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I. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS
1.

Lietuvos jaunimo turizmo centras ir Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s

valdovų rūmai skelbia kūrybinį projektą „Valdovų rūmų mug÷“. Projekto organizatorių partneris –
Valdovų rūmų paramos fondas.
2.

Kūrybinis projektas „Valdovų rūmų mug÷“, skirtas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų,

neformaliojo švietimo mokyklų mokiniams, vykdomas jau šeštus metus iš eil÷s.
3.

Pagrindinis projekto tikslas – supažindinti šalies mokinius su Lietuvos Didžiosios

Kunigaikštyst÷s paveldu. Šiuo projektu mokiniai skatinami kūrybiškai mąstyti, menine veikla aktualinti
žinias apie Lietuvos valstybingumo paveldą, atkurtus Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmus. Šių metų
mug÷ skirta Žalgirio mūšio jubiliejui pamin÷ti, tod÷l projekte mokiniai bus supažindinti su XIV–XV a.
Lietuvos istoriniu laikotarpiu.
4.

Projektą sudaro dvi dalys:

4.1.

Dirbtuvių projektas (keramikos, juvelyrikos, odos, medžio dirbtuv÷s);

4.2.

Teatro projektas.

5.

Projekto dalyviai: 5–12 klasių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir neformaliojo švietimo

mokyklų pavieniai mokiniai, mokinių grup÷s, mokyklų ar kitų švietimo įstaigų kolektyvai.
6.

Projekte pageidaujančių dalyvauti mokinių registracija vyks nuo 2010 m. kovo 18 d. iki 2010 m.

balandžio 14 d. Lietuvos jaunimo turizmo centre el. paštu ruta.masiulyte@ljtc.lt ir faksu (8 5) 212 0149,
kontaktinis tel. (8 5) 215 4319. Atskirai registruojami dirbtuvių projekto (pavieniai mokiniai) ir teatro
projekto (mokinių grup÷s, dramos kolektyvai) dalyviai. Kelion÷s išlaidų projekto organizatoriai
nefinansuoja.
7.

Baigiamasis ,,Valdovų rūmų mug÷s“ renginys vyks 2010 m. birželio 11 d. 14 val. Katedros

aikšt÷je Vilniuje. Dirbtuvių dalyvių dirbiniai ir teatro grupių pasirodymai bus pristatyti visuomenei.

Dirbtuvių projekto metu pagamintus dirbinius bus galima įsigyti už aukotiną pinigų sumą. Surinkti
pinigai bus skiriami Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų rūmų
edukacinei veiklai. Į baigiamąjį renginį bus pakviesti visi projekte dalyvavę mokiniai ir mokytojai, jie
gal÷s aplankyti atkuriamus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų rūmus, suderinus su atkūrimo
darbus vykdančia Vilniaus pilių direkcija ir Panev÷žio statybos trestu.
8.

Informacija apie projektą ir jo eigą bus skelbiama Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios

Kunigaikštyst÷s valdovų rūmų interneto svetain÷je www.valdovurumai.lt, Lietuvos jaunimo turizmo
centro interneto svetain÷je www.ljtc.lt, Valdovų rūmų paramos fondo interneto svetain÷je www.lvr.lt,
Švietimo ir mokslo ministerijos leidinyje „Švietimo naujienos“, Lietuvos televizijoje.
II.
9.

PROJEKTO VYKDYMAS

Dirbtuvių projektas: Kiekvienas dirbtuvių projekto dalyvis gali pasirinkti vieną veiklos rūšį ir

dalyvauti viename veiklos užsi÷mime. Viename dirbtuvių užsi÷mime gali dalyvauti iki 15 mokinių. Jeigu
į dirbtuvių užsi÷mimus neužsiregistruos pakankamas mokinių skaičius, tai vienam projekto dalyviui bus
leista pasirinkti kelias veiklos rūšis ir dalyvauti keliose dirbtuv÷se. Dirbtuv÷ms priemones suteikia
projekto organizatoriai. Edukacinių užsi÷mimų pradžia 11 val. (laiką galima derinti registruojantis)
Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų rūmai (laikinos patalpos
Vilniaus g. 22, Vilnius). Užsi÷mimų trukm÷: 2–4 val. Mokiniai bus kviečiami susipažinti su muziejaus
fondais, sukauptais Vilniaus Žemutin÷s pilies archeologinių tyrimų metu, ir restauratorių darbu. Kita
užsi÷mimo dalis bus skirta iš anksto pasirinktai praktinei veiklai.
9.1.

Keramikos dirbtuv÷s. Molis jau paruoštas Vilniaus puodžių, kiekvienam dera nulipdyti karžygį,

tarsi parjojusį iš Žalgirio mūšio. Kūrybos įkv÷pimo semsim÷s iš Vilniaus Žemutin÷s pilies teritorijoje
surastų XV a. koklių ir ikonografijos šaltinių.
9.2.

Odos dirbtuv÷s. Kiekvienas, sugebantis naudotis yla, nusipelno išmokti pasisiūti odinį

kamuoliuką, kuris madingas jau šimtus metų. Formos paruoštos pagal Vilniaus Žemutin÷s pilies
teritorijoje surastus XIV–XV a. autentiškus kamuoliukus.
9.3.

Medžio dirbtuv÷s. Darbas skirtas jauniems pameistriams (5–9 kl.) bei tiems, kurie neturi daug

įgūdžių ir skuba, tod÷l medžio riput÷s jau paruoštos. Telieka jas nugludinti ir, naudojantis dekupažo
priemon÷mis, papuošti Žalgirio mūšio laikų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s heraldiniais ženklais.
9.4.

Juvelyrikos dirbtuv÷s. Karoliukai ir kitos žavios smulkmenos skirtos kruopštiems pameistriams ir

meistrams. Gotikos spalvos ir formos pad÷s sukurti šiuolaikišką papuošalą: segę, kurios pagrindinis
akcentas – Žalgirio karžygys ar heraldinis ženklas.

9.5.

Dirbtuvių projekto grafikas:
Balandžio 16 d.
Balandžio 20 d.

Keramikos dirbtuv÷s

Balandžio 22 d.
Balandžio 27 d.
Balandžio 29 d.

Juvelyrikos dirbtuv÷s

Geguž÷s 3 d.
Geguž÷s 5 d.
Geguž÷s 7 d.

Odos dirbtuv÷s

Geguž÷s 12 d.
Geguž÷s 14 d.
Geguž÷s 20 d.

Medžio dirbtuv÷s

Geguž÷s 25 d.
10.

Teatro projektas: Teatro projekte užsiregistravusios grup÷s ruošia savo vaidmenis iki

baigiamojo renginio. Dalyvių skaičius ribotas: iki 10 grupių. Teatro grup÷s vaidinimui rengiasi savo
l÷šomis. Numatomas scenos dydis: 4 x 6 m. Bus galima naudotis 2 garsinimo mikrofonais, CD grotuvu.
10.1.

Pasirodymo tema – „Pergal÷ Žalgirio mūšyje“.

Po 600 metų susirenkame į Lietuvos sostinę, iš kurios gal÷jo būti duotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Vytauto įsakymas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s kariuomenei žygiuoti į mūšio lauką, kuriame buvo
sutriuškintas amžinasis Lietuvos priešas – Kryžiuočių ordinas. Siekiame pamin÷ti šią datą kaip Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštyst÷s galyb÷s stipr÷jimo ir bendradarbiavimo su kitomis tautomis simbolį.
Kviečiame atvykti visus klajojančius teatrus pašlovinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s ir jos
sąjungininkų pergalę Žalgirio mūšio lauke.
10.2.

Rekomendacijos kolektyvams:

10.2.1. Pasirodymo trukm÷ 10 min.
10.2.2. Vaidinime turi atsispind÷ti XIV–XV a. heraldiniai ženklai.
10.2.3. Spektakliai vyks lauko scenoje, tod÷l išraiškos priemon÷s turi būti ryškesn÷s nei kameriniuose
vaidinimuose.
10.2.4. Spektaklio formos pasirinkimas neribojamas. Rekomenduojamos išraiškos priemon÷s: judesys
(pantomima, šokis), muzika ir įvairūs garsai (tiek įrašyti, tiek atliekami gyvai).
10.2.5. Kostiumai gali būti istoriniai (jei tai įmanoma) arba simboliniai.

10.2.6. Jeigu bus kuriama scenografija, ji tur÷tų būti itin lengvai pastatoma ir nuimama. Tiek dekoracijos,
tiek rekvizitas gali būti naudojami veiksme, kaip veiksmą stiprinanti priemon÷.
10.2.7. Konsultuotis galima su Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų
rūmų edukacinių renginių ved÷ju Donatu Jokūbaičiu tel. 8 685 21 663, el. paštu djokubaitis@gmail.com.
III.
11.

MUGöS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

Kūrybinio projekto „Valdovų rūmų mug÷“ geriausių dirbinių autoriai keturiose srityse

(keramikos, juvelyrikos, odos, medžio) bus apdovanoti atminimo dovanomis, Lietuvos jaunimo turizmo
centro diplomais. Teatro grup÷s, geriausiai vaidinusios ir už÷musios I–III vietas, bus apdovanotos
puikiomis atminimo dovanomis, Lietuvos jaunimo turizmo centro diplomais, vadovai – pad÷komis.
Projekto dalyvius vertins Lietuvos jaunimo turizmo centro sudaryta vertinimo komisija.
__________________________________________

