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ŽEMAIČIŲ MUZIEJUJE „ALKA“ – INTERAKTYVI TELŠIŲ ISTORIJOS MOZAIKA
Besibaigiantys metai Žemaičių muziejaus „Alka“ lankytojams dovanoja
kompiuterinėmis technologijomis pasakojamą „Telšių istorijos mozaiką“. Įgyvendinta
pirmoji tęstinio projekto „Interaktyvi Telšių istorijos mozaika“ dalis. Kiekvienas,
besidomintis savojo krašto istorija, čia ras ką pamatyti, paskaityti ir sužinoti.

Patyrinėjus senuosius Telšių žemėlapius galima tik įsivaizduoti, kaip būtų atrodęs miestas,
įgyvendinus „Kauno gubernijos apskrities miesto Telšių esamo užstatymo planą“, sudarytą 1870 m.
Kauno apskrities matininko Pavlovo. Šiame plane buvo užsimota miestą suskirstyti stačiakampiais
kvartalais, neatsižvelgiant į kalvotą vietovės reljefą ir į čia pat tyvuliuojančio Masčio ežero
krantinės liniją. Mozaikos dalis „Miestas vakar ir šiandien“ leis palyginti atskirų miesto vietų
pokyčius nuo XX a. pr. iki šių dienų, sužinoti gatvių istorijas. Juk mūsų miestas labai dinamiškas:
vakar buvo vienoks, šiandien jau kitoks, todėl interaktyviame animuotame žaidime „Atpažink
vietą“ galima išbandyti savo pastabumą atpažįstant mums dažnai matomus miesto vaizdus.
Apžvelgus miestą, galima pavartyti „Pastatų istorijas“, kurios supažindina su atskirais,
istorinę Telšių praeitį menančiais pastatais: Bernardinų vienuolyno pastatų kompleksas, Telšių
vyskupo Motiejaus Valančiaus gimnazija, sinagogos, aukštoji rabinų mokykla „Ješiva“, Felikso
Milevičiaus knygynas, Žemaičių muziejus „Alka“, Amatų mokykla, parapijos salė ir kt., kuriuose
veikė visuomeninės, privačios ir valstybinės institucijos.
Kokie pastatai be žmonių? „Telšiuose gyvenę žymūs žmonės“ – projekto dalis, pristatanti
čia gimusius, gyvenusius ir dirbusius iškilius žmones: vyskupus Justiną Staugaitį ir Vincentą
Borisevičių, politiką Stanislovą Narutavičių, visuomenininką gydytoją Joną Mikulskį, knygyno
Telšiuose savininką Feliksą Milevičių, vaistininką Oskarą Goeldnerį, Telšių apskrities viršininką
Eugenijų Šalkauską, trikotažo fabriko įkūrėją Telšiuose Mykolą Augustinavičių, dailininką Juzefą
Perkovskį, pirmąjį Telšių mokytojų seminarijos direktorių Juozą Gedminą, Telšių vyskupo
Motiejaus Valančiaus gimnazijos dailės mokytoją Simą Sidabrą, paskatinusį savo mokinius
Telesforą Valių, Valerijoną Galdiką studijuoti dailę.

Projektą „Interaktyvi Telšių istorijos mozaika“ finansavo Lietuvos Respublikos Kultūros
ministerija ir Lietuvos kultūros taryba, rėmė UAB „MutimediaMark“. Projekto partneriai,
nuoširdžiai pasidalinę savo turima informacija sisteminant surinką medžiagą: Telšių vyskupija,
Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, Klaipėdos regioninio valstybės
archyvo Telšių filialas, projektavimo įmonė „Arka“.
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