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Lietuvos liaudies buities muziejaus
ekspozicijų kaita ir jų poveikis lankytojui
Inga LEVICKAITĖ-VAŠKEVIČIENĖ

Straipsnyje pristatomos Lietuvos liaudies buities
muziejaus (toliau – LLBM) ekspozicijos nuo muziejaus
įkūrimo iki šių dienų. Kaip lyginamasis kontekstas,
pasitelkiama geroji keturių užsienio muziejų po atviru
dangumi JAV ir Europoje patirtis.
Pastaraisiais dešimtmečiais į muziejaus ekspozicijas ar atskirus jų eksponatus žvelgiama kaip į vertingą
mokymo medžiagą ir priemonę. Kultūrinė erdvė, neformali aplinka didina mokymosi motyvaciją, o galimybė muziejuje daugelį dalykų ne tik pamatyti, bet ir
išbandyti pačiam dar padidina mokymosi efektyvumą.
Anot dr. Davido Flemingo, šiuolaikinis muziejus siekia
pritraukti kuo įvairesnius socialinius sluoksnius, o mokymasis muziejuje tampa svarbiu jų integracijos įrankiu (Šapranauskaitė 2011: 36).
Apie tai, kaip muziejuje buvo kuriamos statiškos ir
veikiančios ekspozicijos, jau rašyta (Levickaitė 2008).
Nagrinėtas ir šiuolaikinių informacinių technologijų
naudojimas muziejaus ekspozicijose (Levickaitė-Vaškevičienė 2014), rūpimai temai reikšmingi Gitos Šapranauskaitės straipsniai „Lietuvos liaudies muziejus:
mokymasis kaip komunikacija“ (Šapranauskaitė 2011)
ir „Etnografinės programos“ (Šapranauskaitė 2010).
Naujosios muziejaus ekspozicijos trumpai pristatytos
leidinyje „40 metų su Jumis“ (Blaževičienė ir kt. 2014)
ir muziejaus interneto svetainėse. Daug niekur neskelbtų, todėl ypač vertingų žinių pateikė muziejininkai:
kultūros projektų vadovė Emilija Dabregaitė, direktoriaus pavaduotojas informacijai ir muziejininkystei dr.
Eligijus Juvencijus Morkūnas, vyresnioji muziejininkė
Sigita Žukauskaitė. Remiamasi ir asmeniniu archyvu,
kokybiniais interviu, sukaupta ekspozicijų rengimo
medžiaga.
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Muziejaus ekspozicijų kūrimo principai
LLBM atspindimas XVIII a. pabaigos–XX a. pirmosios pusės laikotarpis. Kuriant muziejų pagrindiniais nekilnojamais ekspozicijos vienetais nutarta laikyti įvairaus turtingumo ūkių sodybas, stovinčias pavieniais kompleksais arba sudarančias kaimų ar miestelio fragmentus, ir komplektuoti jas su visų funkcijų
pastatais ir visais etnografiniam regionui būdingais kiemo įrangos komponentais. Kiekvienai sodybai suteiktas pavadinimas, primenantis vietą ar vietovę, iš kurios
muziejuje stovintis pastatas buvo atkeltas. Muziejui
renkant etnografinę vertę turinčius eksponatus, visų
pirma buvo ieškoma būdingiausių, dažnai naudojamų
valstiečio buityje daiktų, o ne pačių gražiausių ir unikaliausių. Kuriant sodybas ir kaimus muziejaus erdvėje,
stengtasi aplink pastatus sukurti jiems būdingą aplinką
su želdiniais ir mažosios architektūros formomis. Muziejuje vienintelė šešių pastatų sodyba iš Dirgalio kaimo (Kretingos r.) yra perkelta visa ir atstatyta tokia pat,
kokia buvo atrasta. Jau XX a. septintajame dešimtmetyje ir vėliau sodybų su visais ūkiniais trobesiais buvo
išlikę labai mažai, be to, jie taip pat sparčiai keitėsi.
Tad kitos sodybos buvo dirbtinai sukomponuotos iš pavienių konkrečiame krašte atrastų pastatų, bet laikantis
tam tikrų taisyklių: buvo atsižvelgiama į pastato architektūros ypatumus, skirtingų pastatų funkcinius ryšius,
jų statybos laiką. Tai lėmė atkuriamo ūkio ypatumus –
su kokiu laikotarpiu jis bus siejamas, koks – mažažemio, vidutinioko ar pasiturinčio valstiečio – ūkis bus
atkurtas, kiek žemės jis galėjęs turėti, pagal ūkinių pastatų dydį numanomas ir laikomų gyvulių skaičius. Taip
buvo kuriama būsimos ekspozicijos legenda: nutariama, kokia bus šeimos sudėtis (tėvai, seneliai, yra vaikų
ar ne), kokie šeimos narių užsiėmimai. Ekspozicijoms
buvo atrinkti žmogaus kasdieniam gyvenimui, darbui
ir laisvalaikiui būtini daiktai. (Levickaitė 2008: 113).
Ilgainiui muziejuje buvo atkurta ne tik ūkininkų, bet ir
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amatininkų, prekybininkų, inteligentų, vėliau ir tremtinių, įvairių konfesijų atstovų buitis, jų darbo įrankiai
ir priemonės. Planuojama atkurti ir dvaro aplinką. Kuriant ekspozicijas siekta įvairovės, vengta daiktų kartojimosi.

Dauguma LLBM ekspozicijų – statiškos. Tokia ekspozicija yra stabili, nekintanti, neliečiama. Joje eksponuojami autentiški daiktai, bet nesiekiama atskleisti jų
funkcinių ryšių. Muziejaus lankytojas nuo tokių ekspozicijų dažniausiai atskiriamas juostele arba organinio
stiklo durimis.
1966 m. įkurtas muziejus lankytojams buvo atidarytas 1974 m. Pirmąsias gyvenamųjų pastatų interjero
buities ekspozicijas rengė muziejininkai Klemensas
Čerbulėnas, Stasys Daunys, Aušrelė Kargaudienė, Vitalija Lamauskaitė, Regina Laucienė, Leonardas Lekavičius, dr. E. J. Morkūnas, Povilas Valaika, Romas
Vilyvis.1 Šios ekspozicijos neturėjo aiškiai apibrėžtos

temos. Jas būtų galima apibūdinti kaip klasikines: estetiškas, išpuoselėtas, perteikiančias idealizuotą buities
paveikslą. Visų pirma siekta parodyti tai, kas gražu. Kai
kurių šias ekspozicijas kūrusių muziejininkų vaikystė
ar jaunystė prabėgo tarpukario Lietuvoje, todėl jie galėjo remtis ir savąja patirtimi. Galbūt praeities idealizavimas jiems buvo kaip atsvara sovietmečio tikrovei.
Tokios yra muziejaus Darbėnų (Žemaitijos sektorius),
Rudaminos (Dzūkijos sektorius), Tauragnų (Aukštaitijos sektorius) sodybų ekspozicijos. Kiek kitokios amatų, technikos paveldo įrangą demonstruojančios ekspozicijos – milo vėlykla, kalvė ir t. t.
Po kelerių metų muziejuje buvo pradėtos ruošti teminės ekspozicijos. Jų autoriai – muziejininkai Nijolė
Andrejevienė, Vingaudas Baltrušaitis, dr. E. J. Morkūnas, Erika Nenartavičiūtė, Janina Samulionytė, Sigita
Žukauskaitė, Gražina Žumbakienė.2 Pirmoji ekspozicija, skirta lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis
draudimo laikotarpiui, buvo įrengta 1976 m. Kirdeikių
(Aukštaitijos sektorius) sodyboje. Pirkioje kuriama situacija: ūkininkas, sekmadienį grįždamas iš bažnyčios,
skara uždengtoje pintinėje parsiveža ir „Aušros“ žur-

1. Pokalbis su LLBM direktoriaus pavaduotoju informacijai ir muziejininkystei dr. E. J. Morkūnu. 2016 m. kovo 24 d. Užrašė I. Levickaitė-Vaškevičienė. Saugoma I. Levickaitės-Vaškevičienės archyve.

2. Pokalbis su LLBM direktoriaus pavaduotoju informacijai ir muziejininkystei dr. E. J. Morkūnu. 2016 m. kovo 24 d. Užrašė I. Levickaitė-Vaškevičienė. Saugoma I. Levickaitės-Vaškevičienės archyve.

Statiškosios muziejaus interjero
ekspozicijos
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nalo numerį. Kamaraitė buvo skirta pažinčiai su slaptąja daraktorine mokykla. Pasirinkus tokį eksponavimo
būdą, pirmiausia ieškota temų, kurias perteikti padėtų
konkretūs eksponatai, o lankytojams galima būtų papasakoti jais perteikiamą istoriją. Pavyzdžiui, Gyvakarų
(Aukštaitijos sektorius) sodybos ekspozicija pasakoja
apie pasiruošimą vestuvių vaišėms ir mergvakarį, Pagiriuose (Aukštaitijos sektorius) padengtas Velykų šventinis stalas, Musteikoje (Dzūkijos sektorius) sukurta
mirusiųjų paminėjimo šventės – Dziedų aplinka ir imituojama gamtininko Tado Ivanausko viešnagė, Daujėnuose (Aukštaitijos sektorius) pristatoma alaus gamyba
ir t. t. Ekskursijų vadovai tokiose ekspozicijose turi ką
papasakoti, bet vis dėlto neaišku, ar po muziejų vaikščiojantys pavieniai lankytojai geba atpažinti ir įvertinti
temines ekspozicijas, atskirti jas nuo statiško buities
daiktų eksponavimo.
Sovietmečiu buvo laikomasi dar vieno eksponavimo principo – sakralinio pobūdžio objektai buvo įkurdinami nuošalesnėse vietoje (pavyzdžiui, Račkiškės
(Aukštaitijos sektorius) koplyčią iš pradžių leista statyti tik dauboje) ar padedami taip, kad lankytojui išsyk
nekristų į akis (kryžiai, kryželiai, maldaknygės, šventi
paveikslai). Gyvenamose sodybose paprastai kabėjo
devyni arba dešimt šventų paveikslų, muziejaus sodybose – tik po vieną, geriausiu atveju – du. Etnografinis tikslumas atstatytas tik atgavus Nepriklausomybę.
Muziejininkai dažnai sulaukdavo vietos funkcionierių
kaltinimų, esą ekspozicijose per daug idealizuojama
praeitis. Pavyzdžiui, nebuvo leidžiama kabinti lašinių
palčių, kumpių, skilandžių muliažų, kaip gero gyvenimo simbolių. Sovietmečiu į muziejų liko neperkelta
tarpukariui būdinga sodyba, kurios pastatai būtų buvę
išdėstyti kompaktiškiau. To meto Lietuvos kaimo pasiekimai, turtingumas ekspozicijose (išskyrus atkurtąjį
miestelį) neatsispindi.
Kuriant ekspozicijas į muziejų perkeltuose pastatuose, nebuvo išsaugotas jų ryšys su ten gyvenusiais
konkrečiais žmonėmis ir jų daiktais, jie buvo tarsi
nuasmeninti. Dabar tendencijos keičiasi, stengiamasi
atkurti konkrečiame name gyvenusios šeimos istoriją
ir eksponuoti būtent jos buitį menančius rakandus. Po
truputį atkuriami ir konkrečius namus supę želdiniai.
Kuriant vientisą erdvę, kurioje lankytojas galėtų identifikuotis su praeitimi, biografiniai jos elementai labai
svarbūs. Kita vertus, muziejuje laikas tarsi sustojęs,
sodybų gyventojų istorijos neturi tolesnės perspektyvos, kurią buvo galima nujausti, žinant tikrųjų sodybų
gyventojų istorijas: pavyzdžiui, Rudaminos (Dzūkijos
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sektorius) sodyboje įrengta mažažemio ūkininko ekspozicija, nors tikrovėje gyvenamojo namo šeimininkas
buvo pasiturintis viršaitis ir jau buvo supirkęs medieną
naujiems trobesiams statyti.
Tad statiškos muziejaus interjero ekspozicijos neturi intencijos atspindėti konkrečios šeimos kasdienybės,
gyvenimo, kuris tik prieš akimirką virte virė, o dabar
akimirkai sustabdytas. Visos lovos tvarkingai užklotos,
nė raukšlelės, spintos ar skrynios su jose esančiais drabužiais bei audiniais uždarytos, stalai neužtiesti, prie
klumpiaus darbo įrankių nesimato net menkiausios
skiedrelės ir pan. Taip neišvengiama skirtingų gyvensenų suniveliavimo, buities daiktų, kaip eksponatų,
praradusių savo pirminę funkciją, suabsoliutinimo. Iš
tiesų ūkininkas naudojo daug daugiau daiktų negu eksponuojama, todėl ekspozicijos atrodo kiek tuštokos.
Smulkių eksponatų nebededama dėl pasitaikančių vagysčių, nuo jų apsaugančios daugelyje sodybų įrengtos
organinio stiklo durys ekspoziciją dar labiau atitolina
nuo lankytojo. Statiškas ekspozicijas pagyvina muliažai, tačiau juos pagaminti gana brangu, tad šiuo metu
muziejuje muliažų (dažniausiai maisto produktų) dar
nėra daug (Levickaitė: 2008: 114, 115).
Ekspozicijose visada labai svarbios anotacijos, suteikiančios lankytojams daugiau informacijos. Prie
muziejaus kaimo pastatų kabo permatomo plastiko
plokštelės, kuriose įvardinta tik pastato paskirtis ir pavadinimas, jo statybos laikotarpis bei vietovė, iš kurios
statinys atkeltas į muziejų. Taip pat pateikiamas patalpų planas su jų pavadinimais. Greta – trumpas vertimas
į anglų kalbą.
Miestelio stadaloje ir pakelės (Užbradumės) karčemoje pateikiamos išsamesnės anotacijos apie vasaros ir
žiemos transporto priemones.3 Inžinerinio paveldo ekspozicijos Žiežmarių (miestelio sektorius) tvarte specia
liai parengtoje anotacijoje informacijos dar daugiau –
joje aprašyti eksponatai, jų veikimo principas, gamintojai, pateikta įdomesnių detalių.4 Kai kurioms miestelio
pastatų ekspozicijoms parengtose skrajutėse pristatomas kiekvienas objektas su metrika bei paskirties apibūdinimu. Bažnyčios anotacijos – išsamios, iliustruotos.
Nuo 2006 m. oficialus muziejaus prekės ženklas
taip pat yra su užrašu TĖVIŠKĖ. Įrengiant muziejaus
interjero bei eksterjero ekspozicijas siekta, kad kie3. Pokalbis su LLBM vyresniąja muziejininke S. Žukauskaite. 2016 m.
kovo 24 d. Užrašė I. Levickaitė-Vaškevičienė. Saugoma I. Levickaitės-Vaškevičienės archyve.
4. Inžinerinio paveldo ekspozicijos Žiežmarių tvarte anotacija. Saugoma I. Levickaitės-Vaškevičienės archyve.
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kvienas čia apsilankęs galėtų rasti savo tėviškę. Jeigu
sodybos išorės vaizdas ir jos vidus asocijuojasi su gimtaisiais tėvų, senelių namais, kelia nostalgiją, prisiminimus arba kitaip veikia emocijas, tokia ekspozicija,
muziejininkų įsitikinimu, yra sukurta teisingai, tiksliai.

Veikiančios ekspozicijos:
muziejus tampa gyvas
LLBM yra ir veikiančių ekspozicijų, kuriose lankytojams suteikiama galimybė pamatyti, patirti ir išmokti
daugiau. Tokiose ekspozicijoje eksponatai naudojami
pagal paskirtį. Dažniausiai tai muziejinės vertybės, neturinčios išliekamosios vertės, saugomos pagalbiniame
muziejaus fonde. Jų funkcijas ar pasirinktus darbus demonstruoja muziejaus darbuotojas. Sovietmečiu buvo
leidžiama rengti tik statiškas ekspozicijas. Egzistavo
aibė ideologinių ir kitokių draudimų. Tarkime, dėl galimo gaisro pavojaus visų į muziejų perkeltų gyvenamųjų pastatų krosnys tėra iš plytų sumūrytos jų imitacijos.
Tad jų neįmanoma užkurti, o kai pastatai nešildomi,
muziejus negali veikti ištisus metus.
Veikiančios ekspozicijos pradėtos planuoti atgavus
Nepriklausomybę. Tada miestelio špitolės pastate pradėjo dirbti amatininkai (puodžiai, audėja, pynėja, gintaro apdirbėjai ir pan.). Čia užsukę lankytojai gali stebėti
darbo procesą, patys pamėginti kažką pasigaminti arba

nusipirkti patikusį daiktą. Atidarius geležies krautuvės
ekspoziciją, joje interpretuojamas žydo krautuvininko
darbas (Levickaitė 2008: 115).
Veikiančiomis galima vadinti ir Tremties ir rezistencijos sektoriaus ekspozicijas, kurios dabar yra vienos
iš įdomiausių. Nuo 1993 m. jurtoje dirbanti muziejininkė Irena Saulutė-Špakauskienė – 1941 m. tremtinė,
gyva istorinių įvykių liudininkė. Jos asmenine patirtimi
paremtas pasakojimas – be galo įtaigus, leidžiantis pajusti iš Lietuvos ištremtų žmonių tragediją. Tai tikra, o
ne išmokta žmogaus istorija.5 Lankytojai jurtoje gali ir
atsisėsti, atsigulti ant gultų arba pakilnoti darbo įrankius
ir t. t. Ir partizanų slėptuvės ekspozicijoje vaikai gali
landžioti po urvą, per kurį į bunkerį įlįsdavo ir išlįsdavo
partizanai.6
Sodybose veikiančias ekspozicijas kurti buvo daug
sudėtingiau. Jos įrengtos trijose sodybose. Dzūkijos
sektoriuje nuo 2000 m. veikia Vaitakarčmio sodyba.
Jos ekspozicijoje galima susipažinti su kerdžiaus gyvenimu. Čia dirbantis muziejaus darbuotojas pasakoja ir
rodo lankytojams, kaip seniau pūsdavo trimitą, pindavo krepšius, rišdavo vantas, kaip piemenukai darydavo
5. Inga Levickaitė, Janina Samulionytė. Gyvasis tremties liudijimas
Lietuvos liaudies buities muziejuje. Prieiga per internetą: http://llbm.lt/
parodos/I.S.Spakauskienes_paroda_2013_05_07/ [žiūrėta 2016 03 24]
6. Pokalbis su LLBM direktoriaus pavaduotoju informacijai ir muziejininkystei dr. E. J. Morkūnu. 2016 m. kovo 24 d. Užrašė I. Levickaitė-Vaškevičienė. Saugoma I. Levickaitės-Vaškevičienės archyve.

29

Lietuvos liaudies buities muziejui - 50 metų

Kerdžius pučia dūdą Vaitakarčmio sodyboje. R. Žaltausko nuotrauka.

žaislus. Daugelį eksponatų galima patiems išbandyti,
pažiūrėti, kaip jie veikia, pažaisti.
Zervynų (Dzūkijos sektorius) sodyboje 2003 m.
atidaryta Žaidimų sodyba, kurios ekspozicija ir aplinka skirta vaikų žaidimams. Interjeras joje atspindimas
minimaliai: sustatyti tik stalai su suolais su kėdėmis.
Daugelis eksponatų – mediniai arkliukai, paukštelių
kolekcijos ir pan. – pristatomi kaip parodoje. Vaikai
gali žaisti su senaisiais namų darbo, tautodailininkų
sukurtais ar šiuolaikiniais žaislais. Sodyba turi savo
šeimininkę – žaidimų organizatorę. Ji parodo lankytojams, kaip veikia žaislai, paaiškina taisykles.
Aukštaitijos sektoriuje 2003 m. įrengtoje Klepšių
dūminėje gryčioje dirba muziejininkė-interpretatorė,
kuri bendrauja su lankytojais, atsako į jų klausimus,
rodo įvairius darbus. Gryčioje eksponuojami pagrindinio ir pagalbinio fondo eksponatai. Dalis jų – kopijos, kurias padarė muziejaus restauratoriai. Kurdami
gryčios interjerą, muziejininkai taikėsi prie lankytojų
poreikių – jie gali įeiti į patalpas, pasėdėti už stalo, atsigulti ant pakloto gulto, liesti daiktus. Užsimanę gali
išbandyti kokį darbą (malti girnomis, piestoje grūsti
grucę, kočioti, sukti lanktį su siūlais, lipti lipyne). Taip
sužinoma apie eksponatų paskirtį, veikimo principą.
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Per šventes čia kūrenama krosnis ir kepama kiaušinienė (Levickaitė 2008: 116, 117). Klepšių gryčia iš karto
tapo vienu patraukliausių sektoriaus akcentų.
Nuo 2004 m. kasmet per Žolinės šventę Tauragnų (Aukštaitijos sektorius) sodyboje muziejininkai,
moksleiviai, jų tėvai, senjorai – apie 20–30 žmonių
dalyvauja interpretacinėje programoje „Žolinė. Šventadienis Lietuvos kaime XX a. 3–4 dešimtmetyje“.
Taip patraukliai mokomasi istorijos, pristatomos
etnokultūros temos. Atgaivinamos buitinės, bendravimo situacijos, jos susiejamos su dabartimi. Kasmet
prieš šią programą vyksta 1–2 dienų seminarai. (Šapranauskaitė 2010: 129).
Nuo 2011 m. sezono metu (nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.) muziejus pradėjo dirbti be išeiginių. Pirmadieniais sodybų prižiūrėtojas pakeičia muziejininkai, jie
bendrauja su lankytojais ir pasakoja apie ekspozicijas.
Kai kur siūloma išmėginti kokį nors darbą – tarkime,
Obelinės (Suvalkijos sektorius) kluone, žemės ūkio
mašinų parodoje pasukti arpą ir akselinę.7
7. Pokalbis su LLBM vyresniąja muziejininke Sigita Žukauskaite.
2016 m. kovo 24 d. Užrašė I. Levickaitė-Vaškevičienė. Saugoma I.
Levickaitės-Vaškevičienės archyve.
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Taigi, veikianti ekspozicija – tai dar viena galimybė
sudominti ir užsiauginti lankytoją. Veikiančiose ekspozicijoje muziejuje pristatomas materialusis ir nematerialusis
paveldas, lankytojas gali pats daug ką išmėginti, išgirsti
specialisto komentarus, jis iš pasyvaus žiūrovo tampa aktyvus, besimokantis, galintis praeitį menančius objektus
paliesti, užuosti, paragauti, išmokti jais naudotis.

Posūkis link edukacinių ekspozicijų
Edukacinėje ekspozicijoje ir jos aplinka, ir eksponatai yra iš dalies pritaikyti mokymui arba savarankiškam
mokymuisi. Čia gali vykti įvairios edukacinės programos. Per pastarąjį dešimtmetį beveik visos naujai
įrengtos muziejaus ekspozicijos ar parodos – edukacinės. 2005 m. duris atvėrė visus metus veikianti Pakapių (Aukštaitijos sektorius) sodyba, pritaikyta muziejuje vykdomoms edukacinėms programoms. 2008 m.
Mičiūnų (Aukštaitijos sektorius) sodyboje sumūrijus
aukštaitišką duonkepę krosnį čia įrengta duonos minkymo, kepimo indų ir prietaisų ekspozicija. Užsisakę
edukacinę programą „Darbštus duoną gamina, tinginys
vargą augina“, lankytojai patys kepa duoną: formuo-

ja kepalėlius, liže juos pašauna į krosnį, pasišviesdami
balana, stebi, kaip jie kepa, o paskui ragauja.
2009 m. miestelio Urmininko name atidaryta ekspozicija „Ein tėvelis į svirnelį, nešas avižų saikelį
(Paseikėk ir pasverk)“, kurioje pristatomi XIX a. pabaigoje–XX a. pirmoje pusėje naudoti saiko matai bei
svarstyklės. Ekspozicija papildyta skaitmeniniais didelio formato senų fotonuotraukų atspaudais, jai pritaikytas specialus apšvietimas. Sukurtos dviejų rūšių
anotacijos: eksponatų pristatymai ant sienos, o labiau
besidomintiems – padalijamos anotacijos su kiekvieno
eksponato metrika, tarminiu pavadinimu, talpa, pagaminimo data, naudojimo vieta ir t. t. Svarbu, kad ir ekspozicijoje, ir čia vykstančioje edukacinėje programoje
akcentuojami įvairūs tarminiai daiktų pavadinimai.8
2010 m. Paluobių (Suvalkijos sektorius) sodybos
tvartelyje buvo paruošta edukacinė paroda „Atpažink
medį“, skirta savarankiškam mokymuisi. Joje jaunieji
muziejaus lankytojai gali susipažinti su pagrindinėmis
8. Pokalbis su LLBM vyresniąja muziejininke S. Žukauskaite. 2016 m.
kovo 24 d. Užrašė I. Levickaitė-Vaškevičienė. Saugoma I. Levickaitės-Vaškevičienės archyve.

Kiaušinienės kepimas Klepšių sodyboje. R. Žaltausko nuotrauka.
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Edukacinė parodaekspozicija
Urmininko name.
E. J. Morkūno
nuotrauka.

medžių rūšimis. Iš medienos pavyzdžių – medžio kamieno išilginio ir skersinio pjūvio, žievės, lajos, lapų,
net kvapo – galima mokytis atpažinti, koks tai augalas. Supažindinama su medžio savybėmis, jo medienos
panaudojimo sritimis. Peržiūrėję parodą lankytojai gali
pasitikrinti įgytas žinias – atpažinti, kokio medžio kaladėlės sudėtos greta esančiame vežimėlyje.9
Kai muziejus įsitraukė į tarptautinius projektus, atsirado daugiau galimybių kviesti užsienio šalių specialistus, rengti mokymus, kurti naujas ekspozicijas.
2008–2011 m. įgyvendinant Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projektą „Medinio paveldo
restauratorių ir tradicinių amatų mokymo plėtra Lietuvos liaudies buities muziejuje, atstatant Aristavėlės dvaro sodybos rūmus“ buvo atstatytas dvaro pastatas, o jo
restauravimo darbai derinti su praktiniu mokymu: iš viso
surengti 5 seminarai po 12 dienų, kurių temos – medinio
paveldo restauravimas, tradicinė medinė statyba, stogo
dengimas, staliaus darbai, medžio drožyba. Seminarams
vadovavo įvairių šalių ekspertai, perimta jų, ypač Norvegijos, kuri garsėja medinio paveldo apsaugos tradicijomis, patirtis. Pasitelkus GLO (Generic Learning Outcomes) metodą, plačiai taikomą Didžiosios Britanijos mu9. Edukacinės parodos „Atpažink medį“ anotacijos. Saugomos I. Levickaitės-Vaškevičienės archyve.
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ziejuose, išsamiai, pagal įvairius kriterijus (įgytas žinias,
supratimą, įgūdžius, veiklumą, elgseną, progresą, pažiūras, vertybes, pasitenkinimą, įkvėpimą ir kūrybiškumą)
buvo įvertinti seminarų dalyvių mokymosi rezultatai ir
įgyta patirtis (Šapranauskaitė 2011: 37, 38).
2011 m. muziejaus miestelyje buvo baigta statyti
bažnyčia. Jos sienas rentė dailidės – Jonas, Paulius ir
Andrius Zumarai iš Vilkijos, šio amato išmokę iš tėvų
ir senelių. Rąstams tašyti buvo pagaminti plačiaašmeniai kirviai – skliutai. Talkino ir 9 užsienio meistrai,
programos „Culture 2000“ finansuoto tarptautinio projekto „Tradicinių amatų puoselėjimas, siekiant išsaugoti medinį Europos paveldą“, dalyviai (Blaževičienė
ir kt. 2014: 10).
Muziejus siekia talkinti ir jautrių visuomenės grupių – neįgaliųjų, nuteistųjų – integracijai. 2012 m. Tauragnų sodyboje, vykdant projektą „Prosenelių sodybą
regiu širdimi“, buvo įrengta pirmoji taktilinė ekspozicija, pritaikyta neregiams ir silpnaregiams muziejaus lankytojams. Į sodybą jie ateina geltonai nudažytu takeliu.
Projekto partnerės – Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos nuteistieji pagamino liečiamą sodybos
maketą (gyvenamasis namas, tvartas, klojimas, svirnas,
šulinys, koplytstulpis), kurį lytėdami vaikai ar suaugusieji gali susipažinti su pastatų dydžiu, jų išsidėstymu.
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Ekspozicijos aprašas buvo išleistas Brailio raštu (Blaževičienė ir kt. 2014: 15).
2014 m. muziejaus miestelyje duris atvėrė ilgai laukta tarpukario žydo buto ekspozicija, primenanti daugiakultūrinį Lietuvos paveldą. Ją siekta įrengti taip, kad
lankytojas išsyk suprastų, kad šiame bute gyveno žydų
šeima. Žydų ir lietuvių namų interjerai atspindi ir dviejų
tautybių žmonių gyvensenos skirtumus: skiriasi baldų
naudojimas, valgio ruošimas, su religinėmis apeigomis
susiję daiktai. Žydų šeimos virtuvėje visada daug indų
ir įrankių, nes, laikantis tradicijų, niekada nemaišomi
mėsos ir pieno produktai, jiems naudojami skirtingi virtuvės rykai. Kambaryje – šabui padengtas stalas. Jis prasideda penktadienio vakarą, kai šeimos moterys uždega
žvakes. Žvakių šviesa simbolizuoja dėkingumą Dievui –
dangiškos šviesos kūrėjui, atskyrusiam tamsą nuo šviesos ir šventą šabo dieną nuo kitų savaitės dienų.10
Edukacinės ekspozicijos traukia skirtingų poreikių
lankytojus, o muziejus tampa savotišku mokymo centru.

10. Birželio 19 d. Lietuvos liaudies buities muziejaus miestelyje duris
atvėrė ilgai laukta žydo buto ekspozicija. Prieiga per internetą: http://
www.llbm.lt/index.php?lang=1&sid=263 [žiūrėta 2016 03 24].

Šiuolaikinių informacinių technologijų
panaudojimas muziejaus ekspozicijose
Muziejuje edukacijai pasitelkiami ne vien materialūs, bet ir skaitmeniniai eksponatai. LLBM savo ekspozicijų pristatymui jau pradėjo sėkmingai naudoti šiuolaikines informacines technologijas.
2012 m. muziejaus centriniuose vartuose buvo
įrengtas informacinis skaitmeninis terminalas su liečiamu ekranu. Jame lankytojams sukurti ir vizualizuoti
keturi maršrutai po muziejaus ekspozicijas. Siūloma
pasirinkti etnografinius regionus, miestelį, tremties ir
rezistencijos istoriją primenančias vietas arba dvaro sodybą. Galima rinktis maršrutą ir pagal trukmę – 1, 2, 4
val. Parengti penkių Lietuvos etnografinių regionų bei
kitų muziejaus zonų apibūdinimai lietuvių ir užsienio
(anglų bei rusų) kalbomis, sudaryti muziejaus regionų
planai, vizualizuota teritorijos aplinka, nupiešti visi
muziejaus objektai (pastatai, prekybos taškai, takeliai,
augmenija). Apibūdinta kiekvieno pastato (iš viso 180)
architektūra, akcentuotos įdomesnės detalės. Interjero
ekspozicijos neaprašytos, tik nurodoma, kur kokia yra.
Kiekvieną pastatą iliustruoja nuo 6 iki 8 skaitmeninių

Aristavėlės dvaro rūmai LLBM. R. Žaltausko nuotrauka.
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vaizdų. Terminale galima pasižiūrėti trumpą filmuką
apie muziejų ir jame vykstančius renginius, naudotis
interaktyviu muziejaus miestelio žemėlapiu. Lankytojai terminale pasirinktą maršrutą čia pat, bilietų kasoje,
gali gauti atspausdintą ant popieriaus lapo. Terminale
teikiamą informaciją planuojama nuolat atnaujinti ir
papildyti; ją galima naudoti ir kitose informacinėse erdvėse. Dėl saugumo ir oro sąlygų šiuo metu terminalas
veikia tik muziejaus lankymo sezono metu.
2013 m. muziejus dalyvavo rengiant elektroninę paslaugą „E. Gidas“ (elektroninis muziejų ir ekspozicijų
gidas), kuri pritaikyta mobiliesiems išmaniesiems telefonams bei planšetiniams kompiuteriams. „E. gido“ paslaugą nuspręsta įrengti muziejaus miestelyje, Šiaulėnų
gyvenamajame prekybiniame name. Jame yra trys ekspozicijos: valstybinė degtinės parduotuvė, žydo butas
ir geležies parduotuvė. Projektui atrinkta 60 vertingiausių, lankytojų dėmesį labiausiai traukiančių eksponatų. Jie pagal tematiką suskirstyti į grupes, pavyzdžiui,
geležies parduotuvėje išskirtos šios grupės: namų apyvokos eksponatai, kalvystės ir žemės ūkio technikos
eksponatai, namų ūkio technika, chemijos gaminiai.
Eksponatų metaduomenys įvesti į LIMIS sistemą (tai
Lietuvos muziejų integrali informacinė sistema) ir susieti su skaitmeniniais vaizdais. Nepasitenkinta vien

akivaizdžiu, daiktą identifikuojančiu aprašu, pateikta
informacija ir apie daikto kilmę, veikimo principus,
unikalumą, įsigijimo aplinkybes ir kitas lankytojams
įdomias detales. Parengtas ir audiogido ekskursijos
tekstas lietuvių ir anglų kalbomis.
Ši elektroninė paslauga sudaro galimybę lankytojams, naudojantis programėle „Lietuvos muziejų
e. gidas“, išmaniaisiais įrenginiais peržiūrėti virtualias
eksponatų parodas ir jose pateiktą skaitmeninę informaciją (greta garso įrašų lietuvių ir anglų kalba, klausos negalią turintiems asmenims siūloma peržiūrėti
pasakojimą gestų kalba). Informaciją apie eksponatą
galima pamatyti, išgirsti ir nuskenavus prie jo esantį QR kodą. Žinoma, nei audiogidas, nei mobili aplikacija niekada nepakeis gyvo pasakojimo, žmogaus,
kuris gali atsakyti į iškylančius klausimus, pateikti
platesnę informaciją, prisitaikyti prie lankytojų grupės
poreikių. Kita vertus, naujosios technologijos suteikia galimybę muziejaus lankytojui susikurti asmeninį
maršrutą, judėti savu tempu, o dominančią informaciją išklausyti ne vieną kartą (Levickaitė-Vaškevičienė
2014: 224, 225).
2014 m. dalis Urmininko namo saiko matų ir svarstyklių ekspozicijos buvo suskaitmeninta naudojant
„Blinkster“ programą, kurią sudaro trys pagrindiniai

Valstybinės degtinės
parduotuvės
ekspozicija, kurioje
veikia elektroninė
paslauga „E. gidas“.
E. J. Morkūno
nuotrauka.
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Tarpukario žydo butas interjeras miestelyje. R. Žaltausko nuotrauka.

dėmenys: vaizdų atpažinimas, geolokacija ir socialiniai
tinklai. Mobiliuoju įrenginiu padarius eksponato nuotrauką, programa jį atpažįsta ir pateikia informaciją.11
2015 m. Suvalkijos sektoriaus Obelinės sodyboje
buvo įrengta interaktyvi erdvė su 2 pilotinėmis instaliacijomis (šuns lojimas ir ūkininkų dialogas). Prie būdos pasigirsta šuns lojimas ir urzgimas, o praeinant pro
tvartą galima išgirsti ūkininkų ir jų samdinio pokalbį.
Jie šnekučiuojasi, į pokalbį vis įterpdami ir patarles. Jei
lankytojas žvilgteli pro langelį į pastato vidų, į tai sureaguojama kandžiomis replikomis.12
Informacinės technologijos pagyvina muziejaus
ekspozicijas ir daro jas patrauklesnes, ypač vaikams
bei jaunimui.

Geroji užsienio muziejų po atviru dangumi
patirtis rengiant statiškas ir veikiančias
ekspozicijas
Pasaulio muziejuose po atviru dangumi taip pat kuriamos ne tik statiškos, bet ir veikiančios ekspozicijos.
Kai kurie muziejai derina abu variantus, kiti renkasi tik
veikiančias ekspozicijas. Vadinamuoju gyvosios isto11. Urmininko namo saiko matų ir svarstyklių ekspozicijos eksponatų
sąrašas. Saugomas I. Levickaitės-Vaškevičienės archyve.
12. Pokalbis su LLBM kultūros projektų vadove E. Dabregaite.
2016 m. kovo 24 d. Užrašė I. Levickaitė-Vaškevičienė. Saugoma
I. Levickaitės-Vaškevičienės archyve.

rijos (living history) principu dažniausiai grindžiamos
Jungtinių Amerikos Valstijų muziejų po atviru dangumi ekspozicijos.
Veikianti ekspozicija buvo įkurta ir pirmajame pasaulyje muziejuje po atviru dangumi – Švedijoje 1891
m. įkurtame Skansene. Jo įkūrėjas Artūras Hazelijus teigė, kad „muziejuje žmonės turi gyventi senose sodybose
taip, kaip jie gyvendavo jose anksčiau, katinas turi gulėti
ir murkti ant židinio, šuo kaitintis saulėje, iškišęs galvą
iš savo būdos, pievose ganytis gyvuliai“. Šis eksponavimo principas, kaip geriausiai atspindintis Švedijos istoriją bei senovės švedų gyvenimo būdą, ir buvo bandytas
įgyvendinti, perkėlus į muziejų pirmąją Moros sodybą.
Susipažinimui su gerąja patirtimi (veikiančiomis
ekspozicijomis, muliažų bei anotacijų panaudojimu
statiškose ekspozicijose) pristatysime keturis muziejus
po atviru dangumi: Skanseną, Jamtlio muziejų Švedijoje (įkurtą 1913 m.), „Plimoth Plantantion“ muziejų
JAV, Masačusetso valstijoje (įkurtą 1947 m.), ir muziejų-parką Danijoje, Herninge (įkurtą 1892 m.).
Dabar Skansene kiekviena sodyba turi šeimininkus – vyrą ir moterį, kurie pasitinka užsukusį lankytoją
ir demonstruoja įvairius seniau buityje dirbtus darbus.
Muziejuje siekiama sukurti praeities gyvenimo iliuziją. Pagalbinė informacija pateikiama prieš peržengiant
menamą laiko barjerą arba ją suteikia patys sodybos
gyventojai. Taip stimuliuojant įvairius lankytojo pojūčius, įgyjamos žinios išlieka ilgam.
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„Plimoth Plantation“ muziejaus ugdymo filosofija grindžiama asmenine lankytojo, susidūrusio su
istorija, patirtimi. Veikiančios ekspozicijos, pristatančios XVII a. anglų kolonistų, vadinamų piligrimais,
ir Wampanoag genties Amerikos čiabuvių gyvenimą,
akcentuoja skirtingus žmonių likimus. Muziejus siūlo
tris mokymo lygius: informaciją, kritišką tyrimą bei
pakitusį asmeninį suvokimą. Labai įtaigios „Plimoth
Plantation“ ekspozicijos sukuria kunkuliuojančio gyvenimo vaizdą, o interpretuotojai aktyviai bendrauja su
lankytojais. Dauguma muziejaus eksponatų – originalų
kopijos.
Jamtlio muziejų sudaro vidaus ekspozicija, kuri veikia ištisus metus, ir lauko ekspozicija – muziejus po
atviru dangumi, dirbantis tik vasarą. Vidaus ekspozicijoje stengiamasi paveikti lankytojo emocijas, tam pasitelkiama multimedija, šviesa, garsas, judantys eksponatai, leidžiama paliesti tam tikrus daiktus, juos pakelti
ar pasimatuoti, svarbus ir tinkamas patalpų išdėstymas.
Tai ypač žavi vaikus. Muziejuje po atviru dangumi visose sodybose dirba interpretuotojai, rodantys, kaip to
laikotarpio žmonės gyveno, dirbo, kalbėjo, juokavo,
kas jiems kėlė rūpestį. Daug kur verdamas valgis, kepama duona ar blynai. Šis gyvosios istorijos projektas,
vykdomas nuo 1984 m., sulaukė milžiniško populiarumo (Lazauskienė 2009: 137).
Muziejuje po atviru dangumi Herninge pagrindinis
vaidmuo tenka muliažams ir anotacijoms. Ekspozicijoje, pavadintoje „Metų įvykiai Jeno Nielseno ūkyje“,
pasitelkus labai tikroviškus žmonių, daiktų, gyvūnų,
augalų muliažus, pasakojamos istorijos apie danų valstiečių gyvenimo kasdienybę. Pavyzdžiui, vienoje sodyboje rodoma laidotuvių scena – juodai apsirengę vyrai
ir moterys gedi mirusiojo. Kitame kambaryje eksponuojamas šermenims padengtas stalas, o dvi valstietės
ruošiasi vaišinti atėjusiuosius. Vienose ekspozicijose
lankytojas gali prisėsti šalia ir viską įdėmiai apžiūrėti,
kitose nuo ekspozicijos jį skiria metalo tinklas. Šiame
muziejuje didelis dėmesys skiriamas ir anotacijoms,
kurios kabo ant sienų pastatų viduje. Anotacijos yra išsamios, plačios. Jose ne tik pristatomos ekspozicijos,
bet pateikiama etnografinių žinių apie to meto Danijos
gyventojus, jų buitį, maistą, gyvenseną ir pan. (Levickaitė 2008: 119)
LLBM muziejininkai, lankydamiesi užsienio muziejuose – ekskursijose, mokymuose, seminaruose,
dalyvaudami bendruose projektuose, perima gerąją jų
patirtį ir ieško būdų, kaip ją pritaikyti.

36

Išvados
Aptarus LLBM ekspozicijas bei jų poveikį lankytojui, galima teigti, jog per penkis muziejaus veiklos
dešimtmečius ekspozicijos kito, greta statiškųjų ir veikiančių atsirado ir edukacinių, pradėta naudoti įvairias
šiuolaikines informacines technologijas.
Auga ir ekspozicijose pristatomų temų spektras;
orientuojamasi į įvairių lankytojų grupių poreikius.
Siekiama, kad ekspozicijos būtų kuo patrauklesnės,
kad muziejuje būtų galima vis geriau pažinti mūsų praeitį ir iš jos pasimokyti, kad šiuolaikinės visuomenės
žmogui apsilankymas muziejuje būtų patraukli ir naudinga laiko praleidimo forma.
LLBM siekia tapti visus metus veikiančiu muziejumi su visų rūšių ekspozicijomis: statiškomis, veikiančiomis ir edukacinėmis.
Blaževičienė ir kt. 2014 = 40 metų su Jumis. Sudarė Danutė Blaževičienė,
dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas, Gražina Teodora Morkūnienė, Vida
Olechnovičienė. Kaunas: INDIGO print, 2014.
Lazauskienė 2009 = Aistė Lazauskienė. Muziejininkų viešnagė Švedijoje.
Iš: Gimtasai kraštas, Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2009.
Levickaitė 2008 = Inga Levickaitė. Eksponavimo formos Lietuvos
liaudies buities muziejuje: nuo statiškų prie veikiančių. Iš: Gimtasai
kraštas, Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2008.
Levickaitė-Vaškevičienė 2014 = Inga Levickaitė-Vaškevičienė. Muziejinių vertybių skaitmeninimas LLBM: naujos sklaidos galimybės.
Iš: Lietuvos etnologija. 14 (23). Sudarytoja Auksuolė Čepaitienė.
Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2014.
Šapranauskaitė 2010 = Gita Šapranauskaitė. Etnografinės programos.
Iš: Muziejų edukacinės programos suaugusiems. Vilnius: Gimtasis
žodis, 2010.
Šapranauskaitė 2011 = Gita Šapranauskaitė. Lietuvos liaudies muziejus:
mokymasis kaip komunikacija. Iš: Lietuvos muziejų rinkiniai. XVI
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Exhibits of the Lithuanian Folk Museum
and their development
Inga LEVICKAITĖ-VAŠKEVIČIENĖ
The expositions of the Lithuanian open-air museum
introduce visitors to Lithuania’s past, its tangible and intangible heritage — the goal is to present it in a way that is
attractive for modern people. Over the five decades since
this museum opened, its expositions have changed, next to
the static and operating expositions new, educational ones
have appeared, modern information technologies come into
play. The focus is towards the needs of various user groups.
Over the last decade almost all of the newly established expositions and exhibitions of the museum are educational in
nature, in part adapted for teaching or independent learning.
The Lithuanian Folk Museum aims to become a year-round
museum with many different kinds of exhibits.

