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Konkursas „Biblioteka atvira kūrybai“

Plungės rajono bibliotekų darbuotojos.

Groja M. Girčys.

Atkelta iš 8 psl.

„Biblioteka atvira kūrybai“
baigiamasis renginys.
Šis konkursas tęsėsi visus
2014 metus. Geriausiais pri
pažintos ir apdovanotos net
septynios bibliotekininkės.
Pirmoji vieta atiteko Platelių
miestelio bibliotekininkei
Aušrai Vilienei. Taip pat
Aušrą kaip geriausią darbuo
toją išrinko ir pačios kolegės.
Antra vieta paskirta Žemai
čių Kalvarijos V. Mačernio
bibliotekos darbuotojai Vio
letai Garbenčienei. Trečios
vietos laimėtoja pripažinta
Stanelių kaimo biblioteki
ninkė Rita Andrijauskaitė.
Padėkos raštais už kūrybiš
ką darbą apdovanotos trys

bibliotekininkės - Margarita
Gedvilienė (Šateikių kaimo
biblioteka), Vida Rumšienė
(Glaudžių kaimo biblioteka)
ir Lina Budrienė (Grum
blių kaim o bibl iot ek a).
Dėk oj am e konk urs o rė
mėj ams – UAB „Jon is“
gen er al in iam dir ekt or iui
Alg im ant ui Plaip ai, Pet
rui Bein or ui, Žan et ai ir
Mindaugui Bondauskams,
Ginai Drackienei, Ingai ir
Dar iui Kniūkšt oms, Ely
tei ir Albinui Klimams bei
kolegei Vidai Rumšienei.
Šventę muzikinėmis impro
vizacijomis paįvairino muzi
kantas Mindaugas Girčys.
Plungės viešosios
bibliotekos informacija

Po konkurso.
Jolanta Klietkutė

Fotografui Ignui Stropui – 130 metų

Plungė.

Plungės gaisras.

Juozo Šimkaus albumas

Jolantos Klietkutės kolekcija

Plungės seminarijos I-ojo kurso mergaitės. 1930 birzelis.

Tomo Petreikio kolekcija

2015 met ų saus io 20
dieną sukanka 130 metų,
kai gimė vienas garsiau
sių pajūrio fotografų Ignas
Stropus. Iki šiol žinoma I.
Stropaus biografija buvo
gana skurdi ir dalinai klai
dinga.
Pag erbd am a fot og raf o
kūrybinį palikimą, daugelį
metų archyvuose, muzie
juos e, priv ač ios e kol ek
cijose, šeimos albumuose
kruopšč iai rink au smul
kiausias detales ir bandžiau
lipdyti vientisą asmenybės,
gyvenimo, veiklos istoriją.
Truputėlį praskleisiu laiko
šydą ir supažindinsiu skai
tytojus su mažutėle dalele
to, kas sukaupta monog
rafijoje.
Taigi, net pradžių pra
džia – fot og raf o gim im o
data – mums buvo žinoma
netiksliai: spaudoje nuro
domi 1884 metai. Tačiau
bažnytiniai Krikšto metri
kai teigia, kad Ignas Stro
pus gimė 1885 m. sausio
20 d. Plung ės valsč iuj e
(vėl iau – Kret ing os ap
skritis, Kartenos valsčius),
Pakutuvėnų kaime Ignaco
ir Jacintos Stropų šeimoje.
Pakrikštytas tą pačią dieną
vikaro kun. Venckaus Kulių
bažnyčioje. Šeimoje augo 8
vaikai. Kaimo daraktorius
nam uos e vaik us išm ok ė
lietuviškai skaityti ir rašyti,

Nežinoma šeima Stropaus ateljė Kretingoje.

Stanislovo Žvirgždo skaitmeninis archyvas

vėliau berniukams samdė
butą Plungėje, leido moky
tis į kunigaikščių Oginskių
parapijinę mokyklą. I. Stro

pus mokslus baigė Palangos
progimnazijoje.
Iki šiol buv o žin om a,
kad Ignas Stropus 1909 m.

fotografijos mokėsi Plun
gėj e pas M. Berk ov ič ių,
1910 m. – Kretingoje pas
Alf ons ą Surv il ą. Tač iau
1936 m. sezoniniame Pa
langos kalendoriuje I. Stro
paus ateljė reklama teigia:
„įsteigta 1908 m.“ – realu,
kad čia minima data, kai
Stropus įkūrė fotografijos
paviljoną Kretingoje, tai
gi, fot og raf ij os mok yt is
turėjo anksčiau. Tikėtina,
kad Plungėje pas Mendelį
Berkovičių mokėsi 1906–
1907 m., tačiau A. Survi
la Kret ing oj e įsik ūr ė tik
1911 m., tad Ignui tuo metu
jau neb er eik ėj o mok yt is,
nebent, tobulintis, nes Sur
vila fotografo profesijos pa
slapčių mokėsi pas garsius
Rygos fotografus von Eger
tą ir Geislerį.
1908 m. Kretingos mies
telio Rotušės aikštės ryti
nėje dalyje, Sodo gatvėje,
esančioje į vienuolyno pusę
(šiuo metu tai yra pėsčiųjų
takas nuo „Lauros“ parduo
tuvės iki naujai statomos
bibliotekos) Ignas Stropus
atidarė pirmąjį Kretingoje
fotopaviljoną „Birutė“. Fo
tografas pasirinko Kretin
gos, o ne Plungės miestelį
(nors pastarasis buvo arčiau
gimtųjų Pakutuvėnų), nes
Plungėje tuo metu jau buvo
Nukelta į 10 psl.
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Fotografui Ignui Stropui – 130 metų
Atkelta iš 9 psl.

keli fotografai, o Kretingo
je šiuo verslu jis užsiėmė
pirmasis.
Fotoateljė buvo skonin
gai įrengt a, tur ėj o kel is
fonus. S. Žvirgždas vaiz
dingai nupasakoja I. Stro
paus fotografijos paviljono
Kretingoje aplinką: „buvo
turtinga dekoracija, kurios
šonuose ir apačioje nupiešti
grotelių, apkaustų bei kitų
geležies dirbinių raštą imi
tuojantys ornamentai, pa
pildyti groteskiniais auga
liniais, figūriniais motyvais.
Dešiniajame šone tokiu pa
čiu ornamentu dekoruotas
kvadratinis stulpas, į kurį
galėjo pasiremti pozuoto
jas. Ant grind ų pat iest as
pilkos medžiagos gabalas,
keletas kėdžių raižytomis
kojelėmis bei atramomis“.
Kretingoje Ignas Stropus
dirbo 1908–1914 m.
Stropaus fotografinį pro
fesionalumą pripažino Kre
tingos grafas Aleksandras
Tiškevičius, užsakydamas
pad ar yt i kel ias grup in es
nuotraukas, kuriose grafas
įamž int as kart u su gim i
naičiais bei Kretingos, Dar
bėnų ir Grūšlaukės dvarų
ūkvedžiais. Deja, fotografo
darytų Kretingos miestelio
vaizd ų nep av yk o atr ast i.
Tikriausiai kraštovaizdžio
bei architektūros fotografija
susidomėjo tik gyvendamas
Palangoje.
1913 m. rugs ėj o 3 d.,
Ign as Strop us ved ė Iev ą
Rupeikaitę, su kuria susi
pažino savo sesers Barboros
vestuvėse. Pirmojo pasauli
nio karo metu ir kiek po jo,
1914–1921 m., fotografas
gyv en o užk ur iu žmon os
tėviškėje Šiemulių kaime,
čia susilaukė trijų vaikų:
sūnaus Algirdo ir dukterų
dvynukių Mildos ir Genu
tės. Ūkin ink av o, bet tuo
pač iu eid av o per kaim us
fotografuodamas. Elektros
nebuvo, tad turėjo įsiren
gęs tamsią kamarą: sienoje
išpjovė fotoaparato užpaka
linės sienelės dydžio angą,
į ją įstatydavo fotoaparatą
– pasidarydavo kažką pa
našaus į dienos šviesą nau
dojantį didintuvą nuotraukų
spausdinimui.
1921 m. pav as ar į, kai
Palanga buvo grąžinta Lie
tuvai, Ignas Stropus per
sikėlė gyventi į pajūrį. Iš
Palangos klebono Juoza
po Šniukštos išsinuomojo
priešais bažnyčią esančio
namo (Vytauto g. 75) galą:
pirmajame aukšte įsirengė
fot op av ilj on ą, antr aj am e
– aps ig yv en o su šeim a.
Ankst esn iuos e spaud oj e
buvus iuos e straipsniuos e
rašoma „iš klebono Amb
roz aič io išs in uom oj o...“.
Dej a, Pal ang oj e neb uv o
klebono tokia pavarde, ta
čiau gyveno stalius Pranas
Ambrozaitis, iš kurio po

Plungės bažnyčia 1932 m.

did žioj o Pal ang os gaisr o
I. Strop us nuom av o dal į
namo. Tad ankstesniuose
straipsniuose du skirtingi
faktai yra suplakti į vieną.
Pav ilj on e įreng ė stik
linius sieną bei stogą, vė
liau – ir vitriną, kuriuos darė
ir iš naudotų nuplautų foto
plokštelių. Fotopaviljone tu
rėjo daug įvairių fonų, pintą
krėslą, prabangią kanapą,
aukštą staliuką, kitą atribu
tiką, sudarančią gyvenamos
patalpos iliuziją.
Kitoje namo dalyje bu
vo knyg yn as, prik laus ęs
Butkų Juzei, 1936 m. pa
state registruota ir cukrainė
„Birutė“, o šalimais, per du
namus – J. Mickevičiaus
knygynas. Vėliau tame pa
čiame name ir I. Stropus
įkūr ė knyg yn ą, kur iam e
prekiavo knygomis, laikraš
čiais, atvirukais bei rašymo
priem on ėm is. Gal i būt i,
kad Butkų Juzė, būdamas
I. Stropaus giminaičiu, turė
jo įtakos knygyno atsiradi
mui prie fotopaviljono.
Vos įsikūręs Palangoje,
Ign as iš kart o priė mė ir
pirm ąj į mok in į – Adolf ą
Daumantą, garsaus Plun
gės Oginskių dvaro siuvėjo
Adolf o Daum ant o sūn ų.
Fot og raf as tur ėj o nem a
žai mokinių: Mildą, Lunę,
Kavalčiuką, nuo 1924 m.
Feliciją Ambrazaitytę-Pa
kut insk ien ę, kur i vėl iau
liko jo ateljė retušuotoja,
1946–1949 m. savarankiš
kai dirbo Palangoje, pokario
metais – Palangos artelėje.
Mokinys Pranas Vaišnoras
apie 1929 m. įkūrė ateljė
Mažeikiuose, Milašius – Pa
langoje.
1930 m. Ignas Stropus
išvyko į Plungę, kadangi
vaikus leido mokytis gim
nazijon. Įsikūrė savo drau
go, dvaro siuvėjo Adolfo
Daumanto name, esančiame
šalia parko, Laisvės alėjo
je netoli Laisvės statulos.
Prie namo taip pat, kaip ir
Palangoje, pasistatė nedi
delį fotopaviljoną įstiklin
tą fotoplokštelių stiklais.
Daumanto namas Plungėje
Laisvės al. 15 tebestovi ir
šiandien, jame įsikūrusios
Adolfo Daumanto vaikaičių
šeimos.

Tomo Petreikio kolekcija

1931 m. kovo 31 dieną
Ign as Strop us vis ą dien ą
fotografavo Plungėje kilusį
gaisrą. 1931 m. Plungėje
netoli Stropaus fotoateljė
pastatytas bei iškilmingai
atidarytas Laisvės pamin
klas, 1932 m. per Plungę
nut iest a ir prad ėj o veikt i
geležinkelio linija, statoma
Plungės geležinkelio sto
tis, 1928–1933 m. statoma
naujoji bažnyčia, 1933 m.
ji iškilmingai pašventinta.
Kadangi Ignas Stropus buvo
aktyvus įvykių fiksuotojas,
turėjo šiuose įvykiuose da
lyvauti bei juos įamžinti.
Gaila, kad šių nuotraukų ir
kitų I. Stropaus užfiksuotų
Plungės miesto vaizdų, pa
žymėtų fotografo ženklu,
neteko atrasti, tačiau išliko
nemažai fotografo portretų
darytų Plungės ateljė.
1933 m. pradžioje Ignas
Strop us grįž o į Pal ang ą,
tapo žymiausiu fotografu,
tarp uk ar iu rek lam av us iu
pajūrį. Palangos kurorte fo
tografų pamažu daugėjo, tai
matome ir iš Igno Stropaus
darbų: bendruose pajūrio ar
renginių fotografijose daž
nai figūruoja ir fotografas
su trikoju. Daugėjant kon
kurentų, teko ieškoti būdų
patraukti klientus: knygyne
buvo parduodami ne tik at
virukai, nuotraukų albumai,
bet ir kanceliarinės bei foto
prekės mėgėjams. Fotogra
fas dažnai trumpomis, bet
išsamiomis reklaminėmis
žinutėmis spaudoje bei po
ilsiautojams skirtuose lei
diniuose pristatydavo savo
verslą, pabrėždamas pro
fesionalumą: pav. 1929 m.
reklamoje rašoma „Atlieku
sulig šių dienų technikos
reikalavimu visą foto-meno
darbą, be to einu į mišką, ir
į namus, taip pat priimu ap
dirbimui foto-mėgėjų nuo
traukas. Pas mane galima
gauti pirkti visą reikalingą
foto mėgėjams medžiagą ir
gražių Palangos vaizdų“. I.
Stropus ne vien tik fotogra
favo, bet ryškino, spaudė,
did in o ir mėg ėj ų darb us,
darė fotografijas pasams.
Šventosios gyventojas Jo
nas Vind ig as pris im en a,
kad kitų vietos fotografų
darytų nuotraukų pasams

nepriimdavo dėl prastes
nės kok yb ės. Fot og raf as
yra įamžinęs nemažai kul
tūr os bei men o veik ėj ų:
Ant an ą Smet on ą, Butk ų
Juz ę, Jon ą Bas an av ič ių,
Vincą Krėvę-Mickevičių,
Joną Jablonskį, Joną Šliūpą,
Kazimierą Prapuolenį, serą
Robert Stephenson Smyth
Baden-Powell‘į, daugybę
įvairių renginių, miesto įvy
kių, švenčių ir kt. Privačios
šeimos šventės, Krikštynos,
Pirm oj i Kom un ij a, ves
tuvės, laidotuvės, taip pat
neapsieidavo be fotografo.
Ign as neaps is toj o ties
studijine fotografij a: foto
graf av o peiz až us, arc hi
tektūrą, įvairius miestelių
įvykius, vasaros stovyklas,
negausias įmones ir kt. La
biausiai mėgo dirbti lauke,
paj ūr y. Darb o pav ilj on e,
studijinės fotografijos ne
mėgo, tačiau ir čia ieškojo
grožio: šviesa, vadinamuoju
„rembrantiškuoju“ apšvieti
mu siekė išgauti efektingus
šešėlius, veido modeliavi
mą, faktūras.
1938 m. gegužės 10 d.
I. Stropus visą dieną fo
tografavo didįjį Palangos
gaisr ą. Fot og raf as sav o
deg ant į but ą, daikt us ir
pav ilj on ą pal ik o gelb ė
ti kaim yn ams, pas ič iup o
fotoaparatą, plokštelių ir
visą dieną fotografavo de
gantį miestą. Sūnus Algir
das išsaugojo tėvo darytą
nuotrauką: namas sudegęs,
gatvėje po gaisro išmėtyti
daiktai, matyti apdegusios
vitr in os su užr aš u „Fot o
laboratorija“.
Gaisr o met u sud eg us
ateljė, Ignas iš savo retu
šuotojos (buvusios moki
nės) Felicijos tėvo, žinomo
Palangos staliaus, medžio
meistro Prano Ambrozai
čio, išsinuomavo prie Rą
žės, Basanavičiaus g. Nr. 8
(priešais „Jūros“ restoraną)
esantį pastatą, jame apsigy
veno su šeima, įrengė naują
paviljoną bei knygyną. Šiuo
metu, tai pastatas Nr. 10,
esantis šalia kavinės „Mo
nika“, priklauso P. Ambra
zaičio palikuonims Paku
tinskams.
Pavyko išskirti keturio
lika I. Stropaus nuotraukų
ženklinimo variantų. Lie
pojoje I. Pokornago litogra
fijoje fotografas užsakė 6x9
ir 10x16 cm dydžio firmines
fotografijų korteles, kurių
averse dešinėje pusėje auk
so spalva įspaustas įmantriai
išraitytas užrašas „I. Stro
paus Kret ing á“, rev ers e
tamsiai mėlyna spalva pa
vaizduotas Lietuvos didžio
jo kunigaikščio Kęstučio
antrosios žmonos, Lietuvos
valdovo Vytauto motinos
Birutės portretas bei rusų
ir lietuvių kalbomis rašo
ma: „Первая литовская /
художе ственная
Nukelta į 11 psl.

Fotografo žmona su vaikais Šiemuliuose.

Albino Kijausko albumas

Laidotuvės. Plungė 1930-1933 m.

Audra.

Žemaicių dailės muziejus

Jolantos Klietkutės kolekcija

Tiltas per Babrungą. Plungė 1932 m.

Plungė po gaisro.

Jolantos Klietkutės kolekcija

Steponavičių šeima. Iš kairės: Leono žmona, Leonas,
motina Ona, Kazimieras, Juozas. Plungė 1930-1933 m.

Aldutės Šeduikienės šeimos albumas
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Albinas Kijauskas prie Igno ir Ievos Stropų kapo Kaune.

Albino Kijausko albumas

Ignas Stropus .

Stopaus Kretingos ateljė logotipas.

Juozo Šimkaus albumas
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фотографія / „Бирута“ /
И•Стропуса / Кретингенъ
Ковенск. губ. / Садовая
ул. // Pirm a liet uv išk a
dail os fot og raf ij a / „Bi
rute“ / J•Stropaus / Kre
ting a◦◦◦Kaun o gub er. /
Sodno ulice. // Негативъ
хранится.“; apačioje, deši
nėje – spaustuvės pavadi
nimas: „Лит. І. Покорнаго
Либава“. Ši fotografinė kor
telė padeda išsiaiškinti pai
niavą, kilusią dėl fotografo
įmantriai rašomų inicialų:
kartais raidę „I“ (Ignas) jis
rašė kaip „J“, tad spaudoje
buvo pasirodę žinučių apie
dar vieną fotografą – Jurgį
Stropų. Tai yra klaida: Pa
langoje fotografas pavarde
Stropus buvo tik vienas. Ši
fotografinė kortelė aiškiai
parodo, kad „И•Стропус“
yra tas pats „J•Stropus“ –
abi raidės, tiek „И“, tiek „J“
yra vienoje vieno fotografo
kortelėje.
Nuo apytiksliai 1926 m.
nuotraukų apatiniame de
šin iaj am e kamp e įspau
džiamas 0,9x2 cm reljefi
nis stačiakampis įspaudas,
kurio dešinės pusės viršuje
nur od yt a viet ov ė – „PALANGA“, įstrižai iš vir
šut in io kair ioj o kamp o į
dešinį užrašas „MENO –
FOTOGR.“, kairėje pusė
je apačioje fotografo pa
vardė – „STROPUS“. Šis
spaudas tapo pagrindiniu,
nes juo buvo žymimi ir visi
atvirukai (spausti kaip nuo
traukos – kontaktiniu būdu,
taip vadinami „real foto“).
1933 m. Šiauliuose „Put
pelės“ draugijos surengtoje
kilnojamoje parodoje Ignas
Strop us dal yv av o net su
42 darb ų vient is iaus ia ir
kruopščiai atrinkta peiza
žinių fotografijų kolekci
ja. Iš par od os nuot rauk ų
pavadinimų galima spręs
ti, kad Strop us akt yv iai
fot og raf av o Klaip ėd oj e,
Nid oj e, Plung ėj e. Gail a,
kad šių nuotraukų atrasti
nepavyko.
1924–1939 m. Stropus
išl eid o apie 9 Pal ang os
atvirukų rinkinius bei vie
ną Plungės vaizdų rinkinį.
Plungės atvirukų reverse
įraš yt a „Atel ier J. Stro
pus & A. Surwillo, Kretyn
goj“. Taigi, kažkuriuo metu
Ignas Stropus ir Alfonsas
Survila turėjo bendrą atel
jė, kartu leido atvirukus.
Galbūt šie atvirukai buvo
išl eist i Strop ui gyv en ant
Plungėje 1930–1933 m., ka
dangi ir A. Survila Kretin
goje dirbo taip pat panašiu
laikotarpiu – 1922–1938 m.
Atvirukus pardavinėjo savo
paties knygyne, miestelio
knygynuose, spaudos kios
ke, fot og raf o vaik ai už
darbiaudavo atvirlaiškiais
prekiaudami mieste.
Daug I. Stropaus darbų
panaudota 1922 m. Petro
Rusecko išleistuose atviru
kų albumėliuose „Lietuva“.
Atvirukus su Igno užfik
suotais Palangos vaizdais

1927 m. leid o Pal ang o
je kaim yn yst ėj e įsik ūr ęs
J. Mickevičiaus knygynas.
1929 m. I. Stropaus įamžin
ti apšalusios jūros ledynų
vaizdai įėjo į leidėjo Jokūbo
Skrinskos „1929 m. Lietu
vos didžiųjų šalčių vaizdų
albumą“, išleistą Prienuose.
Fotografo pavardė niekur
neminima, tačiau vaizdai
lengvai identifikuojami iš
pat ies Ign o leist ų darb ų.
Daugybė jo nuotraukų at
spausta reklaminiuose ku
rorto leidinukuose, nuotrau
kas fotografas publikavo ir
tuometinėje Palangos bei
respublikinėje spaudoje, al
bumuose: 1930 m. „Pama
tykime Lietuvą“, „Į Lietuvą
Vytauto Didžiojo metais“,
1931 m. „D.L.K. Vytauto
jubiliejinių 1930 m. albu
mas“, 1933 m. „Vyt aut o
Didžiojo mirties 500 metų
sukaktuvėms paminėti al
bumas“ ir kituose.
1940-ųjų metų sovietų
okupacija, 1941-ųjų trėmi
mai, vok ieč ių okup ac ij a,
neramūs pokario metai –
poilsiautojų Palangoje be
veik nebeliko, tad ir Ignas
Strop us su šeim a pal ik o
Palangą. Spaudoje teigia
ma, kad 1945 m. Ignas su
žmona išvyko į jo gimtuo
sius Pak ut uv ėn us, tač iau
sūnus Algirdas pasakojo,
kad tėvai išvyko į motinos
tėviškę – Šiemulių kaimą,
nors dažnai lankėsi ir gim
tinėje Pakutuvėnuose, kur
gyveno jo broliai su šeimo
mis. Palangoje paliko visus
archyvus, kurie ten ir žuvo.
Kaime dar šiek tiek foto
grafavo: aplinkinių kaimų
gyventojai ateidavo foto
grafuotis į namus.
1956 m. Ignas su žmona
apsigyveno pas sūnų Kaune
Pan em un ėj e. Ign as Stro
pus mirė 1959 m. rugpjū
čio 13 d. būdamas 74-erių
metų, palaidotas Panemu
nės kapinėse.
Ignas Stropus aktyviai
dalyvavo visuomenės gy
venime: fotografavo rengi
nius, stovyklas, iškilmes...
Neapsiribojo viena vieto
ve: to pat ies laik ot arp io
nuotraukų randama dary
tų Kretingoje, Palangoje,
Plungėje, Pakutuvėnuose,
Kuliuose, Šiemuliuose. Jo
fotografinį palikimą galima
dėlioti kaip pajūrio istorijos
mozaiką. Tikriausiai nėra
gatvelės, tuometinio rengi
nio ar garbaus svečio kurių
jis neb ūt ų užf iks av ęs. I.
Stropaus gausiai leisti atvi
rukai keliavo į tolimiausias
šalis, reklamuodami Lietu
vos pajūrį.
Pal ang os bibl iot ek oj e
iki vasario pirmosios sa
vaitės pabaigos parodoje
„Šventosios žemės atmin
ties ženklai“ bus eksponuo
jamas Perto Barono sukur
tas fotografo Igno Stropaus
medalis.
Šiuo metu baigiama mo
nografija apie pirmuosius
paj ūr io fot og raf us Ign ą
Strop ų ir Paul in ą Mon

Kunigaikščio siuvėjas
Adolfas Daumantas F-444.

Žemaicių dailės muziejus

girdaitę. Kad monografija
išvystų pasaulį spaustuvės
darb ams apm ok ėt i reik ia
surinkti dar 7820 Eur. Jei
norite prisidėti prie pajūrio
krašto paveldo išsaugoji
mo – mielai priimsime jūsų
aukas:
Viešoji įstaiga Šv. Anta
no dienos centras,
įm. k. 164249830
Sąsk.

Petras Baronas. Medalis
Ignui Stropui.

LT934010041800012285
DNB banke
Banko kodas 40100.
SWIFT kodas: AGBL LT
2X
skiltyje „Mokėjimo pa
skirtis“ įrašyti „Knygai“
Kretinga

Projektas
„Periferijos kultūros
laukas“
Draugijos „Saulutė“ 2015 m. parengtas projektas
„Periferijos kultūros laukas“ – tai rašinių ciklas kultū
ros laikraštyje „Žemaičių saulutė“. Be šiam regionui
būdingo savitumo atspindžių: mažųjų mūsų tėviškių
– miestelių gyvenimo, švenčių, paveldo, tautodailės
ir profesionalaus meno kūrėjų, tarsi teigiančių opti
mizmą, būtų atsigręžta į ne tokią optimistinę realybę:
tuštėjantys kaimai, pavargę kultūros darbininkai, kurių
veiklos produkciją tenka brukte brukti provincialams,
vertybinės prarastys, išėjusių vyresnės kartos žmonių
vietoje – tuštuma. Jei kas dar bando ieškoti autentiško
sios Žemaitijos, randa nuoskilas.
Projekto dalyviai bandys kūrybinių ekspedicijų,
pokalbių su žmonėmis metu, darbo archyvuose būdu
atverti šiandieninį periferijos kultūros lauką. Straipsniai,
nuotraukos, įrašai liks užfiksuoti laikraštyje, saugomi
bibliotekos, muziejaus archyvuose, prieinami visiems
besidomintiems Žemaitijos regiono istorija, kultūra,
ne vienas leidinio puslapiuose suras ir savo protėvių
gyvenimo aprašymus.
Projektą vykdo Plungės kultūros darbuotojai, moky
tojai, kitų sričių savanoriai laisvu nuo savo darbo laiku.
Visada laukiame talkininkų, galinčių rašyti straipsnius
projekto temomis. Mielai spausdinsime Jūsų mintis apie
periferijos kultūros situac iją, įdomius žmones, šeimos
istorijų, vertimų, nuotraukų, renginių aprašymų.
2015 m. projektui vykdyti Spaudos, radijo ir tele
vizijos rėmimo fondas skyrė 7000.00 €. Parama ski
riama pagrindiniams projekto uždaviniams vykdyti,
visa kita – savanorių darbas, rėmėjų aukos. Paremsite
leidinį ir skirdami draugijai „Saulutė“ 2 proc. nuo savo
atlyginimo.
Dėkojame Fondui, savanoriams, rėmėjams už pa
galbą leidžiant regiono kultūros savaitraštį „Žemaičių
saulutė“.
Draugija „Saulutė“, „Žemaičių saulutės“ redakcija

Draugijos „Saulutė“
2015 metų programa
„Periferijos kultūros laukas“

