klaipėda, 2013. – p. 162–173.
2015 m.
485. Nemunėlio Radviliškio paleolitinės radimvietės žvalgomieji tyrimai / Gvidas Slah // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2015. – 2016, p. 71–72.
486. Tytuvėnėlių akmens amžiaus gyvenvietė / Gvidas Slah // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2015. – 2016, p. 72–74.

Jurga Sokienė

2008 m.
487. Fotografinis Povilo Karpavičiaus (1909–1986) palikimas Šiaulių „Aušros“ muziejuje /
Asta Katkienė, Jurga Sokienė, Vilija Ulinskytė-Balzienė // Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis 1992–2004. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2008. – p. 27–36.
2010 m.
488. Nežinomybė dėl Jono Kinčino fotografijų : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja J. Sokiene] / [užrašė] Vytautas Ruškys // Šiaulių kraštas. – 2010, kovo
4, p. 14.
489. Nuotraukose išliko žmonių veidai ir miestelio istorija : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“
muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja J. Sokiene] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių
kraštas. – 2010, kovo 13, p. 9.

Rūta Stankuvienė

2007 m.
490. Apie Kalėdų kilmę, laiką ir papročius : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja R. Stankuviene] / [užrašė] Nijolė Koskienė // Šiaulių kraštas. – 2007,
gruod. 24, p. 12.
491. Belaukiant Velykų – kūrybos džiaugsmas : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etno302 Priedai

grafijos skyriaus vedėja R. Stankuviene] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. –
2007, bal. 6, p. 11, 13.
492. Daiktų istorijos, arba Šiek tiek apie rulį ir pundulą / Rūta Stankuvienė // Malūno parodos
žinios. – 2007, Nr. 1, p. 4.
493. Nuo žmonių nuogumo ir nuo visų ligų / Rūta Stankuvienė // Malūno parodos žinios. –
2007, Nr. 1, p. 2.
494. Paroda „Atbunda žemė ir jausmai“ / sudarytoja Rūta Stankuvienė. – Šiauliai : Šiaulių
„Aušros“ muziejus, 2007. – 1 lankstinys.
495. Paroda „Žmonės ir kaukės“ / sudarytoja Rūta Stankuvienė. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“
muziejus, 2007. – 1 lankstinys.
496. Tūpčiojimas apie kaminą, arba Paminklas Šiaulių demagogams / Rūta Stankuvienė //
Šiaulių naujienos. – 2007, liep. 28, p. 4.
497. Užgavėnių kaukių paroda „Žmonės ir kaukės“ / sudarytoja Rūta Stankuvienė. – Šiauliai :
Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2007. – 1 lankstinys (2 p.).
498. Intriguojanti naktis Frenkelio viloje : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja R. Stankuviene] / [užrašė] Modesta Jurgaitytė // Šiauliai plius. – 2008, geg.
23, p. 24.
499. Margutis – danguje ir gėlėse : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja R. Stankuviene] / [užrašė] Marina Ostapenko // Šiaulių kraštas. – 2008, vas. 13,
p. 18.
500. Margutis – danguje ir gėlėse / sudarytoja Rūta Stankuvienė. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“
muziejus, 2008. – 1 lankstinys (7 p.).
501. Margutis – tarpininkas tarp dangaus ir žemės : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
Etnografijos skyriaus vedėja R. Stankuviene] / [užrašė] Laura Auksaitytė // Šiauliai plius. –
2008, kovo 14, p. 12.
502. Muziejai pakvietė į erotikos naktį : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos
skyriaus vedėja R. Stankuviene] / [kalbino laikraščio „Šiaulių kraštas“ darbuotojas] ; Sauliaus
Jankausko nuotr. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2008, geg. 19, p. 5.
503. Pelkės sukūrimo aspektai etnologinėje sakmėje / Rūta Stankuvienė // Inter-Studia Humanitatis = Pelkė lietuvių kultūroje. – 2008, Nr. 7, p. 92–96.
504. Sekminės kaime : problemos ir perspektyvos / Rūta Stankuvienė // Sekminių paparočių
atgaivinimas Akmenės rajono kaimuose. – Akmenė, 2008. – p. 4–8.
505. Šiaulių miesto etninės kultūros būklės įvertinimas – kimstantys šlamučiai ant rubežiaus :
[pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja R. Stankuviene] / [kalbino žurnalo „Liaudies kultūra“ darbuotojas] // Liaudies kultūra. – 2008, Nr. 4, p. 75–76.
506. Tarptautinio projekto „Europos muziejų naktis 2008“ renginys „Naktis muziejuje N-14“ /
sudarytoja Rūta Stankuvienė. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2008. – 1 skrajutė.
507. Užgavėnės – ne tik kaukės, bet ir mokėjimas bendrauti : [interviu su Šiaulių „Aušros“
muziejaus etnografijos skyriaus vedėja R. Stankuviene] / [kalbino] Romualda Urbonavičiūtė //
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Šiaulių naujienos. – 2007, vas. 17, p. 7.
508. Užgavėnių kaukių paroda „Kaukės ir gyvūnai“ / sudarytoja Rūta Stankuvienė. – Šiauliai
: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2008. – 1 lankstinys (6 p.).
2009 m.
509. Pavasaris atbudo „Aušros“ muziejuje : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja R. Stankuviene] / [užrašė] Lina Zdanevičiūtė // Šiauliai plius. – 2009,
kovo 13, p. 4.
510. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyrius : pavasario ciklo parodų organizavimo
tendencijos / Rūta Stankuvienė // Gimtasai kraštas. – 2009, Nr. 2, p. 83–92.
511. Šiaulių ir Žiemgalos pasienio regionus garsinantys tradiciniai amatai / Rūta Stankuvienė
// Šiaulių ir Žiemgalos pasienio regionus garsinantys tradiciniai amatai : katalogas. – Šiauliai,
2009. – p. 10–18.
512. Tradicinėje Velykų parodoje – žemės motyvai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
Etnografijos skyriaus vedėja R. Stankuviene] / [užrašė] Marina Visockienė // Šiaulių kraštas. –
2009, kovo 9, p. 12.
513. Užgavėnių kaukės ir personažai atgijo parodoje : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
Etnografijos skyriaus vedėja R. Stankuviene] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2009, vas. 9, p. 5.
2010 m.
514. Iš užuolaidų istorijos : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus
vedėja R. Stankuviene] / [užrašė] Angelė Mockutė // Šiaulių kraštas. – 2010, vas. 4, p. 7–8.
515. Paroda „Prie kambario lango“ / sudarytoja Rūta Stankuvienė. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2010. – 1 lankstinys.
516. Parodoje susitiko dvi skirtingos kultūros : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja R. Stankuviene] / [užrašė] Angelė Mockutė // Šiaulių kraštas. – 2010,
vas. 12, p. 7, 9.

Odeta Stripinienė

2005 m.
517. Ch. Frenkelio rūmų pritaikymas šiuolaikinio muziejaus funkcijoms / Irena Nekrašienė,
Odeta Stripinienė // Lietuvos muziejų rinkiniai : Muziejai istoriniuose pastatuose : VIII mokslinė konferencija. – 2005, Nr. 4, p. 40–46.
518. Provincijos dvaras : 2002 m. gegužės 15 d. – 2003 m. sausio 5 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje vykusios parodos katalogas / Lietuvos nacionalinis muziejus, Šiaulių „Aušros“
muziejus ; [parengė Lijana Birškytė-Klimienė, Vidas Poškus, Odeta Stripinienė]. – Vilnius :
Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005. – 126 p. : iliustr.
2007 m.
519. Šiauliuose – išeivijos dailės šedevrai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Dailės
skyriaus vedėja O. Stripiniene ir muziejininke R. Tamošiūnaite] / [užrašė] Svajūnas Sabaliaus304 Priedai

kas // Šiaulių kraštas. – 2007, birž. 26, p. 6.
2008 m.
520. Naujausi secesijos eksponatai Ch. Frenkelio viloje / Odeta Stripinienė // Lietuvos muziejai. – 2008, Nr. 1, p. 36.
2009 m.
521. Apie galimus Prezidento protėvius žinoma nedaug : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Dailės skyriaus vedėja O. Stripiniene] / [kalbino laikraščio „Šiaulių kraštas“ darbuotojas]
; Jono Tamulio reprod. // Šiaulių kraštas. – 2009, bal. 4, p. 12.
522. Audiogidas – naujovė Šiaulių „Aušros“ muziejaus lankytojams : [pokalbis su Šiaulių
„Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja V. Šiukščiene ir Dailės skyriaus vedėja O. Stripiniene] / [užrašė] Lina Zdanevičiūtė // Šiauliai plius. – 2009, liep. 17, p. 4.
523. Kuo vertinga dovana Šiauliams – dvylika G. Bagdonavičiaus darbų? : [pokalbis su Šiaulių
„Aušros“ muziejaus Dailės skyriaus vedėja O. Stripiniene] / [užrašė] Romualda Urbonavičiūtė
// Šiaulių naujienos. – 2009, rugpj. 20, p. 8.
524. Prezidento giminės šaknys – Šiauliuose : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza ir Dailės skyriaus vedėja O. Stripiniene] / [užrašė] Lina Zdanevičiūtė // Šiaulių
naujienos. – 2009, geg. 15, p. 24.
2011 m.
525. Gerardas Bagdonavičius : tapyba, grafika, dizainas, fotografija : albumas / sudarytojos
Augenija Jovaišaitė, Odeta Stripinienė, Virginija Šiukščienė. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2011. – 311, [1] p. : iliustr.
2012 m.
526. Keliaujanti batų istorija, istorinės edukacinės parodos „Chaimo Frenkelio vila ir odų fabrikas Šiauliuose – urbi et orbi“ gidas / [sudarytojos Asta Vaitkienė, Vilija Ulinskytė-Balzienė,
Audronė Šapaitė, Austra Palapienė, Odeta Stripinienė, Vilma Karinauskienė, Birutė Masiliūnaitė]. – Šiauliai, 2012. – 10 p.
2013 m.
527. Porceliano istorija apipinta paslaptimis ir intrigomis : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Dailės skyriaus vedėja O. Stripiniene] / [užrašė] Sonata Pužaitė ; Giedriaus Baranausko
nuotr. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2013, rugpj. 8, p. 6.
528. Šiauliuose – suknelės, vertos milijono : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Dailės
skyriaus vedėja O. Stripiniene] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2013, lapkr.
22, p. 1, 5, 7.
2016 m.
529. Ch. Frenkelio viloje atidaryta tautodailės paroda „Saulės ženklas“ : [pokalbis su Šiaulių
„Aušros“ muziejaus Dailės skyriaus vedėja O. Stripiniene] / [užrašė] Lina Abromavičienė //
Šiaulių naujienos. – 2016, liep. 9, p. 7.
530. Eksponatai prikelti naujam gyvenimui : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centro vedėja V. Andruliene, Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite ir Dailės skyriaus
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vedėja O. Stripiniene] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2016, rugs. 17, p. 5, 9.
531. Saulės žiedas – Šiaulių simbolis : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Dailės skyriaus vedėja O. Stripiniene] / [užrašė] Morta Gerbenytė // Šiaulių kraštas. – 2016, liep. 5, p. 5.
2017 m.
532. Antanas Rimavičius : Dievui ir Žmogui / sudarytoja Odeta Stripinienė. – Šiauliai : Šiaulių
„Aušros“ muziejus, 2017. – 60 p. : iliustr.
533. Antanas Rimavičius : Dievui ir Žmogui : Skulptūra iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių / sudarytojai Raimundas Balza, Odeta Stripinienė. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejus,
2017. – 95 p. : iliustr.
534. Julija Daniliauskienė : būtis karpiniuose : albumas-katalogas / sudarytojos Viktorija Daniliauskaitė, Odeta Stripinienė. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2017. – 303, [1] p. :
iliustr., portr.
535. Muziejus senuosius žaidimus pritaikė šiandienai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
Dailės skyriaus vedėja O. Stripiniene ir ekspozicijų konsultante M. Černiauskaite] / [užrašė]
Živilė Kavaliauskaitė. – Rubrika : Gyvenimo spalvos // Šiaulių kraštas. – 2017, geg. 13, p. 7–8.

Ieva Meilutė-Svinkūnienė

2014 m.
536. Keista (mano) fotografijos istorija / Ieva Meilutė-Svinkūnienė // Literatūra ir menas. –
2014, Nr. 13 (kovo 28), p. 39–40.
2015 m.
537. Triumfas Arlyje atveria pasaulį Lietuvos fotografijai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Vito Luckaus fotografijos centro vadove I. Meilute-Svinkūniene] / kalbino Irena Budrienė ; Gintaro Česonio nuotr. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2015, rugpj. 28, p. 7.
538. Triumfas Arlyje atveria pasaulį Lietuvos fotografijai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Vito Luckaus fotografijos centro vadove I. Meilute-Svinkūniene] / kalbino Irena Budrienė // Šiaulių naujienos. – 2015, rugs. 12, p. 18, 21.
2016 m.
539. Fotografija gali pasakoti, priminti, įkvėpti : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Vito
Luckaus fotografijos centro vadove I. Meilute-Svinkūniene] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė //
Šiaulių kraštas. – 2016, birž. 23, p. 5.
540. Kinijoje – didžiausia Lietuvos fotografijų paroda : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Vito Luckaus fotografijos centro vadove I. Meilute-Svinkūniene] / [užrašė] Ieva Liubšytė
// Šiaulių naujienos. – 2016, spal. 15, priedas „Mano TV“, p. 7, 21.

Audronė Šapaitė

2005 m.
541. Senųjų amatų dienos. Jomarkas tarpukario miestelyje / [sudarytojos Birutė Lukošiūtė,
Audronė Šapaitė]. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2005. – 1 lankstinys (4 p.).
306 Priedai

2006 m.
542. Archeologiniai radiniai Šiauliuose, Vilniaus g. / Audronė Šapaitė // Šiaulių varpai. – 2006,
Nr. 20, p. 125–130.
543. Saulės mūšiui 770 : tarptautinė paroda / [sudarytojos Roma Baristaitė, Irena Nekrašienė,
Audronė Šapaitė ; į anglų k. vertė Audronė Tamulienė]. – [Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejus,
2006]. – 1 lankstinys (6 p.). : iliustr.
544. Tyrinėjimai Šiauliuose, Vilniaus g. 146 / Audronė Šapaitė // Archeologiniai tyrinėjimai
Lietuvoje, 2005. – 2006, p. 301–303.
2008 m.
545. Apdovanota šiaulietė archeologė : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos
skyriaus vedėja a. Šapaite] / [užrašė] Jurgita Juškevičienė // Šiaulių kraštas. – 2008, kovo 7,
p. 5.
546. Archeologiniai tyrinėjimai Šiaulių senamiestyje / Audronė Šapaitė // Šiaulių „Aušros“
muziejaus metraštis 1992–2004. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2008. – p. 93–100.
547. Įdomioji muziejaus istorija : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite] / [užrašė] Modesta Jurgaitytė // Šiauliai plius. – 2008, bal. 18, p. 11.
548. Įdomioji muziejaus istorija : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite] / [užrašė] Modesta Jurgaitytė // Šiauliai plius. – 2008, geg. 2, p. 14.
549. Prikelianti praeitį : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite] / [užrašė] Jurgita Juškevičienė // Šiaulių kraštas. – 2008, kovo 28, p. 9–10.
550. Senųjų amatų dienos prie Žaliūkių malūno / Audronė Šapaitė // Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis 1992–2004. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2008. – p. 177–180.
551. Šiaulių „Aušros“ muziejaus jubiliejinė paroda „85 muziejaus istorijos“ ir edukacinis programų ciklas „Ekspedicija A.I.N.I.S.“ / sudarytojos Audronė Šapaitė, Asta Vaitkienė. – Šiauliai
: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2007. – 1 lankstinys.
552. Šiaulių kapinynas. Šiauliai cementery / Audronė Šapaitė // Archeologiniai tyrinėjimai
Lietuvoje, 2007. – 2008, p. 189–190.
553. Unitai : istoriniai pėdsakai veda į mūsų kraštą : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite] / [užrašė] Svajūnas Sabaliauskas // Šiaulių kraštas. –
2008, rugs. 6, p. 11.
554. 85 muziejaus istorijos : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus
vedėja a. Šapaite] / [užrašė] Modesta Jurgaitytė // Šiauliai plius. – 2008, bal. 11, p. 24.
2009 m.
555. Archeologiniai tyrimai Salduvės piliakalnyje / Audronė Šapaitė // Aukuras Salduvei : almanachas. – Šiauliai, 2009. – p. 23–27.
556. Bačiūnų luotas prikeltas antram gyvenimui / Audronė Šapaitė, Laima Vedrickienė // Lietuvos muziejai. – 2008, Nr. 4, p. 43–44.
557. Lygumų ir Domantų radiniai / Audronė Šapaitė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje,
2008. – 2009, p. 493–494.
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558. Paskutinė paroda prieš remontą : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi
R. Balza ir Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite] / [užrašė] Ovidijus Vyšniauskas // Šiaulių
kraštas. – 2009, liep. 7, p. 18.
559. Senkapis Šiauliuose, Vytauto g. 84 / Audronė Šapaitė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2008. – 2009, p. 159–163.
560. Senojo luoto kelionės maršrutu Bačiūnai–Šiauliai–Vilnius–Šiauliai : [interviu su Šiaulių
„Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite] / kalbino Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2009, saus. 22, p. 8, 11.
561. Šiaulių kapinynas / Audronė Šapaitė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2008. –
2009, p. 128–130.
562. Šiauliai. Tilžės g. 170 ir Vytauto g. 84 / Audronė Šapaitė // Archeologiniai tyrinėjimai
Lietuvoje, 2008. – 2009, p. 375–376.
563. Tūkstantmetį liudijantys pėdsakai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi
R. Balza ir Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite] / [užrašė] Lina Zdanevičiūtė // Šiauliai
plius. – 2009, liep. 10, p. 13.
2010 m.
564. Į konferenciją rinkosi archeologai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologe a. Šapaite] / [kalbino laikraščio „Šiaulių kraštas“ darbuotojas] // Šiaulių kraštas. – 2010,
lapkr. 27, p. 6.
565. Kapas Šiauliuose, Ch. Frenkelio vilos teritorijoje / Audronė Šapaitė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2009. – 2010, p. 148–150.
566. Pagrindinis darbo įrankis – kastuvas : [interviu su Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologe a. Šapaite] / kalbino Lina Venckutė // Šiaurės kryptis. – 2010, liep. 8, p. 1, 3.
567. Prie katedros iškasti pirmieji šurfai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologe a. Šapaite] / [užrašė] Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2010, geg. 18, p. 1–2.
568. Prie katedros prasidėjo kasinėjimai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite] / [užrašė] Nijolė Koskienė // Šiaulių kraštas. – 2010, geg. 18,
p. 5.
569. Šaukštelio piliakalnis / Audronė Šapaitė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2009. –
2010, p. 69–72.
570. Šiaulių kapinynas / Audronė Šapaitė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2009. –
2010, p. 125–128.
571. Užkonservuoti vertingiausi archeologiniai radiniai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite] / [užrašė] Angelė Mockutė // Šiaulių kraštas. –
2010, vas. 6, p. 14.
2011 m.
572. Šiaulių kapinynas / Audronė Šapaitė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2010. –
2011, p. 115–116.
573. Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a. : archeologinės ekspozicijos aprašas
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/ Audronė Šapaitė, Birutė Kazimiera Salatkienė, Virginija Ostašenkovienė. – Patais. ir papild.
leid. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2011. – 36 p.
574. Šventasis Blažiejus ateina su linais : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologe a. Šapaite] / [užrašė] Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2011, vas. 3, p. 1–2.
575. Tilžės gatvės–Žvejų skersgatvio kampas Šiauliuose / Audronė Šapaitė // Archeologiniai
tyrinėjimai Lietuvoje, 2010. – 2011, p. 292–295.
2012 m.
576. Keliaujanti batų istorija, istorinės edukacinės parodos „Chaimo Frenkelio vila ir odų fabrikas Šiauliuose – urbi et orbi“ gidas / [sudarytojos Asta Vaitkienė, Vilija Ulinskytė-Balzienė,
Audronė Šapaitė, Austra Palapienė, Odeta Stripinienė, Vilma Karinauskienė, Birutė Masiliūnaitė]. – Šiauliai, 2012. – 10 p.
577. Kriukai Church and Churchyard / Audronė Šapaitė // Archaeological Investigations in
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578. Pakruojo dvaro sodyba / Audronė Šapaitė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2011. –
2012, p. 288–291.
579. Priešistorė : Bronzos amžiuje žalvario kirvukai – prabangai, akmeniniai – darbui : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite ir muziejininke B.
K. Salatkiene] / [užrašė] Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2012, bal. 6, p. 4–5.
2013 m.
580. Archeologai apie kapinynus – mirusiųjų gyvenvietes, pilkapius – mirusiųjų namus : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite ir muziejininke
B. K. Salatkiene] / [užrašė] Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2013, bal. 12, p. 5.
581. Archeologai apie Lieporių kapinyno kuriozus ir liūdną Lepšių kapinyno likimą : [pokalbis
su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite ir muziejininke B. K.
Salatkiene] / kalbino Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2013, bal. 19, p. 4–5.
582. Archeologai apie žirgus kapuose ir numirėlį be galvos Šiaulių centre : [pokalbis su Šiaulių
„Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite ir muziejininke B. K. Salatkiene]
/ [užrašė] Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2013, bal. 26, p. 4–5.
583. Rėkyvos dvaro sodyba / Audronė Šapaitė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2012. –
2013, p. 295–299.
2014 m.
584. Buvusio „Elnio“ teritorijoje rasta archeologinių radinių : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“
muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite] / [kalbino laikraščio „Šiaulių kraštas“ darbuotojas] // Šiaulių kraštas. – 2014, birž. 7, p. 5.
585. Lobių ieškotojai gerų vietų neatskleidžia : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite] / [užrašė] Oksana Laurutytė // Šiauliai plius. – 2014,
spal. 17, p. 1–2.
2015 m.
586. Archeologiniai radiniai perrašys Rėkyvos dvaro istoriją : [pokalbis su Šiaulių „AušŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS METRAŠTIS. 2005–2017

309

ros“ muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite] / [užrašė] Asta Volkovaitė // Šiauliai
plius. – 2015, geg. 22, p. 11–12.
587. Salduvės piliakalnis – neįminta paslaptis archeologams : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“
muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite] / [užrašė] Asta Volkovaitė // Šiauliai
plius. – 2015, birž. 12, p. 11–12.
2016 m.
588. Archeologiniai radiniai ir nudžiugino, ir užminė mįslę : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“
muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite] / [užrašė] Vilmantas Venskūnas // Šiaulių
kraštas. – 2016, liep. 28, p. 5.
589. Eksponatai prikelti naujam gyvenimui : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centro vedėja V. Andruliene, Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite ir Dailės skyriaus
vedėja O. Stripiniene] / [užrašė] / Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2016, rugs. 17, p. 5,
9.
590. Prisikėlimo aikštėje pradėti archeologiniai tyrimai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite] / [kalbino laikraščio „Šiaulių naujienos“ darbuotojas] // Šiaulių naujienos. – 2016, liep. 13, p. 9.
591. Pročiūnų masinių žudynių vieta / Audronė Šapaitė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2015. – 2016, p. 512–518.
592. Restauruotos vertybės grįžo į Šiaulius : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centro vedėja V. Andruliene ir Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite] / [užrašė]
Svajūnas Sabaliauskas // Šiaulių naujienos. – 2016, rugs. 16, p. 2.
593. Šiaulių Pompėją tyrinės ir ateinančios kartos : [interviu su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
Archeologijos skyriaus vedėja A. Šapaite] / [kalbino] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. –
2016, rugpj. 26, p. 1–2.
2017 m.
594. „Piliakalniai be pilių“ : nuo raginio kirvelio-skeptro iki pilies maketo : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja a. Šapaite] / [užrašė] Justina Kybartaitė. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 2017, rugs. 16, priedas „Mano TV“, p. 7, 12.
595. Prisikėlimo aikštė ir jos prieigos / Audronė Šapaitė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2016. – 2017, p. 328–334.

Virginija Šiukščienė

2005 m.
596. Balys Buračas – kraštotyrininkas su dviračiu / Virginija Šiukščienė // Didieji Lietuvos keliautojai dviračiais : konferencija, skirta Šiaulių dviračių muziejaus 25-mečiui, 2005 m. spalio
20 d. : pranešimų tezės. – Šiauliai, 2005. – p. 11–12.
597. Balio Buračo pėdsakai Šiauliuose / Virginija Šiukščienė // Žiemgala. – 2005, Nr. 2, p. 52–
54.
598. Didieji Lietuvos keliautojai dviračiais : konferencija, skirta Šiaulių dviračių muziejaus
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25-mečiui, 2005 m. spalio 20 d. : pranešimų tezės / Šiaulių „Aušros“ muziejus ; [sudarytojai
Algirdas Zaukas, Genovaitė Žukauskienė, Virginija Šiukščienė]. – Šiauliai, 2005. – 19, [1] p.
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599. Lietuvos muziejų rinkiniai = Collections of Lithuanian museums : mokslinių straipsnių
rinkinys / Lietuvos muziejų asociacija. Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija ; [redakcinė kolegija
: Birutė Salatkienė (pirmininkė) … [et al.]. – Nr. 1 (2002). – Kėdainiai : Kėdainių krašto muziejus, 2002. – [Kasmetinis]. – Santr. angl.
Nr. 5 (2006) : Etninis paveldas muziejuose : IX mokslinė konferencija / Sudarytoja Virginija
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600. „Aušros“ muziejus palaiko „Šiaulių krašto“ akciją : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza ir direktoriaus pavaduotoja V. Šiukščiene] / [užrašė] Svajūnas
Sabaliauskas // Šiaulių kraštas. – 2007, geg. 4, p. 2.
601. Gyvosios istorijos šventės : problemos ir perspektyvos / Virginija Šiukščienė // Lietuvos
muziejai. – 2007, Nr. 4, p. 5–7.
602. Konferencija „Miestų kultūros paveldas Lietuvos muziejuose“ / Virginija Šiukščienė //
Lietuvos muziejai. – 2007, Nr. 2, p. 19.
603. Lietuvos muziejų rinkiniai = Collections of Lithuanian museums : mokslinių straipsnių
rinkinys / Lietuvos muziejų asociacija. Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija ; [redakcinė kolegija
: Birutė Salatkienė (pirmininkė) … [et al.]. – Nr. 1 (2002). – Kėdainiai : Kėdainių krašto muziejus, 2002. – [Kasmetinis]. – Santr. angl.
Nr. 6 (2007) : Miestų kultūros paveldas muziejuose: X mokslinė konferencija. Klaipėda, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus / sudarytoja Virginija Šiukščienė. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“
muziejaus leidykla, 2007. – 72 p. : iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale.
604. Miestų kultūros paveldas Lietuvos muziejuose : X mokslinė konferencija: programa ir tezės / sudarytoja Virginija Šiukščienė. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidykla, 2007. –
27 p.
605. Muziejininko darbas – kūrybiškas : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus
pavaduotoja V. Šiukščiene] / [užrašė] Miglė Remeškevičiūtė // Šiauliai plius. – 2007, birž. 29,
p. 12.
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Šiauliai, 2007. – p. 222–228.
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Šiukščienė. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2007. – 300 p. : iliustr.
608. Vėl užmesti „Tinklai“ Šiauliuose : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus
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2008 m.
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Nr. 7 (2008) : Memorialistika Lietuvos muziejuose: XI konferencija / [sudarytoja Virginija
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616. Senieji plakatai aktualūs ir dabar : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus
pavaduotoja V. Šiukščiene] / [užrašė] Svajūnas Sabaliauskas // Šiaulių kraštas. – 2008, spal. 10,
p. 13.
617. Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotojų parengti ir muziejaus bei kitose leidyklose išleisti
leidiniai / Virginija Šiukščienė // Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis 1992–2004. – Šiauliai :
Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2008. – p. 206−211.
618. Šiaulių „Aušros“ muziejaus organizuotos konferencijos, seminarai, sambūriai 1992–2004
/ Virginija Šiukščienė // Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis 1992–2004. – Šiauliai : Šiaulių
„Aušros“ muziejus, 2008. – p. 198−199.
619. Šiaulių „Aušros“ muziejus : tarp tradicijų ir šiuolaikiškumo / Raimundas Balza, Virginija
Šiukščienė // Lietuvos muziejai. – 2008, Nr. 1, p. 45–47.
620. Šiaulių „Aušros“ muziejus : tarp tradicijų ir šiuolaikiškumo / Virginija Šiukščienė //
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[interaktyvus], 2008. – Prieiga per internetą: http://smsvb.lt/kraštotyrininkai/.
622. Šiaulių muziejus pristato ekspoziciją Taline : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
direktoriaus pavaduotoja V. Šiukščiene] / [užrašė] Svajūnas Sabaliauskas // Šiaulių kraštas. –
2008, spal. 13, p. 14.
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623. Audiogidas – naujovė Šiaulių „Aušros“ muziejaus lankytojams : [pokalbis su Šiaulių
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„Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja V. Šiukščiene ir Dailės skyriaus vedėja O. Stripiniene] / [užrašė] Lina Zdanevičiūtė // Šiauliai plius. – 2009, liep. 17, p. 4.
624. Devyniasdešimtmetį švenčianti Šaulių sąjunga susirūpinusi jaunimu : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja V. Šiukščiene ir Istorijos skyriaus vedėja I.
Nekrašiene] / [užrašė] Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2009, liep. 16, p. 11–12.
625. Į muziejų atskrido „Bitė“ : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza
ir direktoriaus pavaduotoja V. Šiukščiene] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. –
2009, lapkr. 4, p. 14.
626. Kolaborantas? : autobiografija / Vytautas Jankauskas ; [sudarytoja-redaktorė Virginija
Šiukščienė]. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejus. – Šiauliai, 2009. – 228, [1] p. : iliustr.
627. Lietuvos muziejų rinkiniai = Collections of Lithuanian museums : mokslinių straipsnių
rinkinys / Lietuvos muziejų asociacija. Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija ; [redakcinė kolegija
: Birutė Salatkienė (pirmininkė) … [et al.]. – Nr. 1 (2002). – Kėdainiai : Kėdainių krašto muziejus, 2002. – [Kasmetinis]. – Santr. angl.
Nr. 8 (2009) : Lituanistika muziejuose, skirta Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui : XII
mokslinė konferencija / sudarytoja Virginija Šiukščienė. – Šiauliai, 2009. – 112, [1] p. : iliustr. –
Santr. angl. – Bibliogr. str. gale.
628. Nuo šiol „Aušros“ muziejaus lankytojai gidą – nešiosis : [interviu su Šiaulių „Aušros“
muziejaus direktoriaus pavaduotoja V. Šiukščiene] / kalbino Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių
naujienos. – 2009, liep. 17, p. 14.
629. Pirmą kartą Lietuvoje – Latvijos dailės klasiko paroda / Virginija Šiukščienė // Lietuvos
muziejai. – 2009, Nr. 4, p. 30–31.
630. Šiandienos muziejuje sena sugyvena su nauja : [interviu su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
direktoriaus pavaduotoja V. Šiukščiene] / kalbino Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2009, rugpj. 17, p. 9.
2010 m.
631. Apie dviračių sportą pasakoja nauja ekspozicija : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
direktoriaus pavaduotoja V. Šiukščiene] / [užrašė] Giedrius Vaitkevičius // Šiaulių kraštas. –
2010, vas. 23, p. 10.
632. Leidinyje „Pažink Lietuvos šaulius“ – geriausieji moksleivių rašiniai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja V. Šiukščiene ir muziejininke S. Lengvinaite]
/ [užrašė] Aldona Bacevičienė // Šiaulių kraštas. – 2010, vas. 2, priedas „Krašto žinios“, p. 2.
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rinkinys / Lietuvos muziejų asociacija. Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija ; [redakcinė kolegija
: Birutė Salatkienė (pirmininkė) … [et al.]. – Nr. 1 (2002). – Kėdainiai : Kėdainių krašto muziejus, 2002. – [Kasmetinis]. – Santr. angl.
Nr. 9 (2010) : Lietuvos muziejininkystė : raida ir asmenybės : XIII mokslinė konferencija /
sudarytoja Virginija Šiukščienė. – Šiauliai, 2010. – 119 p. : iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. str.
gale.
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634. Peliksas Bugailiškis : muziejininkystės teorija ir praktika / Virginija Šiukščienė // Lietuvos muziejų rinkiniai : Lietuvos muziejininkystė : raida ir asmenybės : XIII mokslinė konferencija. – 2010, Nr. 9, p. 15–23.
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19, p. 11.
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2010 m.
708. Knygos įstaigos Šiauliuose 1860–1940 / Almantas Šlivinskas // Varpai. – 2010, Nr. 25,
p. 238–259.
709. Muziejininkas prenumeratos kvitus išsaugo : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
Istorijos skyriaus vyresniuoju muziejininku a. Šlivinsku] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė //
Šiaulių kraštas. – 2010, geg. 7, p. 7.
710. 10 leidėjų, knygininkų, filokartininkų biografijos. Biografijų žodyno „Lietuvos knygos
veikėjai“ papildymas / Almantas Šlivinskas // Knygotyra. – T. 55 (2010), p. 327–334.
2011 m.
711. Lietuvanis – „šiaučių, kriaučių ir tarnaičių“ prusintojas, Mikaldos pranašysčių leidėjas /
Almantas Šlivinskas // Kultūros barai. – 2011, Nr. 4, p. 75–82.
712. Liudvikas Jakavičius – neįvertinta asmenybė / Almantas Šlivinskas // Šiaulių kraštas. –
2011, bal. 29, priedas „Atolankos“, p. 6–7.
713. Proanūkis nori grįžti prie savo šaknų : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Istorijos
skyriaus muziejininku a. Šlivinsku] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2011,
geg. 27, p. 1, 6.
2012 m.
714. Istorija išlieka atvirukuose : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Istorijos skyriaus
muziejininku a. Šlivinsku] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2012, bal. 17,
p. 6.
715. Pirmieji Lietuvos miestų atvirukai / Almantas Šlivinskas // Tarp knygų. – 2012, Nr. 10,
p. 22–27.
2013 m.
716. Prūsų Lietuvos ir carinės Lietuvos pasienio atvirukų genezė / Almantas Šlivinskas // Nida
art : Nidos tapybos kolekcija. – Vilnius : Nidos menininkų asociacija „Tiltas“, 2013. – p. 34–35.
2014 m.
717. Fotografas, dailininkas, diplomatas Kostas Cerpinskis ir jo atvirukų katalogas / Almantas
Šlivinskas // Varpai. – 2014, Nr. 30, p. 136–146.
718. Iš kalėdinių atvirukų istorijos / Almantas Šlivinskas // Tarp knygų. – 2014, Nr. 12, p. 19–22.
719. Lietuviški litai taps istorija : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Istorijos skyriaus
muziejininku a. Šlivinsku] / [užrašė] Simona Simonavičė // Šiaulių kraštas. – 2014, liep. 26,
p. 1, 8–9.
720. Lietuvos leidėjas Kostas Cerpinskis ir jo išleistų atvirukų katalogas / Almantas Šlivinskas
// Lietuvos muziejų rinkiniai : Lietuvos muziejai : kultūra, edukacija, mokslas : XVII konferencija. – 2014, Nr. 13, p. 112–123.
721. Šventinio atviruko kelionė per istoriją / Almantas Šlivinskas // Veidas. – 2014, Nr. 49–50,
p. 46–49.
722. Velykinis atvirukas dabar retas svečias : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Istorijos
skyriaus muziejininku a. Šlivinsku] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2014,
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bal. 19, p. 7, 11.
2015 m.
723. Aviacijai Šiauliuose – 100 metų / Almantas Šlivinskas // Šiaulių kraštas. – 2015, rugs. 25,
priedas „Atolankos“, p. 2, 8.

Regina Tamošiūnaitė

2006 m.
724. Kunigo ir skulptoriaus Antano Rimavičiaus palikimas : tarp Lietuvos ir Latvijos / Regina
Tamošiūnaitė // Lietuvos muziejų rinkiniai : Etninis paveldas muziejuose : IX mokslinė konferencija. – 2006, Nr. 5, p. 53–58.
2007 m.
725. Šiauliuose – išeivijos dailės šedevrai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Dailės
skyriaus vedėja O. Stripiniene ir muziejininke R. Tamošiūnaite] / [užrašė] Svajūnas Sabaliauskas // Šiaulių kraštas. – 2007, birž. 26, p. 6.
2009 m.
726. Į parodą kviečia šventieji žmonių veidais : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus muziejininke R. Tamošiūnaite] / [užrašė] Vita Morkūnienė // Šiauliai plius. – 2009, kovo 27, p. 11.
727. Šventieji rymo fabrikanto viloje : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus muziejininke
R. Tamošiūnaite] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2009, kovo 26, p. 7, 18.
2010 m.
728. Paroda priartina šventų Kalėdų dvasią veidais : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
muziejininke R. Tamošiūnaite] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2010, lapkr.
26, p. 7.
2012 m.
729. Regina Tamošiūnaitė : istorinė mūsų atmintis skulptūrose : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“
muziejaus Dailės skyriaus muziejininke R. Tamošiūnaite] / [užrašė] Romualda Urbonavičiūtė //
Šiaulių naujienos. – 2012, birž. 29, p. 4–5.
2016 m.
730. Ch. Frenkelio viloje – paroda „Gailestingumo keliu: šventieji mene“ : [pokalbis su Šiaulių
„Aušros“ muziejaus Dailės skyriaus muziejininke R. Tamošiūnaite] / [užrašė] Svajūnas Sabaliauskas // Šiaulių naujienos. – 2016, lapkr. 22, p. 5.
731. Šventieji primena ne sotų pilvą, o tarnystę : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
Dailės skyriaus muziejininke R. Tamošiūnaite] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2016, lapkr. 19, p. 5.

Laimutė Tomkuvienė

2009 m.
732. Muziejus – šeimų draugas : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus muziejininke, edukacinių programų vadove L. Tomkuviene] / [užrašė] Lina Zdanevičiūtė // Šiauliai plius. – 2009,
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geg. 8, p. 12.
2010 m.
733. Prasideda kalėdiniai stebuklai vaikams : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus muziejininke, edukacinių programų vadove L. Tomkuviene] / [kalbino laikraščio „Šiaulių kraštas“
darbuotojas] ; Jono Tamulio nuotr. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2010, gruod. 2, p. 5–6.
734. Šiaudinis žaisliukas prišaukia derlių : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus muziejininke, edukacinių programų vadove L. Tomkuviene] / [užrašė] Irena Budrienė // Šiaulių kraštas. – 2010, gruod. 16, priedas „Keturi kampai“, p. 7.
2011 m.
735. Kuriasi duonos kepėjų gildiją patys : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus edukacinių
programų kuratore L. Tomkuviene] / [kalbino laikraščio „Šiaulių kraštas“ darbuotojas] // Šiaulių kraštas. – 2011, geg. 16, p. 2.
736. Šiaudinius žaisliukus galime kurti patys : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus edukacinių programų kuratore L. Tomkuviene] / [užrašė] Irena Budrienė // Šiaulių kraštas. – 2011,
gruod. 8, p. 1, 7, 10.
2015 m.
737. Kiaušinių dažymas – nelaukite paskutinės dienos : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus edukacinių programų kuratore L. Tomkuviene] / [užrašė] Edita Vinckytė // Šiauliai plius. –
2015, kovo 27, p. 12.
738. Malūnininko sodyboje jaunieji kepa duoną : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
edukacinių programų kuratore L. Tomkuviene] / [užrašė] Irena Budrienė // Šiauliai plius. –
2015, liep. 24, p. 4.
2016 m.
739. Namuose kepamos duonos ritualas byloja apie šeimos gerovę : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus edukacinių programų kuratore L. Tomkuviene] / [užrašė] Lina Abromavičienė
// Šiaulių naujienos. – 2016, vas. 6, p. 1, 3, 6.

Rita Regina Trimonienė

2005 m.
740. Socialinių santykių XVII–XVIII a. tyrimai ir lokalinė istorija / Rita Regina Trimonienė //
Lietuvos lokalinių tyrimų padėtis : mokslinių straipsnių rinkinys. – 2005. – p. 149–154.
741. Šv. Jono Kapistrano misija ir Lietuva / Rita Regina Trimonienė // Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. – T. 19 (2005), kn. 1, p. 291–305.
2006 m.
742. Livonijas muižnieku dzimtu ieceļošana Žemaitija 16. gadsimta otrajā pusē – 17. gadsimta
sākumā / Rita Regīna Trimoniene // Ventspils muzeja raksti. – T. 5 (2006), p. 61–69.
743. Polonizacja / Rita Regina Trimonienė, tłumaczenie Beata Kaleba // Kultura Wielkiego
Księstwa Litewskiego : analizy i obrazy. – 2006. – p. 544–560.
744. 1662 metų Papilės miestelio bei valsčiaus inventorius / Rita Regina Trimonienė // Papi322 Priedai

lė. – D. 2/3 (2006), p. 446–463.
2007 m.
745. Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje : mokslinių straipsnių
rinkinys / sudarytojai Rita Regina Trimonienė, Robertas Jurgaitis. – Šiauliai : Saulės delta,
2007. – 327, [1] p. : iliustr., žml.
746. Kultūriniai ryšiai Jogailaičių Europoje XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje / Rita Regina
Trimonienė // Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha. – 2007. – p. 6–15.
747. Papilės istorija nuo XIII iki XVI amžiaus / Rita Regina Trimonienė // Lietuvos lokaliniai
tyrimai [interaktyvus], 2007. – Prieiga per internetą : http://www.llt.lt/pdf/papile/istorija-istorija.pdf.
748. Svetimšalių ir svetimtaučių bajorų imigracija į Žemaitiją XVI a. antrojoje pusėje – XVII a.
pirmojoje pusėje : imigracijos kultūriniai veiksniai ir įtakos žemaičių visuomenei / Rita Regina
Trimonienė // Rytų Europos kultūra migracijos kontekste : tarpdalykiniai tyrimai. – 2007. –
p. 491–514.
749. 1662 metų Papilės miestelio bei valsčiaus inventorius / iš lenkų k. vertė ir įvadą parašė Rita Regina Trimonienė // Lietuvos lokaliniai tyrimai [interaktyvus], 2007. – Prieiga per
internetą : http://www.llt.lt/pdf/papile/istorija-inventorius.pdf.
2008 m.
750. Konfesinės problemos Žemaitijoje : stačiatikiai XVI a. II pusėje / Rita Regina Trimonienė
// Lituanistica. – 2008, Nr. 2, p. 1–13.
2009 m.
751. Petro Tarvainio „Linksmas pasveikinimas“ ir Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia / Rita
Regina Trimonienė // Šiaulių katedra : istorija, architektūra, dokumentiniai ir ikonografiniai
šaltiniai. – 2009. – p. 44−58.
752. Šiaulių klebono Petro Tarvainio „Linksmas pasveikinimas“ : XVII a. lokalinės istorinės
atminties pavyzdys / Rita Regina Trimonienė // Acta humanitarica universitatis Saulensis. – T.
9 (2009), p. 274−287.
2010 m.
753. Kaip Šiauliuose buvo statoma mūrinė bažnyčia : [interviu su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
Istorijos skyriaus muziejininke R. R. Trimoniene] / kalbino Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių
naujienos. – 2010, bal. 22, p. 7–8.
754. Kryžių kalnai Žemaitijoje XVI–XIX a. : liaudies christianizacijos problema / Rita Regina
Trimonienė // Menotyra. – T. 17 (2010), Nr. 1, p. 37–50.
2011 m.
755. Bernardinai Lietuvoje XV–XVII a. pradžioje : misijos ir ryšiai su valdančiuoju elitu / Rita
Regina Trimonienė // Šviesa ir šešėliai Lietuvos evangelizacijos istorijoje. – 2011. – p. 197–219.
2013 m.
756. Intencija – kultūra ir menas / Rita Regina Trimonienė // Šiaulių kraštas. – 2013, priedas
„Atolankos“, p. 6.
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2015 m.
757. Livonijos bajorų žemėvaldos pobūdis Žemaitijoje XVI a. antrojoje pusėje – XVII a. pradžioje / Rita Regina Trimonienė // Kultūra – ekonomika – visuomenė : sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje. – 2015. – p. 190–202.
2016 m.
758. Šiauliai Lietuvos valstybės kūrimosi metu : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Istorijos skyriaus muziejininke R. R. Trimoniene] / [užrašė] Ramunė Dambrauskaitė // Šiaulių
naujienos. – 2016 liep. 23, p. 6.
759. Aleksandro Jogailaičio laikų pasiuntiniai į Lenkijos karalystę / Rita Regina Trimonienė //
Lituanistika. – 2016, Nr. 3, p. 170–186.
760. Tyzenhauzas. Pramonės reforma : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Istorijos skyriaus muziejininke R. R. Trimoniene] / [užrašė] Ramunė Dambrauskaitė // Šiaulių naujienos. –
2016, rugs. 20, p. 8.
761. Tyzenhauzo reformos Šiauliuose. Žemės ūkis : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
Istorijos skyriaus muziejininke R. R. Trimoniene] / [užrašė] Ramunė Dambrauskaitė // Šiaulių
naujienos. – 2016, rugs. 10, priedas „ManoTV“, p. 19.

Teklė Tomkutė-Vaičiulienė

2010 m.
762. Antanas Kazimieras Dilys – Fotografijos muziejaus įkūrėjas ir fotografijos paveldo puoselėtojas Šiauliuose / Teklė Tomkutė-Vaičiulienė // Lietuvos muziejų rinkiniai : Lietuvos muziejininkystė : raida ir asmenybės : XIII mokslinė konferencija. – 2010, Nr. 9, p. 104–108.
2013 m.
763. The Most Outstanding Iron – wrought Tops of Cult and Memorial Monuments from the
Collection of Šiauliai „Aušros“ Museum / Teklė Tomkutė-Vaičiulienė // Uncommon Culture. –
Torun, 2012, Vol. 3, Issue 5/6, p. 144–147.

Vilija Ulinskytė-Balzienė

2005 m.
764. Fotografijos muziejus pristatys Jono Kinčino kūrybą / Vilija Ulinskytė // Šiaulių kraštas. –
2005, rugs. 1, p. 14.
765. Giedriaus Šiukščiaus marionečių teatras / Vilija Ulinskytė // Šiauliai plius. – 2005, geg.
20, p. 7.
766. Šiauliečių fotografų paroda „Šiauliai – metai Europoje“ / [sudarytojai Remigijus Venckus, Vilija Ulinskytė]. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2005. – 1 lankstinys (5 p.).
767. Vinco Uždavinio fotografijos / Vilija Ulinskytė // Biržiečių žodis. – 2005, birž. 18, p. 8.
768. Vinco Uždavinio fotografijos / Vilija Ulinskytė // Šiaurės rytai. – 2005, birž. 18, p. 9.
769. Žydai Šiauliuose : dingusio pasaulio ženklai / Vilija Ulinskytė. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidykla, 2005. – 1 vaizdo diskas (DVD).
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2007 m.
770. Antano Dilio pomėgiai / Vilija Ulinskytė // Vyzdys. – 2007, Nr. 3/4, p. 29.
771. Pusšešto šimto metų istorija / Vilija Ulinskytė // Šiaulių kraštas. – 2007, rugs. 5, p. 6.
772. Skandalingasis fotografas / Vilija Ulinskytė // Malūno parodos žinios. – 2007, Nr. 1, p. 3.
2008 m.
773. Edukacinis televizijos projektas „Įdomioji Šiaulių istorija“ / Vilija Ulinskytė // Šiaulių
„Aušros“ muziejaus metraštis 1992–2004. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2008. –
p. 168–169.
774. Fotografinis Povilo Karpavičiaus (1909–1986) palikimas Šiaulių „Aušros“ muziejuje /
Asta Katkienė, Jurga Sokienė, Vilija Ulinskytė // Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis 1992–
2004. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2008. – p. 27–36.
775. Gerardo Bagdonavičiaus aktorystę įrodė nuotraukos : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte] / [užrašė] Svajūnas Sabaliauskas // Šiaulių
kraštas. – 2008, bal. 24, p. 7.
776. Grėsmingai nyksta malūnai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2008, kovo 1, p. 5.
777. Istorinis kaminas parduodamas plytoms : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza ir Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte] / [užrašė] Svajūnas Sabaliauskas
// Šiaulių kraštas. – 2008, vas. 4, p. 1, 3.
778. Konferencija „Fotografija. Paveldas ir dabartis III. Fotografijos istorija ir postmodernizmas“ / Vilija Ulinskytė // Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis 1992–2004. – Šiauliai : Šiaulių
„Aušros“ muziejus, 2008. – p. 101−104.
779. Muziejams trūksta prastų orų : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte] / [užrašė] Agnė Daudoravičiūtė // Šiaulių kraštas. – 2008, birž. 27,
p. 8.
780. Praeitis persikūnijo į dabartį / Vilija Ulinskytė // Šiauliai plius. – 2008, kovo 28, p. 23.
781. Privačios kolekcijos dovanojamos tyliai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte] / [užrašė] Angelė Mockutė // Šiaulių kraštas. – 2008,
saus. 31, p. 1, 3.
2009 m.
782. Šiaulių katedra : istorija, architektūra, dokumentiniai ir ikonografiniai šaltiniai / [sudarytojai Tomas Butautis, Vilija Ulinskytė-Balzienė]. – Šiauliai : [Šiaulių „Aušros“ muziejus],
2009. – 245, [1] p. : iliustr.
2010 m.
783. Į albumą sudėti 343 Šiaulių katedros metai : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
direktoriumi R. Balza ir Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / [užrašė] Rita
Žadeikytė // Šiaulių kraštas. – 2010, kovo 16, p. 5.
2011 m.
784. Apie Prūdelio paslaptis ir geranorišką valdžią : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
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Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / [užrašė] Nijolė Koskienė // Šiaulių kraštas. – 2011, rugs. 2, p. 5.
785. Kodėl Šiaulių senamiestis be rotušės : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / [užrašė] Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių
naujienos. – 2011, spal. 10, p. 1, 3, 9.
786. Miestas gimsta po namelį : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus
vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2011, bal.
16, p. 1, 3, 20.
2012 m.
787. Batų evoliucija – nuo naginių iki „vengerkų“ : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene ir Istorijos skyriaus muziejininke a. Palapiene] / [užrašė] Gintarė Valuckytė // Šiaulių kraštas. – 2012, birž. 8, p. 6.
788. Fotografijos muziejuje bus galima pasijausti fotografu : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“
muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė
; Giedriaus Baranausko nuotr. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2012, rugpj. 31, p. 5.
789. Keliaujanti batų istorija, istorinės edukacinės parodos „Chaimo Frenkelio vila ir odų fabrikas Šiauliuose – urbi et orbi“ gidas / [sudarytojos Asta Vaitkienė, Vilija Ulinskytė-Balzienė,
Audronė Šapaitė, Austra Palapienė, Odeta Stripinienė, Vilma Karinauskienė, Birutė Masiliūnaitė]. – Šiauliai, 2012. – 10 p.
790. Vilija Ulinskytė-Balzienė apie Šiaulių katedrą fotografijose : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / [užrašė] Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2012, bal. 20, p. 4–5.
791. Vilija Ulinskytė-Balzienė apie Šiaulių katedrą fotografijose : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / [užrašė] Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2012, bal. 27, p. 4–5.
2013 m.
792. Fotografijos muziejaus rekonstrukcija : naujos veiklos galimybės / Vilija Ulinskytė-Balzienė // Lietuvos muziejų rinkiniai : Muziejų daugiafunkciškumas : galimybės ir problemos :
XVI konferencija. – 2013, Nr. 12, p. 33–38.
793. Frenkeliai – žymiausi odų fabrikantai / Raimundas Balza, Vilija Ulinskytė-Balzienė //
Pažadėtoji žemė – Lietuva : Lietuvos žydai kuriant valstybę 1918–1940 m. – Vilnius, 2013. –
p. 62–69.
794. Vilija Ulinskytė-Balzienė apie Antaną Dilį, fotoklubą ir Fotografijos muziejaus įkūrimą :
[pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] /
[užrašė] Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2013, liep. 19, p. 4.
795. Vilija Ulinskytė-Balzienė apie senąsias Šiaulių fotoateljė : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“
muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / [užrašė] Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2013, bal. 5, p. 4–5.
796. Vilija Ulinskytė-Balzienė apie senuosius Šiaulių fotografus : [pokalbis su Šiaulių „Auš326 Priedai

ros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / [užrašė] Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2013, kovo 29, p. 4.
797. Vilija Ulinskytė-Balzienė apie šiandienos Fotografijos muziejų ir muziejininkų darbą :
[pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] /
[užrašė] Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2013, rugpj. 2, p. 4.
798. Vilija Ulinskytė-Balzienė apie Šiaulių fotolaboratorijas, retušavimą ir Stasį Ivanauską :
[pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] /
[užrašė] Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2013, geg. 24, p. 4.
799. Vilija Ulinskytė-Balzienė apie tarpukario fotografus ir grandiozinę fotoparodą : [pokalbis
su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / [užrašė]
Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2013, geg. 17, p. 4–5.
2014 m.
800. Atnaujintame muziejuje veiks Vito Luckaus fotografijos tyrimo centras : [pokalbis su
Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2014, spal. 10, p. 1, 5.
801. Fotografijos muziejuje – triguba šventė : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R. Balza ir Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. – 2014, lapkr. 22, p. 2, 5.
802. Šiaulių fotografijos muziejus – tradicijų tąsos ir nuolatinio atsinaujinimo rate / Vilija
Ulinskytė-Balzienė // Varpai. – 2014, Nr. 31, p. 125–143.
803. „Tuo, kuo esu, tu dar būsi“ : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / [užrašė] Simona Pužaitė // Šiaulių kraštas. – 2014, kovo
8, p. 1, 7–8.
2015 m.
804. Fotoaparatas gali būti ir iš medžio : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos
skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / [užrašė] Simona Simonavičė // Šiaulių kraštas. – 2015,
rugs. 29, p. 5.
805. Fotografija sugriauna sienas ir priartina tai, kas tolima : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“
muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene]. – Portr. / [užrašė] Vėjūna Guzulaitytė // Šiaulių naujienos. – 2015, rugpj. 19, p. 1–2, 4, 9.
806. Fotografijos kelias iš okupacijos į Atgimimą : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene ir fotografu R. Parafinavičiumi] / [užrašė]
Irena Budrienė // Šiaulių naujienos. – 2015, geg. 22, p. 7.
807. Mes dažnai linkę susimenkinti : [interviu su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos
skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / kalbino Simona Simonavičė ; Giedriaus Baranausko
nuotr. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2015, gruod. 15, p. 1–2.
808. Modernizmo architektūros pastatas – „bakūžė“? : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / [užrašė] Rūta Jankuvienė ; Giedriaus
Baranausko nuotr. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2015, geg. 7, p. 1, 6.
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809. Muziejų naktis subūrė tūkstančius šiauliečių : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / [užrašė] Diana Janušaitė // Šiaulių naujienos. – 2015, geg. 19, p. 5.
810. Muziejų naktį – tūkstančiai naktinėtojų : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / [užrašė] Natalija Kondrotienė // Šiaulių kraštas. – 2015, geg. 19, p. 2.
811. Šiaulių „Aušros“ muziejus įsigijo vertingų eksponatų / Jovita Vilimaitienė, Vilija Ulinskytė-Balzienė // Šiaulių Žinia [interaktyvus], 2015. – Prieiga per internetą : http://siauliuzinia.
lt/siauliu-ausros-muziejus-isigijo-vertingu-eksponatu/.
2016 m.
812. Fotografijos virsmai : nuo cenzūros iki galimybių : [interviu su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / kalbino Edita Bačėnė ; Edvardo
Tamošiūno nuotr. – Iliustr. // Etaplius. – 2016, rugpj. 26, p. 4.
813. Muziejininkė V. Ulinskytė-Balzienė apie tarpukario modernizmo Šiaulių architektūrą – I
: [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene]
/ [užrašė] Ramunė Dambrauskaitė // Šiaulių naujienos. – 2016, gruod. 9, p. 8.
814. Muziejininkė V. Ulinskytė-Balzienė apie tarpukario modernizmo Šiaulių architektūrą – II
: [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene]
/ [užrašė] Ramunė Dambrauskaitė // Šiaulių naujienos. – 2016, gruod. 10, p. 17.
815. Prašymas iš Amerikos – ar pažįstate šiuos žmones? : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / [užrašė] Živilė Kavaliauskaitė //
Šiaulių kraštas. – 2016, lapkr. 30, p. 1, 5.
2017 m.
816. Antanas Dilys / Vilija Ulinskytė-Balzienė // Iš fotoarchyvo. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“
muziejus : Fotografijos muziejus, 2017. – p. 196–204.
817. Fotografijos muziejuje šalies muziejininkai dalijasi patirtimi : [pokalbis su „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene ir Istorijos skyriaus vedėja J. Vilimaitiene] / [užrašė] Lina Abromavičienė // Šiaulių naujienos. – 2017, bal. 21, p. 3.
818. Iš fotoarchyvo / Antanas Dilys ; [sudarytoja Vilija Ulinskytė-Balzienė]. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejus : Fotografijos muziejus, 2017. – 204, [1] p. : iliustr.
819. (Per)kuriant fotografijos muziejų / Vilija Ulinskytė-Balzienė // Lietuvos muziejų rinkiniai
: Fotografija Lietuvos muziejuose : XX mokslinė konferencija. – 2017, Nr. 16, p. 73.
820. Tarpukario reklama Šiaulių spaudoje : [pokalbis su „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V. Ulinskyte-Balziene] / [užrašė] Ramunė Zubrickaitė. – Rubrika: Šiauliai 1918–
2017: mieste šimtas meno kūrinių // Šiaulių naujienos. – 2017, bal. 29, p. 5.

Julius Vainorius

2010 m.
821. Besparnis malūnas virsta butaforija : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus vyresniuo328 Priedai

ju muziejininku J. Vainoriumi] / [užrašė] Edita Karklelienė // Šiaulių kraštas. – 2010, rugpj. 27,
p. 1, 3, 7.
2011 m.
822. Žaliūkių vėjo malūnas : etnografinė ekspozicija / [sudarytojai Sigita Milvidienė, Julius
Vainorius]. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2011. – 16 p.
2012 m.
823. Girnų fabriką primena titnagas ir kvarcitas : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
vyresniuoju muziejininku J. Vainoriumi] / [užrašė] Alvydas Januševičius // Šiaulių kraštas. –
2012, geg. 19, p. 1, 3.
824. Žaliūkių malūnas vėl pats suka sparnus : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus vyresniuoju muziejininku J. Vainoriumi] / [užrašė] Lina Abromavičienė // Šiaulių naujienos. – 2012,
rugs. 25, p. 2.
2013 m.
825. Užgavėnės – laikas linksmintis, burti ir vaišintis : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus vyresniuoju muziejininku J. Vainoriumi] / [užrašė] Marina Visockienė // Šiaulių kraštas. –
2013, vas. 7, p. 1, 7, 9.
2014 m.
826. Per Užgavėnes žemę budina juokas : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus muziejininku J. Vainoriu] / [užrašė] Nijolė Kondrotienė // Šiaulių kraštas. – 2014,
vas. 27, p. 7.
2015 m.
827. Daujėnų krašto geologinė sandara, reljefas ir paleogeografinė raida / Julius Vainorius //
Daujėnai. – Vilnius: Versmė, 2015. – p. 25–47.
828. Škvalas nuskriaudė Žaliūkių malūno sparnus : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus
Etnografijos skyriaus muziejininku J. Vainoriumi] / [kalbino laikraščio „Šiaulių kraštas“ darbuotojas] // Šiaulių naujienos. – 2015, liep. 24, p. 3.
829. Žaliūkių malūnininko sodyboje vaikai susipažino su piemenėlių vargais ir pramogomis
: [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus muziejininku J. Vainoriumi] /
[užrašė] Romualda Urbonavičiūtė // Šiaulių naujienos. – 2015, geg. 15, p. 5.
2016 m.
830. Laikas kviesti pavasarį : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus
muziejininku J. Vainoriumi] / [užrašė] Edita Karklelienė // Šiaulių kraštas. – 2016, vas. 4, p. 7.

Ernestas Vasiliauskas

2007 m.
831. Joniškio lobis (1915–1916 / 1997, 2001, 2005, 2006) / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrimai Lietuvoje, 2006. – 2007, p. 498–499.
832. Joniškio senamiestis / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrimai Lietuvoje, 2006. –
2007, p. 282–288.
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833. Kaimaviečių ir dvarviečių žvalgymai Joniškio rajone / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrimai Lietuvoje, 2006. – 2007, p. 490–493.
834. Kapas Žemaičių g. 9, Joniškyje / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrimai Lietuvoje, 2006. – 2007, p. 176–177.
835. Klaida taip ir neištaisyta : [žinutė] / Ernestas Vasiliauskas // Sidabrė. – 2007, rugs. 8, p. 2.
836. Lieporų (Joniškio r.) kapinyno radiniai (VI–XI a.) / Ernestas Vasiliauskas // Lietuvos archeologija. – T. 30 (2007), p. 213–228.
837. Kur buvo Joniškio rotušė? / Ernestas Vasiliauskas // Sidabrė. – 2007, liep. 4, p. 6.
838. Pašvitinio bažnyčios šventorius / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrimai Lietuvoje, 2006. – 2007, p. 256–258.
839. Senoji Joniškio dvarvietė / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrimai Lietuvoje,
2006. – 2007, p. 225–228.
840. Zemgaļu zemes 12–13 gs. / Ernestas Vasiliauskas // Starptautiskas zinātniskas konferences : „Lielupes upes baseins : kultūrvēsturiskā nozīme un ģeogrāfiskais faktors, kopīgais un
atšķirīgais“ referāti. – 2007, Nr. 3, p. 18–40.
841. Žvalgomieji tyrimai Tilto g. 3, Žagarėje / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrimai
Lietuvoje, 2006. – 2007, p. 418–419.
842. Žvalgomieji tyrinėjimai Pašvitinio ir Skaistgirio miesteliuose / Ernestas Vasiliauskas //
Archeologiniai tyrimai Lietuvoje, 2006. – 2007, p. 415–417.
843. 2006–2007 m. tyrinėjimai Tilžės g. 136 / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrimai
Lietuvoje, 2006. – 2007, p. 346–347.
2008 m.
844. Bylenšteinas ir Joniškio kraštas / Ernestas Vasiliauskas // Žemygala. – 2008, Nr. 2 (6) –
2009, Nr. 2 (8), p. 78–79.
845. Apie daktaro disertaciją / Ernestas Vasiliauskas // Žiemgala. – 2008, Nr. 1, p. 53–55.
846. Archeologinė VI–XI a. ir XVII–XIX a. Joniškio miesto medžiaga / Ernestas Vasiliauskas
// Lietuvos muziejų rinkiniai : Miestų kultūros paveldas muziejuose : X mokslinė konferencija. – 2007, Nr. 6, p. 10–17.
847. Ar išliko trečioji Joniškio sinagoga? / Ernestas Vasiliauskas // Žemygala. – 2008, Nr. 2
(6) − 2009, Nr. 2 (8), p. 23–25.
848. Kalnelio antrojo piliakalnio papėdės gyvenvietė ir kaimavietė / Ernestas Vasiliauskas //
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2007. – 2008, p. 113–123.
849. Klausimas labai aktualus : [žinutė] / Ernestas Vasiliauskas // Sidabrė. – 2008, gruod. 6, p. 2.
850. Kur buvo Joniškio rotušė / Ernestas Vasiliauskas // Žemygala. – 2006–2007, Nr. 2 (2) – 1
(3), p. 15–28.
851. Lankaičių lobis / Ernestas Vasiliauskas, Saulius Bieliauskas // Žemygala. – 2008, Nr. 2
(6) − 2009, Nr. 2 (8), p. 14–17.
852. Lieporių (Joniškio r.) kapinyno radiniai (VI–XI a.) / Ernestas Vasiliauskas // Lietuvos
archeologija. – Vilnius, 2007. – p. 213–228.
330 Priedai

853. Mitologinių vietovių žvalgymai Joniškio r. / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2007. – 2008, p. 509–511.
854. Mokiniai piešė Žiemgalos piliakalnius ir gyvenvietes : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus muziejininku E. Vasiliausku] / [užrašė] Marina Visockienė //
Šiaulių kraštas. – 2008, rugs. 12, p. 13.
855. Nauji atradimai Joniškyje : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus muziejininku E. Vasiliausku] / [užrašė] Svajūnas Sabaliauskas // Šiaulių kraštas. – 2008,
spal. 11, p. 14–15.
856. Tyrinėjimai Žemaičių g. 2 / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje,
2007. – 2008, p. 328–329.
857. Žagare 16–18 gs. / Ernestas Vasiliauskas // Starptautiskās zinātniskās konferences : Zinātniskie lasījumi Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā materiali. – 2008, Nr. 5, p. 16–33.
858. Žagarės kapinyno paieškos / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2007. – 2008, p. 512–515.
859. Žagarės II (Žvelgaičio) piliakalnio ir kapinyno radiniai (kai kuriais Žagarės XII–XIII a. istorijos klausimais) / Ernestas Vasiliauskas // Lietuvos archeologija. – T. 33 (2008), p. 153–186.
860. Žemgalių žemės XII–XIII a. / Ernestas Vasiliauskas // Kryžiaus karų epocha Baltijos jūros
regiono tautų sąmonėje: mokslinių straipsnių rinkinys / sudarytojai Robertas Jurgaitis, Regina
Trimonienė. – Šiauliai, 2007. – p. 34–64.
861. Žvalgymai Naujosios Žagarės bažnyčios šventoriuje / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2007. – 2008, p. 307–309.
862. Žvalgomieji tyrinėjimai Žagarėje / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrinėjimai
Lietuvoje, 2007. – 2008, p. 450–459.
2009 m.
863. Bylenšteinas ir Joniškio kraštas / Ernestas Vasiliauskas // Žemygala. – 2008, Nr. 2 (6) −
2009, Nr. 2 (8), p. 78–79.
864. Ar išliko trečioji Joniškio sinagoga? / Ernestas Vasiliauskas // Žemygala. – 2008, Nr. 2
(6) − 2009, Nr. 2 (8), p. 23–25.
865. Istorinė stotis – be keleivių / Ernestas Vasiliauskas // Sidabrė. – 2009, rugs. 12, p. 6.
866. Jakiškių neįtvirtinta gyvenvietė / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2008. – 2009, p. 65–68.
867. Kai nebelieka traukinių, belieka keliauti… drezina / Ernestas Vasiliauskas // Sidabrė. –
2009, rugpj. 26, p. 8.
868. Krikščionybės plitimas Žiemgaloje XIII–XVI a. / Ernestas Vasiliauskas // Žiemgala. –
2009, Nr. 2, p. 4–13.
869. Kurmaičių (Linksmėnų) kapinynas / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrinėjimai
Lietuvoje, 2008. – 2009, p. 140–141.
870. Lankaičių lobis / Ernestas Vasiliauskas, Saulius Bieliauskas // Žemygala. – 2008, Nr. 2
(6) − 2009, Nr. 2 (8), p. 14–17.
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871. Miesto aikštė 8 / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2008. –
2009, p. 453–455.
872. Naujosios Žagarės bažnyčios šventorius / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2008. – 2009, p. 287–289.
873. Pašvitinio apylinkės III tūkst. pr. Kr. – XVIII a. (archeologijos duomenimis) / Ernestas Vasiliauskas // Lietuvos lokaliniai tyrimai [interaktyvus], 2009. – Prieiga per internetą :
http://www.llt.lt/pdf/pasvitinys/pasvitinys_arch.pdf.
874. Pavirvytės kapinynas (X–XIII amžiai) / Ernestas Vasiliauskas, Ilona Paškevičiūtė, Adelė
Cholodinskienė // Lietuvos archeologija. – T. 35 (2009), p. 276–278.
875. Ročkių lobis / Ernestas Vasiliauskas, Saulius Bieliauskas // Archeologiniai tyrinėjimai
Lietuvoje, 2008. – 2009, p. 515–517.
876. Salduvės piliakalnis XIII–XIV a. – svarbus Šiaulių žemės gynybos punktas / Ernestas
Vasiliauskas // Aukuras Salduvei: almanachas. – Šiauliai, 2009. – p. 28.
877. Senovės gyvenvietės ir kaimavietės Joniškio rajone / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2008. – 2009, p. 250–257.
878. Šiauliai. Varpo ir Rūdės gatvės / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2008. – 2009, p. 376–381.
879. Šiaurės Lietuva prieš 1000 metų / Ernestas Vasiliauskas // Šiaulių universitetas. – 2009,
birž. 19, p. 3.
880. Tyrinėjimai Joniškyje / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje,
2008. – 2009, p. 302–310.
881. Varpo ir Rūdės gatvės Šiauliuose / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrinėjimai
Lietuvoje, 2008. – 2009, p. 376–381.
882. Žagarė. Miesto aikštė 8 / Ernestas Vasiliauskas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje,
2008. – 2009, p. 453–455.
883. Žagarės II (Žvelgaičio) piliakalnio ir kapinyno radiniai. Kai kuriais Žagarės XII–XIII a.
istorijos klausimais / Ernestas Vasiliauskas // Lietuvos archeologija. – Vilnius. – T. 33 (2008),
p. 153–186.
884. Žiemgalos apgyvendinimo raida XIV–XVI a. pradžioje / Ernestas Vasiliauskas // Istorija
: mokslo darbai. – T. 74 (2009), p. 4–12.
885. Žvalgymai antrojo Kalnelio piliakalnio papėdės gyvenvietėje ir kaimavietėje / Ernestas
Vasiliauskas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2008. – 2009, p. 68–70.
2010 m.
886. Jaunam mokslininkui įteikta UNESCO klubo premija : [pokalbis su Šiaulių „Aušros“
muziejaus archeologu E. Vasiliausku] / [užrašė] Petras Balčiūnas // Šiaulių kraštas. – 2010,
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