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Zanavykų krašto muziejaus
laukia įkurtuvės

Jau vasaros pabaigoje iš senųjų Zanavykų krašto muziejaus patalpų (kairėje) bus persikeliama į naujai restauruotas patalpas, esančias Tubelių kaime, Zyplių dvaro sodyboje. Manoma, jog muziejus sulauks kur kas daugiau lankytojų.
ziejines vertybes, minėta- tūkstantis turistų. Manoma, Didžioji dalis pastato erdvės smulkesnius daiktus“, - sakė išlaikymo reikalavimų.
Lig šiol Girėnuose veime pastate nėra galimybių dvarą noriai ir gausiai lan- skirta muziejaus ekspona- V. Mauza. Palyginimui dera
Praėjusią savaitę Zakiančio Zanavykų krašeksponuoti. Žinoma, dėl kantys turistai neaplenks ir tams“, - sakė projekto vado- paminėti, kad senojo mu- navykų krašto muziejaus
to muziejaus darbuotošios priežasties mažėja mu- Zanavykų krašto muziejaus, vas V. Mauza. Be minėtųjų ziejaus patalpų plotas – 325 darbuotojai apžiūrėjo ir
jai jau gyvena realiomis
ziejaus patrauklumas lan- netrukus įsikursiančio res- darbų atlikta pastato sienų kv.metrų, iš kurių muzie- įvertino naująsias patalpas.
mintimis apie greitai
kytojams.
tauruotoje vežiminėje. Beje, rekonstrukcija, atstatant pa- jaus nuolatinių ekspozicijų Muziejaus direktorius V.
įvyksiančias įkurtuves
kaip patikino Zanavykų žeistas sienų konstrukcijas. salių plotas sudaro – 206 Dėdynas džiaugėsi, kad
erdviose, restauruotose
Pasinaudojo galimybe
krašto muziejaus direktorius Projekto vadovas patikino, kv.metrus, parodų salių plo- pagaliau bus įgyvendinta
patalpose, esančiose
Kadangi savomis jėgomis Vidmantas Dėdynas, viduti- kad šiandien pagrindiniai tas – 43.
muziejaus plėtra, kurios
Zyplių dvaro ansamZanavykų krašto muziejaus niškai per metus Girėnuose pastato restauravimo ir priES struktūrinės para- seniai reikėjo. Direktorius
blyje išlikusioje autenadministracija negalėjo pa- esantį muziejų aplanko apie taikymo muziejaus veiklai mos lėšomis įgyvendinus žada, kad naujosiose patalsirūpinti patalpų plėtra ir du tūkstančiai lankytojų.
darbai jau baigti.
tiškoje vežiminėje. ES
projektą „Zanavykų krašto pose bus gerokai atnaujinta
geresniu eksponatų pateiĮgyvendinus 2007-2013 muziejaus plėtra“, pasak ekspozicija. „Eksponatų
ir savivaldybės lėšomis
kimu lankytojams, pasitai- Atlikti darbai
metų ES struktūrinės para- V. Mauzos, statybos darbų gauname iš kolekcininkų.
įgyvendinus projektą
Pasak savivaldybės Regi- mos lėšomis finansuojamą atlikta už 1 mln. 860 tūkst. Esame gavę tarpukario Nekius puikiai galimybei, šios
„Zanavykų krašto muiniciatyvos ėmėsi Šakių ra- oninės plėtros skyriaus spe- projektą „Zanavykų krašto litų. Bendra projekto vertė priklausomos Lietuvos pašziejaus plėtra“ atnaujono savivaldybė. Ji pateikė cialisto, projekto „Zanavykų muziejaus plėtra“ jau arti- - 2 mln. 300 tūkst. litų.
to ženklų kolekciją. Broliai
jintoje vežiminėje bus
projektą „Zanavykų krašto krašto muziejaus plėtra“ vapatalpinta per 55 tūkst.
muziejaus plėtra“ pagal dovo Vytauto Mauzos, praZanavykų krašto muziejaus direktorius
muziejaus eksponatų,
2007-2013 metų Sanglaudos dėjus įgyvendinti projektą,
kuriuos galės pamatyti
skatinimo veiksmų progra- vežiminėje pirmiausia reikėV. Dėdynas džiaugėsi, kad pagaliau Šakių
kur kas didesnis turistų, mos prioriteto „Vietinė ir jo atlikti būtiniausius pastato
krašto etnografijos, istorijos, etnokultūros
urbanistinė plėtra, kultūros restauravimo ir pritaikymo
atvykstančių į Zyplių
muziejines vertybes bus galima eksponuoti
paveldo ir gamtos išsaugoji- muziejaus veiklai darbus.
dvarą, srautas.
mas bei pritaikymas turizmo Didžiąja dalimi už europitam pritaikytose patalpose. Planuojama
Girėnų kaime, gyvena- plėtrai“ priemonę „Prielaidų nius pinigus įgyvendinamo
lankytojams pateikti dar daugiau nematytų
mųjų namų kvartale, įkur- spartesnei ūkinės veiklos projekto metu imtasi kiauro
stogo
tvarkymo.
Darbininkai
diversifikacijai
kaimo
viedintos savivaldybės biueksponatų.
sutvarkė pažeistas atramines
džetinės įstaigos „Zanavykų tovėse sudarymas“.
Dar 2009 metais Šakių stogo konstrukcijas, pakeitė
krašto muziejus“ administracijos darbuotojai jau rajono savivaldybės taryba stogo skardos lakštus, įrenseniai viešai kalbėjo apie priėmė sprendimą muzie- gė lietaus nuotekų sistemą.
būtinybę turėti erdvesnes jų perkelti į lankytojams „Kolūkio laikais buvusiame
patalpas. Kasmet daugė- patrauklesnę erdvę su iš- grūdų sandėlyje nebuvo
Pasak projekto „Zanavykų krašto muziejančių ir šiuo metu turimų vystyta traukos infrastruk- grindų, o langai buvo papujaus plėtra“ vadovo V. Mauzos, persikėlivisų per 55 tūkst. sukauptų tūra – į Lietuvos kultūros vę. Apleistą pastatą reikėjo
mas į ES ir savivaldybės biudžeto lėšomis
eksponatų, atskleidžiančių paveldo registrą įtrauktą pritaikyti muziejaus veiklai.
Šakių krašto etnografijos, Zyplių dvaro sodybą, kur Reikėjo įrengti sanitarines,
rekonstruotos vežiminės patalpas gali užistorijos, etnokultūros mu- kasmet apsilanko ne vienas administracines patalpas.

trukti net iki vėlyvo rudens. Tad oficialias
įkurtuves muziejus švęs tik rudenį.

Praėjusią savaitę muziejininkai apžiūrėjo ir įvertino naująsias patalpas.

miausiu metu iš Girėnuose
esančių patalpų bus galima
persikelti į erdvias patalpas.
Pasak V. Mauzos, eksponatus bus galima talpinti maždaug 850 kv. metrų atnaujintose ekspozicijų patalpose.
Taigi beveik 1100 kv. metrų
restauruotose patalpose be
ekspozicijų salės, įrengtas
biuras, sanitarinės patalpos,
edukacinė salė, suvenyrų kioskelis. „Pirmajame aukšte
eksponuos sunkesnę techniką. Čia gal karieta stovės.
Antrajame aukšte eksponuos

Muziejininkai
įvertino patalpas

Pasak projekto „Zanavykų krašto muziejaus plėtra“
vadovo, šiuo metu vyksta
objekto pridavimas valstybinei komisijai. „Netrukus muziejus pradės keltis į naujas
patalpas. Tai gali įvykti jau
vasaros pabaigoje. Manau,
persikėlimas tikrai užtruks
iki vėlyvo rudens“, - teigė
projekto vadovas V. Mauza,
primindamas, jog vykdant
pastato restauravimą, buvo
griežtai laikomasi paveldo

Bernardinas ir Vincentas
Aleknavičiai padovanojo
archyvą „Novužės krašto
vaikai“, - sakė muziejaus
direktorius V. Dėdynas.
Beje, po netolimoje
ateityje įvyksiančio persikėlimo Girėnų kaime
liksiančias laisvas dabartinio muziejaus patalpas
planuojama perduoti girėniškiams. Galvojama,
jog šiose patalpose galėtų
įsikurti ir veiklą vykdyti
aktyvi Girėnų kaimo bendruomenė.

