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PRANAS GENYS IR
ÞEMAIÈIØ MUZIEJUS
„ALKA“
E LVYRA SPUDYTË
Nuotraukos ið Þemaièiø muziejaus „Alka“ rinkiniø ir
fotoarchyvo

Þemaièiø muziejaus „Alka“ pastatas 1938 metais

Tvirèiau suspausk, þemaiti, ronko þombi
Ir vagà iðvaryk par visà þemæ platæ,
Giliau ásmeik noragà, dalgá linksmiau skombink,
Te vësas sviets tavi ir tava þeme mata.
Pranas Genys

Pranas Genys (pirmas ið kairës) kartu su tëvais ir broliu

Pranas Genys gimë 1902 m., greièiausiai vasario 15 d. (naujuoju stiliumi – 28 d.) Kalnënuose, prie Telðiø. Tokià gimimo datà jis
1938 m. nurodë savo autobiografijoje. 2012 m. Pranui Geniui sukanka 110 metø nuo jo gimimo ir 60 metø nuo mirties. Ðiemet
paþymime ir jo ákurto Þemaièiø muziejaus „Alka“ 80 metø jubiliejø.

Tuo laikotarpiu, kai gimë Pranas Genys, Kalnënai buvo didþiausias Telðiø valsèiaus ir apskrities kaimas. Prano tëvai Adomas ir
Marija valdë apie 50 ha ûká, augino tris vaikus: sûnus Pranà, Juozà
ir dukterá Stasæ. Pranukas buvo juodbruvas, veðliais plaukais, plaèia ðypsena, nenustygstantis vietoje, labai panaðus á mamà berniukas. Jis mokësi Telðiø pradinëje mokykloje, vëliau lankë Telðiø
„Saulës“ gimnazijà. Mokslas gimnazijoje Pranui sekësi gerai, ypaè
lietuviø kalba, istorija, teisë, logika. Ið kitø bendraklasiø jis iðsiskyrë aktyvia visuomenine veikla. Gimnazijoje ástojo á Ðauliø sàjungà,
buvo Klaipëdos sukilimo rëmimo Telðiuose komiteto narys, rinko
lëðas sukilimui remti, rëþë padràsinanèias kalbas ðauliams. P. Genys Ðauliø sàjungai priklausë ir vëlesniais metais. Telðiuose jis
redagavo Ðauliø sàjungos þurnalà „Ðatrija“ (1928 m.), buvo uþsimojæs paraðyti ðios sàjungos veiklos Þemaièiuose istorijà, 1931 m.
P. Geniui uþ nuolenus buvo áteikta Ðauliø þvaigþdë.
Gimnazijoje P. Gená ypaè paveikë Vydûno idëjos, kurios lydëjo
poetà visà gyvenimà. Dar gimnazijoje Pranas buvo þinomas kaip
aktyvus visuomenininkas ir literatas, priklausë jaunøjø literatø bûreliui, ðapirografu leido mokyklos laikraðtukà. 1920 m. Prano kûryba spausdinta Amerikos leidiniuose „Vytis“, „Garsas“, „Tëviðkë“.
1924 m. P. Genys ástojo á Lietuvos universitetà, kur planavo
studijuoti lietuviø kalbà ir literatûrà. Bet... Suðlubavo sveikata ir jis
nuo 1925 m. sausio 6 d. lankyti paskaitø nebegalëjo. Iðvyko mokytojauti. Vaikus mokë istorijos, dailyraðèio, lotynø ir lietuviø kalbø.
Po pamokø vadovavo mokiniø vaidybos bûreliui. Meilæ teatrui P. Genys jautë visà savo gyvenimà. Domëjosi spektakliais, pats raðë
pjeses, studijavo dramaturgijà, bendravo su saviveiklininkais ir
profesionaliais aktoriais.
Darbingumo neteko bûdamas 24 metø amþiaus. 1926 m. jam
teko mesti ir darbà, ir studijas, nes paaðtrëjo dar gimnazijoje prasidëjusi liga – progresuojantis kojø paralyþius. Tarnybà mokykloje,
kaip liudija to meto dokumentai, jam teko palikti „dël fiziniø trûkumø, kliudanèiø eiti mokytojo pareigas“. Gráþo á tëviðkæ ir èia gyveno
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Þemaièiø muziejaus „Alka“ atidarymo (1932 m. vasario 16 d.) dalyviai (Telðiai, Birutës gatvë)

iki 1931 metø. Tada vaikðèioti jis jau nebegalëjo, per kambará judëdavo tik sëdëdamas këdëje. Vëliau tëvai jam nupirko dviratá veþimëlá – „bëdà“, á kurià pakinkæs kumelaitæ visà likusá gyvenimà ir
vaþinëjo. Tiesa, ið kambario iki veþimo já turëdavo kas nors atneðti,
reikëdavo já ir á veþimà ákelti.
Laikotarpis, kai paaiðkëjo, jog liga nepagydoma, P. Geniui buvo
pats sunkiausias. Jaunam, talentingam ir veikliam þmogui reikëjo
susitaikyti su likimu ir surasti jëgø gyventi, negailëti savæs. Buvo
labai sunku. 1926 m. spalio 23 d. jis raðë: „Mano gyvenimas –
liûdesio supamas, ilgesio spinduliu tyliai gaivinamas“.
Po kurio laiko P. Genys nugalëjo depresijà, apsiprato su savo
likimu ir pasinërë á darbus: skaitë, raðë, konstravo ir kartais savo
sàmojais net pakeldavo nuotaikà kitiems ðeimos nariams. Savo
gyvenimà Pranas sugebëjo taip sutvarkyti, kad ar timiesiems jis
nebûtø didelë naðta. Kitø pagalba jam buvo reikalinga tik tada, kai
reikëdavo pakinkyti arklá ir ásësti á veþimëlá. Vaþinëdavo po apylinkes, bendraudavo su þmonëmis, domëjosi senienomis, liaudies
kûryba, ruoðësi iðleisti savo pirmàjà knygà, màstë apie kultûros
atgimimà Þemaitijoje. P. Genys tuo laikotarpiu lankydavosi mokyklose, susitikinëdavo su gimnazistais, literatûros gerbëjais, skaitydavo
knygas, laikraðèius, þurnalus, klausydavo radijo, susiraðinëdavo su
redakcijomis, skaitydavo paskaitas.
1929 m. jis iðleido pirmàjà savo eilëraðèiø knygà – „Dþiugo
varpai“. Jà iliustravo dailininkas Juzefas Perkovskis (1896–1940).
1935 m. Telðiuose iðëjo antrasis P. Genio lyrikos rinkinys – „Atnaðavimai“. Knygà puoðia telðiðkio dailininko Pauliaus Augiaus-Augustinavièiaus (1909–1960) medþio raiþiniai. Apie 1937 m. P. Genys pradëjo raðyti þemaitiðkai, ëmë organizuoti þemaièiø raðytojø
grupæ. 1941 m. pabaigoje iðëjo treèia jo poezijos knyga – „Rûpintojëliai“. Jà taip pat iliustravo dailininkas P. Augius-Augustinavièius.
P. Genio gyvenime grûmësi dvi mûzos – literatûrinë ir muziejinë.
Muziejinë medþiaga Telðiuose (gimnazijoje ir mokytojø seminarijoje) buvo renkama nuo 1922 metø, taèiau sukauptø vertybiø niekas
tinkamai netvarkë ir jos plaèiajai visuomenei nebuvo prieinamos.
1928–1929 m. pasigirdo raginimø Telðiuose ásteigti Þemaièiø
muziejø. Tuo klausimu inteligentija surengë du pasitarimus. Susirinko entuziastai, pasikalbëjo, taèiau didesnës veiklos tàsyk jie
neiðvystë. 1930 m. pabaigoje – 1931 m. pradþioje iniciatyvos

Pranas Genys Palangoje per Ðv. Rokà

ákurti Telðiuose muziejø ëmësi P. Genys. Jis iniciatyvinës grupës
vardu per spaudà kreipësi á Telðiø visuomenæ, kviesdamas susirinkti ir aptarti Þemaièiø senovës megëjø draugijos ir muziejaus
ákûrimo reikalus. „Mano didþiausias noras, troðkimas suburti Telðiuose bûrelá þmoniø, kurie rûpintøsi Þemaitijos ir senovës turtais. Ðiandien laikas, ryt jau bus vëlu...“
1931 m. sausio 24 d. visuomenës klubo salëje ávyko Þemaièiø
senovës mëgëjø draugijos „Alka“ steigiamasis susirinkimas, kurio svarba provincijoje tada maþai kam dar buvo suprantama. P. Genio rûpesèio dëka þmoniø á susirinkimà atëjo nemaþai. Buvo iðrinkta penkiø nariø komisija draugijos ástatams parengti ir draugijos
valdyba, o jos pirmininku – P. Genys.
Tada P. Geniui prasidëjo didþiøjø rûpesèiø metas. Draugijai ir
muziejui reikëjo patalpø, lëðø jø nuomai, apðildymui, apðvietimui,
baldams ir ávairiems kitiems reikalams. Birutës gatvëje buvo iðnuomoti 2 ar 3 kambariai. Ten 1932 m. vasario 16 d. iðkilmingai atidarytas muziejus. Áþanginá þodá tarë ir praneðimà perskaitë Þemaièiø se(Nukelta á 24 p.)
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(Atkelta ið 23 p.)
novës mëgëjø draugijos „Alka“ pirmininkas P. Genys. Apskrities ir
miesto vadovai paþadëjo paramà muziejui. Atidaryme dalyvavo daug
inteligentø. Susirinkusieji buvo supaþindinti su eksponatais. Ðventës
metu vyko ir rinkliava muziejui remti – jos metu surinkti 235 litai.
Pradëjus veikti muziejui, P. Genys ir toliau rûpinosi lëðø paieðkomis, eksponatø rinkimu. Tuo metu jis daþnai, ieðkodamas rëmëjø muziejaus patalpoms iðlaikyti, ir rinkdamas eksponatus keliaudavo po Þemaitijà. Kartà, sukvietæs draugijos valdybà, jis nedràsiai
pasakë tai, kas seniai jam ir jo bendraminèiams nedavë ramybës –
draugijai reikëtø imtis statyti naujà, didingà muziejø. Po ilgø diskusijø ir svarstymø pasiûlymui buvo pritarta. Architektas Steponas
Stulginskis pradëjo projektuoti muziejaus rûmus. Sklypas statybai
buvo paskirtas ant Þaliojo kalnelio, vakariniame Masèio eþero krante. Ðalia rûmø P. Genys svajojo ákurti parkà, kuriame bûtø þemaitiðka sodyba su þemaitiðkomis koplytëlëmis, kryþiais. 1936 m. rudená buvo padëtas muziejaus kertinis akmuo. Statant rûmus praëjo
vargingiausi ir sunkiausi P. Genio metai. Nors rûmø statybai parama plaukë ir ið nuoðaliausiø Þemaitijos kampeliø, lëðø vis tiek
trûko ir trûko. Taupant paèiam Pranui visus metus teko atsisakyti
atlyginimo uþ darbà. Ávairiems kreditoriams buvo ásiskolinta
22 000 litø. Nepaisant visø sunkumø ir nesëkmiø, 1937 m. gruodþio 1 d. muziejus jau galëjo pradëti veikti keliuose jam pastatytø
rûmø kambariuose. Statybos ir apdailos darbai vyko toliau iki pat
1941 m. pavasario. Muziejuje á du kambarëlius persikëlë ir pats P. Genys. Èia jis gyveno iki 1945 m. gruodþio mënesio. „Alkos“ muziejaus
Kairëje – pirmasis Þemaièiø muziejaus „Alka“ direktorius Pranas Genys
(su ðaulio uniforma);
Apaèioje – Þemaièiø muziejaus „Alka“ kertinio akmens ðventinimas 1936 m.
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rûmai buvo vieninteliai Lietuvoje, pastatyti
specialiai provincijos muziejui.
P. Geniui tais metais teko rûpintis ne tik
statyba. Jis turëjo tvarkyti ir eksponatus,
árengti laikinà ekspozicijà. Visø ðiø darbø
atidëlioti nebuvo galima, nes 1938 m. rugsëjo pradþioje Telðiuose vyko þemës ûkio
paroda, o jos metu atidarytas muziejus.
Pusiau árengto muziejaus ekspozicijoje visuomenei buvo pristatyti vertingiausi eksponatai: ðventøjø skulptûros, „saulutës“, pavieniai archeologiniai radiniai, buities daiktai.
1940–1941 m. politiniai ávykiai muziejaus
neaplenkë. Jis tapo valstybine ástaiga. Nepaisant to, muziejaus finansinë padëtis buvo
dar blogesnë negu anksèiau – valstybë jam
neteikë finansinës paramos. Tuo laikotarpiu ið
nacionalizuotø Þemaitijos dvarø á muziejø buvo atveþta daugybë taikomojo ir vaizduojamojo meno kûriniø, dokumentø, kitø daiktø.
Prasidëjus Antrajam pasauliniam karui,
iðkilo pavojus sukauptoms muziejinëms
vertybëms. Karo metais ekspozicijø salëse
buvo nutarta eksponuoti etninës kultûros
eksponatus, o kitas vertybes paslëpti – taip
stengtasi jas iðgelbëti nuo karo metø negandø. 1943 m. rudená muziejuje „Alka“ buvo suorganizuota dailininkø kûrybos paroda, o 1944 m. – grafikos. Kai 1944 m. fronto
linija priartëjo prie Lietuvos, P. Geniui vël
teko nuolat rûpintis eksponatø saugumu ir
kad vertybës nebûtø iðveþtos ar suniokotos. Praûþus karo audroms, 1945 m. gruodþio
mënesá P. Genys buvo atleistas ið muziejaus direktoriaus pareigø. Valdþia jam ásakë iðvykti ið Telðiø. Susikrovæs savo nedidelá turtelá, Pranas pasuko á Plungæ. Èia iðsinuomojo butà ir ëmësi fotografo darbo. Tuo
metu jis gaudavo ir nedidelæ invalido pensijëlæ. Po kurio laiko Dariaus ir Girëno gatvëje, ant Babrungo upës kranto, pagal savo
projektà jis pasistatë namelá. Jame buvo
elektra, telefonas, foto laboratorija. P. Genys ir toliau mëgo bûti tarp þmoniø, vël rinko muziejinæ medþiagà, svajojo apie muziejaus ákûrimà Plungëje. Tuo metu P. Genys savo kûrybos niekur nespausdindavo,
nes „apdainuoti ðviesaus rytojaus“ jis nenorëjo – gyvenimo realybæ jis matë kitokià.
Vyko trëmimai, partizaninis karas. P. Genio sesuo dalyvavo pasiprieðinimo judëjime, buvo suimta ir nuteista 25 metams. Juodi debesys ëmë kauptis ir virð P. Genio galvos. 1951 m. jis buvo areðtuotas, iðveþtas á
Klaipëdà. Èia tø paèiø metø rugpjûèio 31 d.
ávyko teismas. Nuosprendis – 25 metai kalëjimo. Papildomai penkeriems metams jam
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Muziejaus architektas Steponas Stulginskis ir Pranas Genys 1936 m.

1949 m. veikusi Þemaièiø muziejaus „Alka“ dvarø paveldo ekspozicija

buvo atimtos politinës teisës ir konfiskuotas turtas. 1952 m. geguþës mënesá P. Genys ið Klaipëdos kalëjimo buvo iðveþtas á
Ðilutës Macikø lagerá. Anapilin jis iðëjo tø
paèiø metø rugpjûèio 26 dienà. Mirties prieþastis neþinoma. Sklido kalbos, kad já nuþudë lagerio kriminaliniai kaliniai, kiti spëjo,
kad P. Genys, nepakëlæs patyèiø, pats nusiþudë. Palaidotas bendrose Macikø lagerio
kapinëse.
P. Genys sugebëjo perþengti likimo jam
pastatytas depresijos, nevilties uþkardas.
Rado bûdø perkopti per pilkà egzistencijà ir
prisiartinti prie amþinosios bûties versmës.
1989 m. raðytojo Stasio Kaðausko pra-

ðymu Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas
perþiûrëjo P. Genio bylà, nuosprendá panaikino ir, neradæs nusikaltimo, bylà nutraukë. 1992 m. prie Þemaièiø muziejaus „Alka“ P. Geniui pastatytas paminklas (skulptorius Osvaldas Neniðkis), 1992 m. pakartotinai iðleistos trys jo eilëraðèiø knygutës – „Dþiugo varpai“, „Atnaðavimai“, „Rûpintojëliai“. 1995 m. Kalnënø kaime pastatytas dekoratyvinis àþuolinis stogastulpis
(meistras Vytautas Savickis, Telðiai), þenklinantis buvusios Geniø sodybos vietà.
1997 m. Macikø lagerio kapinëse pastatytas
atminimo stogastulpis (meistras Vytautas Sa(Nukelta á 26 p.)
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(Atkelta ið 25 p.)

Þemaièiø muziejaus „Alka“ archeologijos ekspozicija 1967 metais

Pirmosios Þemaièiø muziejaus „Alka“ surengtos archeologinës ekspedicijos (Siraièiai, Telðiø r.)
dalyviai. 1956 metai

Þemaièiø muziejaus „Alka“ buities skyriaus fragmentas. 1973 metai

vickis), þymintis P. Genio simboliná kapà.
Per 80 gyvavimo metø muziejui vadovavo 11 direktoriø: Pranas Genys (1932–1945),
Butkø Juzë (1945–1947), Bronius Ðvëgþdavièius (1947–1969), Vitas Valatka (1969–
1971), Petras Snarskis (1972–1974), Pranas Duoplys (1974–1977), Violeta Sadzevièiûtë (1977–1979), Jonas Andriusevièius
(1979–1986), Kæstutis Ðvëgþdavièius
(1986–1993), Stasys Kasparavièius (1993–
2009), nuo 2010 m. muziejaus direktore dirba Elvyra Spudytë.
Kiekvieno vadovo veikla muziejaus istorijoje buvo paþymëta didesniais ar maþesniais darbais. Muziejaus nueità kelià
þenklina nemaþai svarbiø darbø, ávykiø. Ðtai
keletas ið jø:
1948 m. respublikos muziejams buvo nustatyti profiliai, pakeisti pavadinimai. Þemaièiø muziejus „Alka“ tuo metu pavadintas
Telðiø kraðtotyros muziejumi. Tokio tipo
(kraðtotyros) muziejuje turëjo bûti trys skyriai: gamtos, ikitarybinio ir tarybinio laikotarpio.1952 m. muziejuje buvo árengtas nedidelis gamtos skyrius. „Alka“ tapo pirmuoju muziejumi respublikoje, atitikusiu nustatytà kraðtotyros muziejaus profilá. 1959 m.
uþ 1958-øjø metø rezultatus Þemaièiø muziejus „Alka“ tarp respublikos kraðtotyros
muziejø buvo pripaþintas geriausiu.
1965 m. pagal architekto K. Mieþinio parengtus projektus buvo naujai árengta visa
muziejaus istorinio skyriaus ekspozicija. Tais
paèiais metais Lietuvoje vykusiame Pabaltijo respublikø muziejininkø seminare muziejaus ekspozicija buvo pripaþinta geriausia
respublikoje. 1967 m. susumavus Visasàjunginës muziejø apþiûros rezultatus tarp respublikos kraðtotyros muziejø Telðiø kraðtotyros muziejus uþëmë pirmàjà vietà ir buvo
apdovanotas II laipsnio sàjunginiu diplomu.
Nuo 1967 m. muziejaus ekspozicija padidëjo: buvo ákurti du filialai: Þemaitës gimtinëje Bukantëje (Plungës r.) raðytojai skirtas muziejus, o Telðiø miesto pakraðtyje,
ðalia parko teritorijos, muziejui skirtame 15
ha þemës plote pradëtas kurti buities skyrius – atstatytos XIX a. pab. – XX a. pr. þemaitiðkos sodybos. 1982 m., kai ðis buities skyrius pakvietë lankytojus, èia jau stovëjo
16 pastatø, juose buvo árengtos ekspozicijos. 1973 m. Paragiuose (Akmenës r.), raðytojos Lazdynø Pelëdos dvarelyje, buvo
árengta seserø raðytojø ekspozicija. 1982 m.
Plungëje, baþnyèios varpinëje, – liaudies me-
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no ekspozicija, o 1986 m. Dþiuginënuose (Telðiø r.), Gorskiø dvarelyje – ten gyvenusios
raðytojos Þemaitës ekspozicija.
Prasidëjus Atgimimui, Telðiø Sàjûdþio iniciatyva 1988 m. spalio 30 d. Telðiuose, virð
muziejaus stogo, suplevësavo trispalvë. Tà
dienà muziejui gràþintas senasis Þemaièiø
muziejaus „Alka“ pavadinimas.
1994 m. geguþës 27 d. buvo paðventintas naujo, ilgai laukto muziejaus priestato
kertinis akmuo (projekto autorius – architektas Algirdas Þebrauskas). 1998 m. buvo
uþbaigta priestato statyba ir pradëta senojo
pastato rekonstrukcija (architektas A. Þebrauskas). Darbai uþbaigti 2002 metais.
2012 m. Þemaièiø muziejaus „Alka“
ekspozicijos veikia centriniame muziejaus
pastate (Telðiai, Muziejaus g. 31), Þemaitijos kaimo ekspozicija (Telðiai, Malûno
g. 5), Kanèios koplyèioje Rainiø kaime (Telðiø r.), J. Andriusevièiaus muziejuje Gaulënø kaime (Telðiø r.).
Svarbiausios muziejaus veiklos kryptys – eksponatø kaupimas ir saugojimas,
apskaita, tyrinëjimas, tvarkymas, ekspozicijø kûrimas ir atnaujinimas, parodø organizavimas, edukacija.
Daugiausia muziejaus rinkinys papildomas renkant eksponatus ið pavieniø asmenø ir ekspedicijø metu. Pirmoji muziejaus
ekspedicija suorganizuota 1934–1935 m.,
dar vadovaujant P. Geniui. Ji vyko Drobûkðèiø kaime (Varniø valsèius). Ekspedicijai vadovavo ir jos dalyvius konsultavo profesorius Ignas Konèius.
Vëliau, 1949, 1951, 1964, 1969 metais,
organizuotos ekspedicijos buvo skirtos maþosios architektûros paminklø Þemaitijoje
registracijai. Nuo 1975 m. pradëtos organizuoti kasmetinës kompleksinës etnografinës ekspedicijos. Jos vykdavo melioruojamuose kaimuose. Jø metu siekta visapusiðkai iðþvalgyti kaimus: uþraðyti kaimø istorijas, senøjø gyventojø prisiminimus apie
praeitá, amatus, ðventes, buitá. Bûdavo fotografuojamos kaimo sodybos, pieðiami pastatai, jø fragmentai, renkami eksponatai,
fiksuojami maþosios architektûros, gamtos
paminklai. Ðios ekspedicijos reèiau ar daþniau yra organizuojamos iki ðiol. Nenutrûksta ir 1956 m. buvusio muziejaus darbuotojo
Vito Valatkos pradëtø vykdyti archeologiniø
ekspedicijø tradicijos.
2012 m. sausio 1 d. muziejuje buvo saugomi 84 555 eksponatai. Jie iðskirstyti po
(Nukelta á 28 p.)
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Gruzijos muziejininkø seminaro dalyviai Telðiø kraðtotyros muziejuje 1965 m.

Muziejaus kolektyvas 1986 m.

Muziejaus kolektyvas Kaimo buities skyriuje 1997 m.
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Ið kairës: Þemaièiø muziejaus „Alka“ priestato kertinio akmens paðventinimas 1994 m. geguþës 27 dienà. Akmená ðventina Telðiø vyskupas
Antanas Vaièius; Þemaièiø muziejus „Alka“ pastatø komplekso fragmentas po priestato pastatymo. Nuotrauka Danutës Mukienës

(Atkelta ið 27 p.)
archeologijos, ikonografijos, istorijos ir numizmatikos, etninës kultûros skyrius.
Kita muziejaus funkcija – sklaida ir ðvietëjiðka veikla. Nuo 2004 m. muziejus nuolat daug dëmesio skiria leidybinei veiklai – rengiami spaudai ir leidþiami muziejuje saugomø eksponatø rinkiniø katalogai, iðliekamàjà ver tæ turinti rankraðtinë
medþiaga. 2004, 2006 m. iðleisti Vito Valatkos „Þemaièiø þemës tyrinëjimai“, I–II
knygos (sudarë Danutë Mukienë ir Laimutë Valatkienë), 2005 m. – katalogas „Maþosios architektûros paminklø virðûnës ir
antkapiø kryþiai“ (sudarë Elvyra Spudytë),
2007 m. – „Fotografas Chaimas Kaplanskis. Vakarø Lietuva XIX a. pab. – XX a. vid.“
(sudarë Marina Petrauskienë), 2007 m. –
„Þemaièiø muziejus Alka“ (sudarë E. Spudytë) bei „Lietuvos medaliai ir jø kûrëjai.
Medalio kûrëjø stovyklos Telðiuose“ (sudarë Petras Gintalas ir Zita Dargaitë),
2008 m. – katalogas „Tradicinë þemaièiø
skulptûra“ (sudarë E. Spudytë), „Juozas
Mickevièius. Tëvø ir protëviø þemë“. I knyga (sudarë D. Mukienë), „Petras Gintalas.
Gyvenimas ir kûryba“ (sudarë D. Mukienë), 2009 m. – parodos katalogas „Medaliai – Lietuvos tûkstantmeèiui“ (sudarë
Z. Dargaitë ir P. Gintalas), 2010 m. – parodos katalogas „Lietuva – nuo Durbës iki
Kovo 11-osios“ (sudarë Z. Dargaitë ir
P. Gintalas), katalogas „Þemaitijos dvarø
meno kolekcija „Alkos“ muziejuje“ (sudarë Z. Dargaitë), 2011 m. – parodos katalogas „Atmintis“ (sudarë Z. Dargaitë ir P. Gintalas), 2012 m. – „Þemaièiø Alkos muziejaus rinkiniai. J. Perkovskis. Fotografija“
(sudarë E. Spudytë).
Muziejaus darbuotojai populiarina jame

Þemaièiø muziejaus „Alka“ kolektyvas prie Prano Genio paminklo

sukauptus rinkinius, veikianèias ekspozicijas, parodas publikuodami savo straipsnius ir
ávairiuose kituose leidiniuose. Jie skaito praneðimus konferencijose, patys jas rengia. Dauguma muziejaus organizuojamø renginiø yra skirta kraðto ir jo iðkiliø þmoniø svarbioms
datoms, jubiliejams paþymëti.
Lankytojai muziejaus veiklà daþniausiai vertina pagal tai, kà mato nuolat veikianèiose
ekspozicijose, rengiamose parodose. Þemaièiø muziejus „Alka“ pagrástai didþiuojasi vertingø eksponatø gausa. Nuolat veikia, periodiðkai yra atnaujinamos gamtos, archeologijos,
istorijos, numizmatikos, dvarø paveldo, sakralinio meno ir etninës kultûros ekspozicijos.
Muziejuje daþnai organizuojamos parodos, vyksta jø pristatymai visuomenei, nemaþai kitø
ávairiø renginiø. Jau tradiciniai yra tapæ Lietuvos medalio kûrëjø stovyklø Telðiuose atidarymai ir uþdarymai, kamerinës muzikos koncertai. Muziejuje organizuojami edukaciniai uþsiëmimai yra skirti ávairaus amþiaus lankytojø grupëms.
2012 m. vasaros sezonà pradësime renovuotame muziejaus Þemaitijos kaimo skyriuje. Ekspozicija veikia ðeðiolikoje pastatø. Vaizdingoje ir graþiai sutvarkytoje teritorijoje
lankytojai vël galës pamatyti autentiðkus medinës architektûros pastatus, ásijungti á edukacinius uþsiëmimus, pajodinëti þemaitukø veislës þirgais, paskanauti þoleliø arbatos,
kultûringai praleisti laikà.
Muziejaus istorija, pradëta raðyti prieð 80 metø, tæsiama ðiø dienø muziejininkø. Jø
tikslas – kaupti ir saugoti þemaièiø turtus, skleisti informacijà apie þemaièiø darbus taip,
kad „te visas sviets tavi ir tava þemæ mata“ (P. Genys).

