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Sveikata Smiltys Žemė ir ūkis
Kuprinė Mūsų žmonės
Vakarų Lietuva Būkem žemaitē
Mums rašo

Gimtojo krašto entuziastams įteikė padėkos
raštus

Audronė GRIEŽIENĖ Kultūra 2018-09-11

Savo krašto istorijai neabejingus kretingiškius Baltojoje salėje
pasveikino Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė.

Ieškoti

Pradžia
Archyvas
Prenumerata
Balsavimai
Reklamos kainos
Apie

2019 Sausis
Pi 7 14 21 28

An 1 8 15 22 29
Tr 2 9 16 23 30

Ke 3 10 17 24 31
Pe 4 11 18 25
Še 5 12 19 26
Se 6 13 20 27

Orų prognozė
Dieną 0°C

Naktį -2°C

Komentarų topas
Norinčiųjų užimti

mero kėdę – eilė (188)
Įkvėps šviečiantis

kryžius (165)
Klebonu Kretingoje

skiria brolį Astijų (73)
Namą-vaiduoklį

ketina paversti dienos
centru (63)

Kitur turgaus
kretingiškiai nenori (47)

Meilė kalbai ne
visada atsispindi įmonių
pavadinimuose (46)

Metų žmogaus titulą
skiria Lietuvai (46)

Atidarė dešimtmetį
statytą biblioteką (44)

Savivaldybė ryžtasi
perimti profesinę
mokyklą (39)

Rotušės aikštėje kilo
„laikrodukų sujudimas“
(29)

Kultūros tradicijų vėliavnešiai – taip į Baltojoje salėje
įvykusią popietę „Lietuvos muziejų kelias: Nepriklausomybės
metų ženklai“ pakviestus krašto istorijai neabejingus
kretingiškius pavadino muziejaus direktorė Vida Kanapkienė.

Pradžią davė kraštotyros draugijos
Per Lietuvą vilnijantis respublikinis Muziejų kelio renginys

skirtas apmąstyti ir šiuolaikiškai išreikšti svarbiausius 1918–
1940 m. laikotarpio laimėjimus, turėjusius įtakos šalies mokslo,
meno, kultūros, švietimo, pramonės bei kitų sričių plėtrai. Pasak
pranešimą apie kraštotyros draugijų reikšmę pristačiusios
muziejininkės Jolantos Klietkutės, gimtojo krašto praeitimi
Kretingos apylinkėse buvo susidomėta XX amžiaus 4-o
dešimtmečio pradžioje. Pretekstas tam – 1927 metais Šiaulių
apygardos teismo vicepirmininko Pelikso Bugailiškio įsteigta
Šiaulių kraštotyros draugija, gimtųjų apylinkių tyrimais
sudominusi Žemaitijos regiono pedagogus, tarnautojus,
dvasininkus, platinusi kraštotyros leidinį „Gimtasai kraštas“.

Vieni pirmųjų į kraštotyros judėjimą, kurio tikslas tyrinėti
gimtojo krašto praeitį, gamtą, kultūrą, saugoti istorijos,
archeologijos ir kultūros paminklus, rengti kraštotyros
ekspedicijas, rinkti dvasines ir materialines kultūros vertybes,
įsitraukė kretingiškiai vidurinės mokyklos direktorius Jonas
Kirlys, savivaldybininkas Pranas Budkus, miesto valdybos
narys Antanas Dirmeitis, apskrities gydytojas Jonas Nainys,
pradžios mokyklų inspektorius Juozas Žilvitis, prisidėję prie
Šiaulių kraštotyros organizacijos veiklos, platinę jos parengtas
anketas, dalyvavę Kretingos apskrityje rengiamose draugijos
ekspedicijose, kurių metu surinkta medžiaga keliaudavo į
Šiaulių „Aušros“ muziejų.
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Tarp apdovanotųjų padėkos raštais (iš kairės) seserys Regina
Girdžiūnienė ir Tulija Zinčiukienė.

pingvinas

Istoriją rašo tikslesnę
Pasak J. Klietkutės, pedagogo Juozo Žilvičio iniciatyva,

Kraštotyros draugija Kretingoje buvo įkurta 1934 metų gegužę,
o muziejus duris atvėrė 1935-ųjų liepą. Fondų pagrindą sudarė
vyriausiuoju muziejaus tvarkytoju paskirto J. Žilvičio dovanota
asmeninė kolekcija su 500 pirmųjų eksponatų.

Už Kretingos muziejui padovanotus eksponatus, tarp kurių
– giminių relikvijos, skulptūrėlės, istorinė medžiaga, suvenyrai,
paveikslai, gobelenai, tarpukario nuotraukų albumai – padėkos
raštai buvo skirti 23 šių dienų savo gimtojo krašto kultūros
entuziastų, tarp kurių: Rita Nagienė, Denisas Nikitenko,
Laimutė Grigaitienė, Albertas Gužauskas, Antanas
Baranauskas, Antanas Lūža, Edmundas Giedrimas, Regina
Girdžiūnienė ir Tulija Zinčiukienė, Irena Zubienė, Rasa Kapur,
Bogdanovų šeima, Jonas Drungilas, Eugenija Rumeikienė,
Eugenija Viluckienė, Regina Naureckienė, Elena Bendikienė,
Paulius Vaniuchinas, Elena Bendikienė, Juozas Šakinis, Lina
Mikuckienė, Liuda Kazlauskienė, Petras Michniovas,
Romualdas Beniušis ir Elena Moncevičiūtė-Eringienė.

„Entuziastams padedant, krašto istoriją mes galime rašyti
tiksliau, konkrečiau. Tai – visų mūsų kolektyvinis darbas ateities
kartoms“, – kalbėjo padėkas įteikusi V. Kanapkienė.

Popietės metu veikė ir istoriko Juliaus Kanarsko parengta
spaudinių paroda, skirta Kretingos kraštotyros draugijai.

Rašyti komentarą (2)
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