
Akcija  
 „Fotografijos primena vakarykščią dieną“   

 
Šilut÷s kraštotyros draugija kartu su Šilut÷s muziejumi, laikraščiais „Šilokar-

čema“ ir „Pamarys“ skelbia akciją „Fotografijos primena vakarykščią dieną“. 
Akcija skiriama besikeičiančiam šių dienų gyvenimui fiksuoti.  
Kadangi sukuriama daug naujų medžiagų ir technologijų, vis sparčiau keičiasi 

gyvenimo būdas – jis darosi modernesnis. Tačiau šiuolaikiniai procesai turi ir nei-
giamą pusę: negrįžtamai kinta daugelį metų puosel÷ta aplinka – ÷m÷ nykti ir 

skursti unikalus pamario kraštovaizdis.  
Ypač skaudus poveikis - medinių langų keitimo į šiuolaikinius, t.y. plastikinius, akį r÷žia ir senųjų bei modernių 

stogo dangų kontrastas. Taip pigiau ir patogiau gyventi, tod÷l tai darančių žmonių nereik÷tų smerkti.    
Akcijos „Fotografijos primena vakarykščią dieną“ iniciatoriai kviečia pamario gyventojus fotografuoti krašto pasta-

tus ir statinius. Tuo siekiama užfiksuoti ir ateities kartoms išsaugoti XXI amžiaus pradžios buvusio Mažosios Lietuvos, 
Klaip÷dos krašto vaizdus. Į akciją kviečiami įsijungti ir buvusios Didžiosios Lietuvos miestelių gyventojus, kadangi ir 
jų aplinka d÷l tų pačių priežasčių kinta.    

Didžiausias d÷mesys tur÷tų būti skiriamas seniems pastatams iš visų pusių  fotografuoti. Įdomūs bei saviti buvo ir 
kiti statiniai (elektros pastot÷s, vandentiekio bokštai, siurblin÷s, tiltai, fermos ir t.t.). Galima fiksuoti ir aikštes, parkus, 
t.y. visa, kas gali būti pakeista. Reik÷tų atkreipti d÷mesį į jau nykstančius ir griūvančius pastatus, dar esamas jų dalis. 
Taip pat pasteb÷ti savitas dekoratyvines statinių detales ir nurodyti, kokiam namui ar statiniui tai priklauso (priklaus÷). 
Labai pasitarnautų ir kažkada jau darytos nuotraukos ar jų kopijos.  

Kartu su fotonuotrauka būtina pateikti kuo išsamesnę informaciją apie nufotografuotą vaizdą, kad būtų galima ne-
sunkiai jį atpažinti ir surasti – nurodyti mietelį, gatvę, seniūniją, kaimą, vienkiemį, fiksavimo laiką ir kt.. Naudingos 
būtų ir žinios apie objekto paskirtį bei savininkus (dabartinius ir buvusius).  

Visą akcijos metu sukauptą medžiagą (fotografijas, skaitmenines jų laikmenas, su-
rinktą ir užrašytą informaciją), sud÷tą į vokus, reikia atnešti ar atsiųsti į Šilut÷s muzie-
jų – Lietuvininkų g. 36.  

Akcija vyks iki 2007 metų liepos 1 dienos.  
Surinktą medžiagą planuojama išleisti atskiru leidiniu.       
Informaciją apie akciją galima gauti Kraštotyros draugijoje, Šilut÷s muziejuje.  

 
siluteskrastotyra@gmail.com    
 


