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Nukelta į 9 psl.

DaliaŠimKutė

JolantaKlietkutė:„Senosiosfotografijosmaneužburia,tadjomis
no rė jau pa si da lin ti ir su kny gos skai ty to jais“

Ge gu žės 28ąją, 14 val. Že mai čių dai lės mu zie ju je vyks bib lio te ki nin kės, kraš to ty ri nin kės, fo
to me ni nin kės Jo lan tos Kliet ku tės kny gos „Pir mie ji pa jū rio fo to gra fai: Pau li na Mon gir dai tė, Ig nas 
Stro pus“ pri sta ty mas.

„Ti kiu, kad kiek vie nas žmo gus gim da mas at si ne ša kaž ko kią sa vo do va ną ar ne re gi mą pa skir tį. 
Sa ve pri skir čiau prie „kro ni ki nin kų“, t.y. žmo nių, ku rie net pa tys ne ži no da mi ko dėl, ren ka, už ra ši
nė ja įvai rius fak tus, kol ga lų ga le, gy ve ni mo pa bai go je pa ma to nuo sta bią iš jų su dė lio tą is to ri ją. 
Gal būt ma no kny ga ga li bū ti įro dy mas skep ti kams, su ku riais su si dū riau, kad net „pil ka pe ly tė“ iš 
pro vin ci jos ga li at lik ti pro fe sio na lų dar bą“, – sa ko au to rė. 

Ji mie lai su ti ko pa pa sa ko ti apie šį kruopš tų, nuo sek lų nuo trau kų, at vi ru kų, biog ra fi jos de ta lių 
rin ki mą, ku ria me pa ty rė ir ma lo nių ne ti kė tu mų, ir de tek ty vi nių is to ri jų.
Jūsų leidinys – solidus

trylikosmetų kruopštaus,
nuoseklausdarborezulta
tas.Knygojene tikatkur
tosP.Mongirdaitės bei I.
Stropaus biografijos, bet
iraprašyta, iliustruotafo
tografijomiskaipKretinga
atrodė XIX a. pabaigoje
–XXa.pradžioje;remian
tisP.Mongirdaitėsvaikai
tės Janinos Vrotnovskos
prisiminimų sąsiuviniais,
atkurtas XX a. pradžios
Palangosgyvenimas.Nuo
kopradėjote,kaip rinkote
medžiagąknygai?

1996–1997 me tais sa vo 
di plo mi niam dar bui rin kau 
Pa ku tu vė nų pa ra pi jos is to
ri ją: ėjau per žmo nes, klau
si nė jau, už si ra ši nė jau, per
žiū ri nė jau šei mos nuo trau kų 
al bu mus. Taip at ra dau, kad 
Pa ku tu vė nų kai me yra gi
męs gar sus pa jū rio fo to gra
fas Ig nas Stro pus. Įdo mu, 
kad pir miau sia su si pa ži nau 
su jo vai kai te, ku ri šiek tiek 
at sklei dė fo to gra fo šei mos 
pra ei tį, o ne tru kus man į 
ran kas pa te ko Vir gi li jaus 
Juo da kio kny ga „Lie tu vos 
fo to gra fi jos is to ri ja: 1854 
– 1940“, ku rio je ap ra šo mi 
gar siau si Pa lan gos fo to gra
fai Pau li na Mon gir dai tė ir 
Ig nas Stro pus. Pa ma čiau, 
kad apie juos yra la bai ma
žai iš li ku sių ži nių. 

Apie 2002 me tus pran
ciš ko nas bro lis Ge di mi nas, 
tvar ky da mas sa vo nuo trau
kų ar chy vą, man ati da vė 
ne ži no mo jau nuo lio nuo
trau ką, da ry tą fo to gra fės P. 
Mon gir dai tės. Su si do mė jau, 
nes la bai re tai XIX a. pa
bai gos fo to gra fų vin je tė se 
ga li ma iš vys ti mo te riš ką 
pa var dę. Pra dė jau ieš ko ti, 
kas ji to kia bu vo. 

Ta čiau apie ją ra dau itin 
skur džių ži nių – spė ja ma 
gi mi mo bei mir ties da ta, 
tiks les nių biog ra fi jos duo
me nų ne iš li kę, iš sky rus tai, 
kad ji ba jo rai tė bei pir mo ji 
Lie tu vo je mo te ris fo to gra fė. 
Tad apie P. Mon gir dai tę bei 
apie I. Stro pų pra dė jau rink
ti in for ma ci ją. Iš pra džių tai 
bu vo la bai lė tas kau pi mas 
po ma žiau sią ži nu tę ar fak tą. 
Per žvel giau spau do je ap tik
tus straips nius. Nu vy lė, kad 
vi sos pub li ka ci jos – tik sau
sas pir mi nio šal ti nio – Vir
gi li jaus Juo da kio su rink tos 
me džia gos ko pi ja vi mas ir 
per ra šy mas įvai rio mis va

ria ci jo mis. Tai gi, kar tas nuo 
kar to ap lan kiu si ar su si pa ži
nu si su se na kre tin giš kių ar 
pa lan giš kių šei ma, per žiū
ri nė jau jų šei mos al bu mus 
ir klau si nė jau apie šiuos 
fo to gra fus. Ig ną Pa lan go je 
dar daug kas pri si me na, o 
apie Pau li ną iš li kę tik se ne
lių pa sa ko ji mai. 

In for ma ci jos apie šiuos 
me ni nin kus pra dė jau ieš ko ti 
ir mu zie juo se, ypač daug 
ži nių, pa gal bos su lau kiau 
Kre tin gos mu zie ju je, taip 
pat  di džių jų ša lies uni ver
si te tų bib lio te ko se. Nu ste bi
no, kad mu zie jų ir bib lio te
kų fon duo se, ku rie, de ja, dar 
ne ty ri nė ti, yra tūks tan čiai 
vie ne tų iko nog ra fi nės me
džia gos, to dėl vi liuo si, jog 
po 10–20 me tų iš vy si me ir 
dau giau ver tin gų šių fo to
gra fų dar bų.

Vė liau ėmiau ieš ko ti pri
va čių ko lek ci nin kų. Bu vau 
gir dė ju si, esą jie ne no riai 
ben drau ja, ne no riai ro do 
sa vo ko lek ci jas pa ša li niams 
žmo nėms, ta čiau ma no nuo
gąs ta vi mai nepa si tvir ti no – 
dau gu ma jų yra ma lo nūs, at
vi ri žmo nės. Ko lek ci nin kai 
lei do per žiū rė ti eks po na tus, 
nu si ske nuo ti rei kia mas nuo
trau kas ar at vi ru kus, juos 
pub li kuo ti kny go je. Be to, 
vie ni iš ki tų su ži no ję ir man 
pra neš da vo, kas ren ka pa
jū rio vaiz dus. Taip pa ma žu 
kau piau šių fo to gra fų dar bų 
ar chy vą. 

Ki tas šal ti nis – pri va tūs 
šei mos ar chy vai. Pa dė jo 
pa lan giš kių, kre tin giš kių, 
net vil nie čių ir kau nie čių 
šei mos, vie nos per ki tus 
klau si nė ju sios, kas sa vo al
bu muo se tu ri I. Stro paus ar 
P. Mon gir dai tės nuo trau kų. 
Per tuos me tus tu rė jau šim
tus ke lio nių pas šei mas bei 
ko lek ci nin kus, su si pa ži nau 
su dau gy be įdo mių, nuo šir
džių žmo nių. Ta čiau gai la, 
kad ne vi sų eks po na tus 
ga lė jau pub li kuo ti kny go je 
– tam ne už te ko vie tos.

Pas ta ruo sius pen ke rius 
me tus šis dar bas pa spar tė
jo, pa leng vė jo dėl mu zie jų, 
bib lio te kų fon dų skait me
ni ni mo. Daug nak tų pra lei
dau nar šy da ma in ter ne te, 
var čiau įvai rio se Len ki jos, 
Lat vi jos bib lio te ko se esan
čią XX a. pra džios spau dą, 
ku rio je ra dau pub li kuo tus P. 
Mon gir dai tės dar bus, Len
ki jos na cio na li nė je bib lio te

ko je – iki tol mums ne ži no
mą jos Pa lan gos al bu mė lį. 
„Epa vel do“ sis te mo je var
ty da ma tar pu ka rio Lie tu vos 
spau dą, ra dau iš spaus din tas 
I. Stro paus nuo trau kas. La
bai daug fo to gra fų dar bų 
at ra dau nar šy da ma už sie
nio auk cio nus. Liūd na, kad 
daug jų iš ke liau ja iš Lie tu
vos, bet guo džia min tis, kad  
iš li kę, sau go mi ko lek ci jo se. 
Šių me ni nin kų at vi ru kų 
ge og ra fi ja itin pla ti – nuo 
Aust ra li jos, An do ros iki Ru
si jos gi lu mos – No vo si birs
ko, ne ma žai ir ame ri kie čių 
ko lek ci jo se.

Minėjote, jog rašyda
ma knygą gyvenote tarsi
detektyve, kuriame reikia
išpainiotiįvairiasneaiškias
istorijas, surasti, kur įkli
juoti trūkstamąmozaikos
dalį...

Kiek vie na gau ta nuo trau
ka tu ri sa vo is to ri ją, ku rią 
rei kė jo iš si aiš kin ti. La bai 
įdo mu bu vo iden ti fi kuo ti 
įam žin tus žmo nes, su si pa
žin ti su jų gy ve ni mu. Gai la, 
kad dau gu ma jų į lei di nį ne
til po. Juo kau ju, kad rei kė tų 
ra šy ti at ski rą kny gą apie tai, 
kaip bu vo ra šo ma ši.

Ieš ko da ma P. Mon gir
dai tės por tre to, net pra šiau 
Lie tu vos po li ci jos kri mi
na lis ti nių ty ri mų cen tro 
pa gal bos: Lie tu vo je bu vau 
ga vu si nuo trau ką, apie ku rią 
gir dė jau, kad jo je yra už fik
suo ta krikš to ma ma ta pu si P. 
Mon gir dai tė. Bet  žvel giant 
į šią mo te rį, nuo jau ta kuž
dė jo, kad tai ne ji. Ga vu si 

Pau li nos por tre tus iš Len ki
jos, krei piau si į kri mi na lis
tus, kad pa dė tų iš si aiš kin ti, 
ar vi so se fo to gra fi jo se ta 
pa ti as me ny bė. Ga vu si nei
gia mą at sa ky mą, Lie tu vos 
vals ty bės is to ri jos ar chy ve 
su si ra dau to as mens krikš to 
met ri ką ir per skai čiau, kad 
jo krikš ta mo te bu vo Elž
bie ta Ky man tie nė (So fi jos 
Čiur lio nie nės ma ma), o ją 
fo to gra fa vo P. Mon gir dai tė. 
To kių is to ri jų kaip ši bu vo 
be ga lė.

Tyrinėjant užmaršties
dulkėmisnugulusius isto
rijosklodus,tekopatirtiir
itinnustebinusių,stebuklui
prilygstančiųsituacijų?

Taip, Pau li nos biog ra fi jos 
fak tų pa ieš ka – dar vie na, 
ko ne mis ti nė is to ri ja. Dau
gy bę me tų nie ko, iš sky rus 
dar bus, ne pa vy ko at ras ti. 
Kiek be klau si nė jau Lie tu
vo je, Len ki jo je, JAV – iš vi
sur su lauk da vau at sa ky mo, 
kad ne varg čiau, ne ra siu nei 
jos por tre to, bei biog ra fi jos 
duo me nų. Pra ra du si vil tį, 
į sa vo as me ni nį tin kla la pį 
įdė jau ži nu tę, kad ren ku me
džia gą ir ieš kau bet ko kios 
in for ma ci jos apie fo to gra fę 
P. Mon gir dai tę. Po ke lių die
nų nak tį elek tro ni nio paš to 
dė žu tė je, šlamš to sky riu je, 
pa ma čiau laiš ką an glų kal
ba. Ka dan gi šia kal ba man 
nie kas ne ra šo, jį no rė jau 
iš trin ti. Ir jau be spau džiant 
myg tu ką „de le te“, ant raš
tės teks te pa ma čiau žo dį 
„Mon gird“. Net nu tir pau. 
At si ver čiau laiš ką, o ja me 

mo te ris iš Var šu vos dės to, 
kad ne se niai vy ras tvar kė 
san dė liu ką ir ap ti ko jos 
pro mo čiu tės pri si mi ni mų 
są siu vi nius, ku riuo se ji ap
ra šė sa vo vai kys tę Pa lan go
je bei my li mą te tą fo to gra fę 

Po lę Mon gird. Mo te ris ra šė, 
kad jai bu vo smal su, kas ta 
Mon gir dai tė, to dėl įve dus 
pa ieš kos sis te mo je jos var
dą ir pa var dę, pir miau sia 
pa ro dė ma no tin kla la pį su 
mi nė tu pra šy mu. Šis laiš kas 
bu vo ste buk las! Štai jau me
tus su si ra ši nė ju su P. Mon
gir dai tės pro prop ro vai kai te 
Ag nieš ka Ja kub čyk, bu vau 
nu vy ku si į sve čius, var čiau 
šei mos al bu mus, ku riuo se 
net ke tu rios Pau li nos nuo
trau kos! O jos pro mo čiu tės 
pri si mi ni mų są siu vi niai – 
tik ras lo bis, at sklei dęs fo to
gra fės as me ny bę, gy ve ni mo 
de ta les, šei mos ap lin ky bes 
ir daug ki tų da ly kų. Tik šių 
už ra šų dė ka pa vy ko at ras ti 
jos fo to pa vil jo ną Pa lan go je, 
ku ris be veik ne pa si kei tęs 
te bes to vi ir šian dien.

Bet ne su ži no jau Pau
li nos gi mi mo da tos, nes 
gi mė tuoj po 1963 me tų 
su ki li mo. Spė ju, kad šei ma 
tuo me tu bu vo pa si trau
ku si į Len ki ją ir ji ga lė jo Fo to gra fi ja „Stro pus Ka zi mie ras su grįž ta iš Pir mo jo pa sau li nio ka ro“ – la biau siai au to

rei pa tin kan tis I. Stro paus už fik suo tas kad ras. 
StanislavosŠimkienėsšeimosalbumonuotr.

J. Kliet ku tė per try li ka me džia gos rin ki mo me tų pa ty rė ir 
ma lo nių ne ti kė tu mų, ir de tek ty vi nių is to ri jų.

Asmeninioarchyvonuotr.

J. Kvietkutės knygos apie pajūrio fotografus.
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iš vys ti pa sau lį bet ku rio
je Lie tu vos ar Len ki jos 
vie to vė je. Net gi feis bu ko 
gru pė je „Do miuo si ge ne
a lo gi ja“ bu vau pra šiu si 
ko le gų sa va no rių pa gal bos, 
kad ty ri nė da mi met ri kų 
kny gas (ne svar bu, ko kios 
vie to vės) per žvelg tų ir 
1863–1870 me tų gi mi mo 
įra šus, gal ne ty čia ap tiks 
ir jos. De ja, nors su lau kiau 
daug pa gal bi nin kų, reikš
min gos da tos ne pa vy ko 
ras ti. O ieš ko ti Var šu vos ar 
Ry gos ar chy vuo se, ne tu riu 
nei ry šių, nei lė šų.

Pau li na su ge bė jo iš lik ti 
pa slap tin ga net mir da ma: 
Pa lan gos ka pi nė se ne pa vy
ko at ras ti net pa lai do ji mo 
vie tos, nors taip pat la bai 
daug žmo nių bu vo iš klau si
nė ta. Tie sa, nuo jau ta kuž da 
apie vie ną ka pą, bet ja me 
jo kio įra šo ne iš li ko, o vie ti
niai ne be pri si me na, kas ten 
pa lai do tas.

Stebuklui prilygsta ir
darvienoP.Mongirdaitės
atvirukoatradimas...

Jau kai ko lek ci nin kai 
vie ni per ki tus ėmė klau
si nė ti ma no ieš ko mų P. 
Mon gir dai tės ir I. Stro paus 
vaiz dų, vie ną die ną man 
pa skam bi no ne pa žįs ta mas 
žmo gus ir ėmė pa sa ko ti, kad 
ko lek ci nin kų tar pe sklan do 
gan das apie P. Mon gir dai tės 
iš leis tą at vi ru ką su Vait
kuš kio dva ro vaiz du, kad jį 
tu ri kaž kas iš ko lek ci nin kų, 
kaž kas kaž kur yra ma tęs. 
La bai su abe jo jau. Kur Pa
lan ga, o kur Vait kuš kis, ko 
į to kias to ly bes Pau li nai 
reik tų trenk tis?

Vis dėl to ko lek ci nin kų 
vis už klaus da vau ir šia 
te ma. Iš gir dau gan dus, 
esą vie nas fo to klu bas ga
li ži no ti, pa ra šiau ten ir... 
su lau kiau  kon tak tų. Iš 
tie sų vie nas ko lek ci nin kas 
tu rė jo tą at vi ru ką ir ke lias 
la bai įdo mias P. Mon gir
dai tės da ry tas nuo trau
kas!!! Šios ži nios ma ne 
pa sie kė be veik pa rą prieš 
siun čiant kny gos ma ke tą į 
spaus tu vę!!! Puo liau keis
ti ma ke to, pil dy ti teks tą... 
pas ku ti nė nak tis bu vo be
mie gė. O kiek klau si mų 
ki lo dėl šio at vi ru ko!

Juk Vait kuš kio dva re 
gy ve no Sta nis lo vas Ka zi
mie ras Ko sa kov skis, po 
1890 m. (pa na ši da ta, kaip 
P. Mon gir dai tės!) Vait kuš
kio dva re įkū ręs fo to atel jė, 
ten dir bęs su fo to gra fu J. 
Kra jev skiu. Su kū rė mė gė
jiš kų fo to gra fi jų (šei mos ir 
vals tie čių bui ties, ke lio nių, 
dva ro ir apy lin kių, gam tos 
vaiz dų, por tre tų) ir su kau
pė di de lį fo to ar chy vą – 75 
fo to al bu mus; iš li ko 67 su 
6259 fo to gra fi jo mis bei 
ka ta lo gas. Da ly va vo ir bu
vo ap do va no tas Var šu vos 

JolantaKlietkutė:„Senosiosfotografijosmaneužburia,tadjomis
no rė jau pa si da lin ti ir su kny gos skai ty to jais“

Au to rei ši P. Mon gir dai tės nuo trau ka, ku rio je įam žin ti 
gra fai An ta ni na So fi ja ir Fe lik sas Tiš ke vi čiai su kū di kiu 
Pa lan gos rū mų ves ti biu ly je, to bu liau sia. Kre tin gos mu
zie jaus ar chy vo nuotr.

Atkeltaiš3psl. (1889, 1897, 1901), Daug
pi lio, Lon do no, Vi tebs ko 
(vi sos 1903), Pa ne vė žio 
(1903–1904), Kro ku vos 
(1904) fo to gra fi jų pa ro do se. 
Nuo 1903 –Var šu vos fo to
gra fi jos drau gi jos na rys.

Gal būt ir Pau li na da ly va
vo to se pa čio se pa ro do se, 
bu vo drau gi jos na re? Tai gi, 
jie ga lė jo bū ti pa žįs ta mi! 
Tuos klau si mus dar rei kia 
iš si aiš kin ti.

Vait kuš kio dva ro at vi ru
kas iš leis tas 1904 m. Mask
vo je, Ru si jos gu ber ni jos 
mies tų se ri jo je, to dėl ga li 
bū ti, kad Pau li na fo to gra
fa vo ir dau giau Lie tu vos 
mies tų, tik tų at vi ru kų mes 
dar ne at ra do me...

Prasitarėte, kad pra
dėjusi kaupti medžiagą,
planavote nebent para
šyti išsamesnį straipsnį,
tad kaip kilo idėja išleisti
knygą?

Rink da ma me džia gą, 
ne gal vo jau apie lei di nį, 
ta čiau 2013ųjų pa va sa rį, 
in ter viu me tu re gio ni nio 
laik raš čio žur na lis tei top
te lė jo min tis, kad iš di de lės 
ap im ties su rink tos me džia
gos ga li gim ti gra ži kny ga. 
Pir miau sia įsi vaiz da vau dvi 
ne di du kes, plo ny tes kny ge
les, skir tas vie nam ir ki tam 
fo to gra fui. Ta čiau pra dė jus 
dė lio ti tu ri mą in for ma ci ją į 
kny gos rė mus, pa ma čiau, 
kad jų dar bai yra nuo sek
lūs, vie nas ki tą pa pil do. 
Tad te ko ap si spręs ti – ra šy ti 
tik sau sas biog ra fi jas, ar jų 
dar bais at kur ti 55erių me
tų Pa lan gos bei Kre tin gos 
mies te lių is to ri ją. 

Ne pa pras tai įdo mu bu
vo ra dus nau ją nuo trau ką, 
tir ti, ly gin ti su ki to mis, 
at pa žin ti jo je įam žin tą 
as me nį, pa sta tą, gat vę ir 
at ras ti, ap ra šy ti jų is to
ri ją. Pa ma žu kau pian tis 
me džia gai, su vo kiau, kad 
ap ra šy ti tik šių me ni nin
kų gy ve ni mus bū tų jiems 
ne pa gar ba, tu ri bū ti ir jų 
dar bų al bu mai.  Tie sa, 
te ko ri bo ti kny gos pus la
pių skai čių, nes lei dy bai 
ne tu rė jau lė šų. Jei gu bū
čiau ga vu si di des nį fi nan
sa vi mą,  bū čiau iš lei du si 
ko kiais tri mis spau dos lan
kais sto res nę kny gą. La bai 
no rė jo si iš spaus din ti bent 
jau pil nus P. Mon gir dai tės 
al bu mė lius, I. Stro paus – 
at vi ru kų rin ki nius. De ja, 
dėl mi nė tos prie žas ties 
ap si ri bo jau tik ke liais pa
vyz džiais. In ten sy viau siai 
su kaup tą me džia gą rin kau 
ir dė lio jau nuo 2013 me tų 
pa va sa rio. 

Kny gos juod raš tį ne drą
siai nu siun čiau fo to me ni
nin kui, fo to gra fi jos ty ri nė
to jui Sta nis lo vui Žvirgž dui. 
Tą pa čią die ną su lau kiau jo 
te le fo no skam bu čio ir ga
vau la bai ver tin gų ko men

ta rų, pa ta ri mų.

Esatesakiusi,jogseno
siosfotografijosJusužbu
ria,žavi,įkvepia,tadjomis
norėjote pasidalinti ir su
knygosskaitytojais.Vistik
gal išskirtumėte leidinio
fotografijas, kurios Jums
labiausiaipatinka?

Ti kiu, kad kiek vie nas 
fo to gra fas tu ri sa vo mėgs
ta miau sią kad rą, man to
bu liau sia P. Mon gir dai tės 
nuo trau ka yra 72aja me 
lei di nio pus la py je – jo je už
fik suo ti gra fai An ta ni na So
fi ja ir Fe lik sas Tiš ke vi čiai 
su kū di kiu Pa lan gos rū mų 
ves ti biu ly je. Ši nuo trau ka 
ma giš kai trau kia ir ne pa
lei džia žiū ro vo žvilgs nio: 
iš dra ma tiš kos tam sos iš
ny ran tys iš raiš kin gi vei dai, 
laip tų ir kū di kio pa ta lė lių 
švie su mas su ku ria pu siau
svy rą. Tai emo ciš kai stip ri 
ir „pa gau nan ti“ nuo trau ka. 
I. Stro paus – 189ojo pus la
pio vir šu je esan ti nuo trau ka 
„Stro pus Ka zi mie ras su
grįž ta iš Pir mo jo pa sau
li nio ka ro“. Re ta vaiz dų 
su to kiu stip riu emo ci niu 
už tai su: mo ti na, me tu si 
grėb lį, prie kop lyt stul pio 
pa si tin ka su grįž tan tį laz de
le pa si rams čiuo jan tį sū nų. 
Kad ro at sva ra – ki tos dvi 
fi gū ros – at bė gan tys pa si
tik ti bro liai.

Nors triskartus teikėte
paraišką,Lietuvoskultūros
taryba Jūsųmonografijai
neskyrėnė cento, tadkas
finansavo 500vienetų ti
ražoleidybą?

Tre jus me tus rin kau lė
šas: au ko jo pri va tūs žmo

nės, or ga ni za ci jos. Pu sę 
rei ka lin gos su mos iš pro jek
ti nių lė šų sky rė Kre tin gos ir 
Pa lan gos sa vi val dy bės. Tik
ras ste buk las bu vo Lie tu vos 
na cio na li nis mu zie jus, tie
siai iš spaus tu vės nu pir kęs 
da lį ti ra žo, šiuo bū du pa den
gęs trūks ta mą spaus di ni mui 
su mą. Esu la bai dė kin ga 
kiek vie nam, pri si dė ju siam 
prie iš lei di mo. Be jų pa
gal bos ši kny ga, tik riau siai, 
dar de šimt me tį tū no tų ma no 
kom piu te ry je. O juk 2015
ai siais bu vo abie jų fo to gra fų 
gi mi mo ju bi lie jai: Pau li nai 
Mon gir dai tei  150 me tų, 
Ig nui Stro pui  130.

Jau baigiate ir antrąją
knygą–apiePakutuvėnus,
kadagalėsimejąišvysti?

La bai ti kiuo si, kad kny ga 
apie Pa ku tu vė nus pa si ro dys 
šių me tų pa bai go je ar at ei
nan čių me tų pra džio je, tai 
pri klau sys nuo fi nan sa vi mo. 
Teks tus jau be veik tu riu, be
lie ka su tvar ky ti nuo trau kas 
ir su dė lio ti kny gos ma ke tą.

Galgaliteatskleisti,ko
kieateitiesplanai?

Jau iš lei dus kny gą, at ra
dau pas ką P. Mon gir dai tė 
mo kė si fo to gra fi jos! Jei gu 
pa vyk tų ras ti ir P. Mon
gir dai tės gi mi mo da tą, 
la bai sva jo ju apie an trą, 
pa pil dy tą kny gos lei di mą. 
Sva jo ju pa ra šy ti jei ne 
kny gas, tai bent iš sa mius 
straips nius apie Kre tin gos 
fo to gra fus – Al fon są Sur
vi lą, Kos tą Ja gu tį, tra giš ko 
li ki mo žy dų kil mės fo to
gra fus – Men de lį Ber ko
vi čių (plun giš kį), Mal ką 
Se ko lek to rai tę... Iš tie sų 
pa jū rio fo to gra fi jos is to
ri ja kol kas yra bal ta (na, 
gal pil ka) dė mė Lie tu vos 
fo to gra fi jos is to ri jo je. Dar 
yra la bai daug Kre tin gos 
ra jo no fo to gra fų, apie ku
riuos ži no ma tik po sa ki nį, 
o apie kai ku riuos – tik pa
var dė. O jei pri si min tu me 
ir Klai pė dos fo to gra fus... 
Dar bo pa kak tų pen kiems 
gy ve ni mams. No rė čiau  
at ei ty je iš to kio už si ė mi mo 
pel ny tis duo ną...

Dėkui už pokalbį. Lin
kiu, kad Jūsų svajonės
išsipildytų...

Par fu me ri jos dirb tu vės Plun gė je
Pasaulyjeegzistuojadaugybėžmonių,netikparfumerijosentuziastų,kurieslapčiapagal

vojaapieindividualųaromatą.Mūsųprojektasgalimybėprisiliestiprieparfumerijospaslap
čių,pažintiparfumerinesmedžiagas,pamėgintiįgyvendintisavoindividualauskvapoviziją. 
Valandostrukmėskonsultacijosmetusuparfumeriopagalbasusikursiteindividualausaro
matoeskizą,kurįnešitėsirbrandinsitenamuose.

POPUPPERFUMEBARgegužės28d.lankosiPlungėsviešojojebibliotekojelaikrodinėje
(Parkog.7).Išankstinėregistracijapopup@fumparfum.comarba+37061579525(EditaVige
lytė)irPlungėsviešojojebibliotekojeinfocentras@plunge.rvb.ltarbatel:+37061142397.

Asmeninėskvepalųgamybossesijosmokamos.Sesijostrukmėapie1valandą.Visa
informacijatelefonu+37061142397.

Asmeninių kvepalų kūrimo dirbtuvėse Jums talkins aromatų kūrėjasAistisMickevi
čius  pirmojo Lietuvoje kuriamos ir gaminamos parfumerijos prekinio ženkloFUMpar
FUM „nosis”, knygos „Kvepalai.Aromatųmagija arba olfaktorinės istorijos” autorius. 
Parfumerijos kūrimo procesas  ypatingai asmeninis patyrimas, todėl dirbtuvėse kiek
vienamdalyviui skiriame valandą ( ar kiek daugiau) laiko individualiai parfumerio kon
sultacijai ir parfumerinių esensijų (medžiagų, iš kurių komponuojami kvepalai) degus
tavimui. Jums išsirinkus parfumerinių esensijų „puokštę” savo asmeniniamaromatui,
parfumeris, Jums stebint ir dalyvaujant, sumaišys Jūsų parfumerinę kompoziciją (50
ml.skaidrausstiklobuteliuke).EDP(eaudeparfum),EDPextractirPP(pureperfume). 
DirbtuviųmetubusgalimybėdegustuotiirjausukurtusFUMparFUMaromatuskvepalus,
namųkvapus,parfumerinesžvakes.Laukiairpremjeranaujasirjaupuikausįvertinimo
sulaukęsEDPišBESTIAGENTILEkolekcijosTHYMECOLOGNE.

Plungėsviešosiosbibliotekosinf.

Kaip pa si kei tė Že mai ti jos na cio na li nis 
par kas per 25 m.

2016 me tais Že mai ti jos 
na cio na li nis par kas šven čia 
gra žų 25 me tų ju bi lie jų. Šį 
ju bi lie jų no ri me švęs ti kar tu 
su vi sais. To dėl Že mai ti jos 
na cio na li nio par ko di rek ci ja 
kvie čia vi sus pri si jung ti ku
riant šiuos šven ti nius me tus 
ir pa si da lin ti nuo trau ko mis, 
pa ro dan čio mis, kaip pa si kei
tė Že mai ti jos na cio na li nis 
par kas per 25 me tus. Nuo
trau kas ga li te įdė ti į fa ce bo
ok ar ba at siųs ti elek tro ni niu 
paš tu (ra mu nas.ly dis@ze
mai ti josnp.lt), ar ba įpras tu 
paš tu, ar at neš ti į di rek ci ją 
ad re su: Di džio ji g. 10, LT
90420, Pla te liai, Plun gės r. 
sav. Nuo trau kas rink si me iki 
2016 m. rug sė jo 1 d. Pra šy
tu me nu ro dy ti nuo trau kos 

au to rių ir trum pai pa ra šy ti, kas 
at si spin di nuo trau ko je, ka da 
nuo trau ka da ry ta.

At siųs tas ar per duo tas nuo
trau kas at ei ty je nau do si me 
vie šin da mi Že mai ti jos na cio
na li nio par ko ver ty bes, šių ver
ty bių kai tą lei di niuo se, pa ro do
se, ži niask lai dos prie mo nė se. 
To dėl ti ki mės, kad pa teik da mi 
nuo trau kas, Jūs su tin ka te, kad 
jos bus vie ši na mos be at ski ro 
at ly gio. Be to, siek da mi už tik

rin ti au to ri nių tei sių ap sau gą, 
pra šo me teik ti tas nuo trau kos, 
ku rių au to riu mi esa te ar ba 
Jūs tu ri te tei sę (raš tiš ką lei
di mą) per duo ti ki tų au to rių 
nuo trau kas. Jums per da vus 
nuo trau kas Že mai ti jos na cio
na li nio par ko di rek ci jai, lai
ky si me, kad per duo dan ty sis 
as muo pri si i ma at sa ko my bę 
dėl nuo trau kų au to rys tės ir 
ga ran tuo ja, kad pa tei kia mų 
kū ri nių ne tur ti nės ir tur ti nės 
tei sės ne bus pa žeis tos. Jei 
Jūs nu ro dy si te, kas yra nuo
trau kos au to rius, Že mai ti jos 
na cio na li nio par ko di rek ci ja 
įsi pa rei go ja apie nuo trau kos 
au to rys tę skelb ti vie šai, t.y. 
nau do da ma nuo trau kas nu ro
dys nuo trau kos au to rių.

Žemaitijosnacionalinio
parkoinf.


