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Senoji pajūrio fotografija –
bibliotekininkės knygoje
Kretingos muziejaus Baltojoje salėje Jolanta Klietkutė kretingiškiams pristatė trylikos metų kruopštaus ir
reikšmingo darbo rezultatą – išleistą knygą „Pirmieji
pajūrio fotografai: Paulina Mongirdaitė ir Ignas Stropus“. Simboliška, bet būtent šiais metais minimos ir
abiejų gilų pėdsaką Lietuvos pajūrio fotografijos istorijoje palikusių asmenybių gimimo metinės: sukako 150
metų, kai gimė Paulina Mongirdaitė, ir 130 metų, kai
gimė Ignas Stropus.
Kaip teigia knygos autorė, M.
Valančiaus viešojoje bibliotekoje dirbanti Jolanta Klietkutė,
pajūrio fotografijos istorija buvo
lyg balta dėmė Lietuvos fotografijos istorijoje. Ji džiaugiasi,
kad, rengiant knygą, pavyko
atskleisti daug naujų P. Mongirdaitės ir I. Stropaus biografijos
faktų, kurie buvo publikuojami
klaidingai, bent iš dalies atkurti
fotografų gyvenimo faktus, nupasakoti asmenybes, nustatyti jų
darbų chronologiją, ypatumus.
Jau daugiau nei 20 metų Kretingoje gyvenanti J. Klietkutė
domisi šio krašto istorija, praeitimi. Ji yra viena pagrindinių
elektroninės Kretingos krašto
enciklopedijos, kuriamos bibliotekoje, straipsnių autorių.
Jolanta, pati niekada iš rankų
nepaleidžianti fotoaparato, tyrinėdama krašto istoriją, senas
fotografijas, pastebėjo, kad visos pirmosios Kretingos miesto nuotraukos yra darytos ne
kieno nors kito, o būtent Paulinos Mongirdaitės, pirmosios
Palangos nuotraukos – taip pat
jos. Na, o pirmasis Kretingoje
įsteigęs meno fotografijos įmonę „Birutė“ buvo Ignas Stropus.
Pajūrio fotografų biografijas
bei darbus ėmusis analizuoti J.
Klietkutė sustoti nebegalėjo.
Knygos autorė juokavo, kad
informacijos rinkimas prilygo detektyvui – vieną po kitos
reikėjo išpainioti įvairias neaiškias istorijas, surasti, kur kurią
mozaikos dalį įklijuoti. „Dabar
žvelgiant į knygą viskas atrodo
paprasta, nuoseklu ir aišku, bet
renkant medžiagą vis reikėjo
sukti galvą, derinti faktus, datas,
metus, net pasaulyje vykstančius įvykius, kad galėčiau išsiaiškinti vieną ar kitą fotografų
gyvenimo detalę“ – pasakojo J.
Klietkutė.
Rengdama knygą ji nagrinėjo
straipsnius spaudoje, virtualius
pasaulio archyvus, peržiūrinėjo
senus kretingiškių ir palangiškių
šeimos bei kolekcininkų albumus, domėjosi muziejuose, didžiųjų šalies universitetų bibliotekose. Jolanta buvo nustebinta,
kad fonduose yra tūkstančiai
vienetų ikonografinės medžiagos, tačiau tie fondai dar nėra
tyrinėti: visur trūksta darbo
rankų. Didžiausiu lobiu ir informacijos šaltiniu įvardija Kretingos muziejų bei daug pagalbos
suteikusį muziejininką Julių Ka-

Knygos „Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina Mongirdaitė ir Ignas
Stropus“ autorė Jolanta Klietkutė
ketina toliau rinkti informaciją
apie fotografus, pildyti spragas,
kurias dar mato.
Nuotr. iš asmeninio albumo.

narską. Vėliau ji ėmė ieškoti privačių kolekcininkų, labai daug
fotografų darbų atrado naršydama užsienio aukcionus.
Vartant knygos „Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina
Mongirdaitė ir Ignas Stropus“
puslapius, atsiskleidžia, kad šių
asmenybių darbai ne tiek skiriasi, kiek nuostabiai papildo
vienas kitą. „Tik žvelgdama į
abiejų fotografų darbus kartu,
matau nuoseklią Palangos ir pajūrio istoriją nuo XIX a. pabaigos iki beveik 1945 metų“, – teigė knygos autorė. Knygoje apie
pirmuosius pajūrio fotografus
galima rasti tikrai unikalių Kretingos nuotraukų, susipažinti
su Kretinga, kaip ji atrodė XIX
a. pabaigoje – XX a. pradžioje,
stebėti, kaip miestelis kito. Šioje
knygoje pirmą kartą nurodytas
faktas, kada Kretingoje atidaryta pirmoji Meno fotografijos
ateljė.
Pristatymo metu leidinio autorė pasidalino įdomiais faktais,
atrastais jau išleidus knygą. Tad
Jolanta neužbaigia šio darbo,
nors knyga ir išvydo pasaulį, pasiryžusi toliau rinkti fotografų
istorijas, pildyti spragas, kurias
dar mato.
Birutė NAUJOKAITIENĖ
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus
vedėja

Renginių maratoną baigė
spalvinga kūryba
Rasa GEDVILAITĖ

Visą savaitę suaugusiųjų švietimą vykdančios švietimo įstaigos kvietė į įvairius
renginius, organizuojamus tradicinės Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“ proga. Penktadienį Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo
mokymo centro bendruomenė sukvietė visuomenę į baigiamąjį renginį – popietę-kūrybos valandą „Gyvenimo spalvos“, kuriame savo kūryba pasidalino ir Padvarių socialinės globos namų gyventojai.
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija praėjusią savaitę
kvietė jungtis švietimo, kultūros, meno, verslo įstaigas, institucijas bei organizacijas ir visus
suaugusiuosius į 16-osios suaugusiųjų mokymosi savaitės judėjimą.
Šiųmetinė suaugusiųjų mokymosi savaitė buvo skiriama aktyvaus mokymosi idėjos sklaidai,
praktiniam jos taikymui ir mokymosi galimybių suaugusiųjų
bendruomenei parodymui. Įrodyta, kad mokymasis suaugusiojo amžiuje yra visapusiškai
naudingas psichinei ir fizinei
sveikatai stiprinti, socialiniam
bendravimui plėtoti, pažintiniams gebėjimams vystyti ir palaikyti, santykiams su savimi ir
aplinka užmegzti ir tobulinti,
akiračiui plėsti ir daugeliui kitų
žmogaus gyvenimo sričių arba
kitaip – aktyviam gyvenimui.
Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras prisijungė prie suaugusiųjų švietimo
savaitės iniciatyvų ir kvietė dalyvauti organizuojamose veiklose.
Buvo galima išgirsti naudingų
patarimų praktikume „Teisinė
pagalba – saugumo garantas“,
kurį vedė teisės magistrė Vaiva
Krikščiūnaitė-Buitvydė, į karjeros mokymus „Kai kas apie batus“ kvietė VšĮ „Karjeros valdymo centro“ karjeros konsultantė
Edita Mačiulskė, į diskusiją apie
asmens duomenis ir jų apsaugą elektroninėje erdvėje įtraukė
informacinių technologijų mokytoja Asta Machmajeva. Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo
centro mokiniai dalyvavo respublikiniame suaugusiųjų mokyklų mokinių kūrybinių darbų
konkurse „Aktyvus mokymasis
– gyvenimo pokyčiams“.
Centro bendruomenė ne tik
organizavo veiklas savo aplinkoje, taip pat dalyvavo veiklose
ir kitose šalies švietimo įstaigose – Kėdainių suaugusiųjų ir
jaunimo mokymo centro konferencijoje-forume „Neformalusis
suaugusiųjų švietimas ir aktyvus
mokymasis socialinio saugumo
kontekste: iššūkiai ir galimybės“,
mokiniai buvo įtraukti į Šilutės
jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro organizuojamą šalies besimokančių suaugusiųjų
kūrybinių darbų konkursą „Aš
ir pasaulis“ bei Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos respublikinį
fotografijų konkursą „Pažinimo
keliu einant“.
Baigiamąjį renginį – kūrybinę popietę „Gyvenimo spalvos“

Kūrybinėje popietėje dalyvavo būrys kūrėjų, tarp jų – ir Padvarių socialinės globos namų gyventojai.

Autorės nuotr.

vedė Centro mokytojos Vaiva
Žekonienė ir Ineta Jurgaitienė.
Įžvalgomis apie mažą, bet galingą mūsų tautą dalijosi, jos
svarbiausius istorinius žingsnius apžvelgė istorijos mokytoja
Aldona Riepšienė. Savo kūrybą
skaitė Kretingos rajono poetai
Aušra Budreckienė ir Juozas
Maksvytis. Aktyvus įvairių renginių dalyvis J. Maksvytis prisipažino, jog į Centro renginį
buvo pakviestas pirmą kartą, o
atvykęs nenusivylė, jį maloniai
nuteikė ir aplinka, ir susirinkę
žmonės. „Džiaugiuosi jūsų aktyvumu ir nepaprastai malonu
jausti tą ryšį, kuris čia sieja visus
susirinkusius. Neveltui rašytojas Antuanas de Sent Egziuperi
kažkuomet sakė, kad didžiausia
vertybė yra žmogaus ryšys su
žmogumi. Jeigu norime prasmingai gyventi, supraskime, užjauskime vieni kitus“, – linkėjo
poetas, padeklamavęs savo kūrybos eiles, vieną iš jų žemaitiškai ir itin smagiai.
Padvarių socialinės globos
namų kūrėjai parengė ne ką
prastesnę programą. Ričardas
Dvornikovas visus itin smagiai
nuteikė perskaitęs savo laišką
Barbei, Robertas Šadauskas pagrojo, o Danguolė Viluckaitė padainavo dainą, kaip meilė gydo
be vaistų. Savo kūrybos eiles deklamavo Vida Malakauskienė.
Visą popietę susirinkusiuosius muzikos akordais džiugino
kompozitorius, Centro muzikos
mokytojas Gintaras Pucas, neseniai išleidęs kompaktinę plokštelę „Be sparnų skridau“.
Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriaus pavaduotoja, laikinai
einanti direktorės pareigas Pal-

mira Jurgilienė dėkojo kūrėjams
ir akcentavo, jog kiekvienas
turime kūrėjo gyslelę – tereikia mokėti atrasti kūrybą savo
žingsniuose. „Džiaugiuosi, kad
esate čia su mumis, linkiu susirgti jums vienintele liga – meilės, draugystės liga ir kad vieninteliai vaistai būtų tolerancija,
pakantumas, atjauta“, – teigė pavaduotoja.
Proga dalyvauti tokioje popietėje pasidžiaugė ir Kretingos
rajono mero pavaduotoja Danutė Skruibienė. „Kas yra mokymasis? Tai pažinimo džiaugsmas, bet ir nepaprastai sunkus
darbas. Šiandien galiu pasakyti,
kad tik kūrybingi, darbštūs, išsilavinę žmonės gali kurti mūsų
ateitį. Viskas, ką girdėjau, buvo
pasakyta iš širdies. Čia nėra vietos skausmui. Tad nenustokim
kurti ir tegul mūsų gyvenimas
nusidažo gražiausiom spalvom“,
– kūrėjams dėkojo vicemerė.
Švietimo skyriaus vedėjas
Antanas Sungaila prisipažino
turėjęs progą bent akimirkai sustoti ir atsipalaiduoti. „Mes vis
skubame, lekiame ir išties nebematome tų spalvų, kurios mus
supa. Šiandien grįžęs namo galėsiu pasakyti, kad buvau tikrai
puikiame renginyje“, – džiaugėsi
vedėjas, Centro bendruomenei
įteikęs padėką.
Už gražią draugystę Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro
bendruomenei dėkojo Padvarių
socialinės globos namų direktorė Rima Narmontienė.
Popietės metu veikė Padvarių
socialinės globos namų, Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro, Kretingos iniciatyvių mamų klubo „Iniciatyva“
narių darbų paroda.

