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JŪRŲ MUZIEJUS SKELBIA
JŪROS ŠVENTĖS PRADŽIĄ
Nika Puteikienė
Lietuvos jūrų muziejaus Ryšių su visuomene skyriaus vedėja

nę vaizdo sistemą, hidrobiologinius įrenginius, naro
aprangą. O ypatingi lankytojai vakare drauge su mokslininkais išplaukė į valandos improvizuotą ekspediciją
Baltijoje. Jau pradėta formuoti šios mokslinės ekspedicijos komanda. Ta proga buvo paskelbtas fotografijų
„Baltijos jūra mano akimis“ konkursas, kurio nugalėtojai ir išvyko į minėtą ekspediciją.
Etnografinėje žvejo sodyboje vykstanti folkloro
šventė „Žuvys išgalvojo giesmes“, šiais metais buvo
skirta vaikystės pajūryje temai. Šeštadienį buvo pristatytas kulinarinis žvejų paveldas, o sekmadienį – žvejų
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au tapo tradicija, kad Jūros šventė startuoja Lietuvos jūrų muziejaus renginiais. Be parodų, kurias kasmet Muziejaus specialistai parengia šiai šventei,
Muziejus per šiųmetę Jūros šventę pristatė ir du išskirtinius renginius – mokslinių tyrimų laive „Brabander“
ir palapinėje-laboratorijoje lankytojai turėjo unikalią
galimybę pažinti Baltijos jūros tyrinėjimo įrenginius ir
mokslininkų atradimus, o Etnografinėje pajūrio žvejo
sodyboje vyko tradicinė folkloro šventė „Žuvys išgalvojo giesmes“, kurios pagrindinė šių metų tema – vaikystė pajūryje.
Rimtesni ar smalsesni šventės dalyviai turėjo progą
artimiau pažinti Baltijos jūrą. Šiemet krantinėje priešais
Jūrų muziejaus administracijos pastatą vėl išdygo linksmos palapinės, kuriose su lankytojais bendravo Klaipėdos universiteto ir Muziejaus mokslininkai. Buvo rodomi dar nematyti Baltijos dugno vaizdai, pasakojama
apie nuskendusius laivus ir artimiausios mums jūros
gyvūniją bei augmeniją. Vilniaus ir Klaipėdos universitetų bei Jūrų muziejaus specialistai plačiajai visuomenei
skaitė paskaitas apie Baltijos jūros istoriją, archeologiją
ir biologiją, vyko teatralizuotas edukacinis užsiėmimas
vaikams. Palapinėje-laboratorijoje buvo eksponuojami
Baltijos jūros ir Kuršių marių akvariumai, geologinė
aparatūra, echogramos, nuosėdų žemėlapiai bei filmai:
„Lietuvos jūrų muziejaus įgyvendinama programa Baltijos ruonių populiacijos atstatymui“, „Kelionė Baltijos
jūros dugnu“, „Povandeniniai tyrimai Arktikoje“, „Klaipėdos universiteto jūrinė biologinė praktika Juodojoje
jūroje“, „Lietuvos priekrantės povandeninis pasaulis“,
„Baltijos jūros archeologija“.
Bene labiausiai visus viliojantis projekto eksponatas – Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivas
„Brabander“, kuris liepos 26 dieną buvo prisišvartavęs
prie krantinės ir kurį visi norintieji galėjo aplankyti
bei apžiūrėti jame sumontuotą nuotolinę povandeni-
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amatai. Ši žvejo kiemo šventė jau turi nemenką būrį
nuolatinių lankytojų, kurie žino, kad čia ne tik ausį ir
akį pamalonins, bet ir tikros žuvienės gaus paragauti,
ir morkų pyrago, ir meškinio drąsai.
Šventė prasidėjo Klaipėdos Eduardo Balsio menų
gimnazijos moksleivių dailės parodos „Žvejų šiokiadieniai“ atidarymu. Sodelyje įsikūrusi „Akademija po
obelim“, kurią vedė žinoma folkloristė Loreta Mukai-
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tė-Sungailienė, kartu su istorikais ir folkloristais kvietė
diskutuoti apie žvejišką kultūrą, buvo galima susipažinti su pamario krašto tautinio kostiumo atributais,
veikė žvejiška fotoateljė. Amatų dieną edukacinėje
stovykloje „Atrask save“ vaikai mokėsi pinti bučiukus,
megzti ir adyti tinklus, groti lūpinėmis armonikėlėmis. Sekmadienį folkloro ansamblis „Lažupis“ parodė
teatralizuotą muzikinį vaidinimą „Pamario žemaičių
krikštynos“. Taip pat buvo pristatomi žvejiški amatai:
audimas, bitininkystė, vėtrungių, vaikiškų žaislų gamyba, gintaro apdirbimas. Apie tai, kuo ir kaip gydėsi
žvejai prieš porą šimtų metų pasakojo ir žolelių arbatomis vaišino žinoma žolininkė Jadvyga Balvočiūtė.
Sunku įsivaizduoti šią šventę ir be tradicinių pamario
skanėstų: rūkytos žuvies, keptų obuolių su cinamonu,
rabarbarų kompoto.
Visą savaitgalį Žvejo sodyboje skambėjo dainos,
buvo šokama, o kur dar kitos pamario linksmybės:
varžytuvės, mįslės, žaidimai. Sodyboje šeimininkavo
ir šišioniškių tarme susirinkusiuosius kalbino pamario
tradicijų žinovė Vaida Galinskienė. 

