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ketvirtadienis, 10:00–11:30

Vilniaus žemutinės pilies
XIV–XV a. auskarų gamyba
Šios edukacijos metu nusikelsite į viduramžius, pabūsite
amatininkų cecho nariu, savo rankomis pasigaminsite
XIV amžiuje Valdovų rūmuose nešiotus auskarus su stiklo karoliukais.
Edukatorė: Daiva Jusiūtė Tarilienė (Stiklo dirbtuvėlė
„Ūta Glass“)
Reikalingos priemonės ir medžiagos:
2 stiklo kabučiai
2 vielos strypeliai
2 vielos žiedeliai
1 plona vielutė apsukimui
1 dildė
1 replės (pasirinktinai iš pavyzdžių)
1 žirklės

Gruodžio 17 d.,
ketvirtadienis, 13:00–14:30

Odinės viduramžių
apyrankės gamyba
Edukacijos metu išgirsite pasakojimų apie Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje rastą pintos odinės juostelės
fragmentą ir patys pasigaminsite apyrankę pagal senąsias gamybos technikas.
Edukatorius: Martynas Švedas (amatininkų klubas
„Dvaro meistrai“, eksperimentinės archeologijos klubas
„Pajauta“)
Reikalingos priemonės ir medžiagos:
Odinė juostelė: 2 vnt. po 25 cm, apie 1 cm pločio
Žirklės/kaltas/aštrus peiliukas
Plaktukas
Kaltelis apie 10 mm pločio/aštrus peiliukas
Padėkliukas kalimui iš medžio/plastiko
Yla/pagaliukas skylės praplėtimui

Gruodžio 17 d.,
ketvirtadienis, 15:00–17:30

Knygrišystės edukacinis užsiėmimas.
Archyvinis rankraštinis įrišas šiuolaikiškai
Paskaita „Senoji knygrišystė“ – knygrišystės amato
nuo IV a. iki šiuolaikinių įrišų pristatymas. Pateikiami istoriniai įrišai, jų rekonstrukcijų pavyzdžiai – senovės Romos vaškinės lentelės, viduramžių rankraštinės knygos,
LDK pavietų ir pilių teismų aktų knygos, XVI–XVIII a. LDK
valdovų ir didikų rinkiniai su viršelių superekslibriais;
aiškinami istorinių laikotarpių knygų konstrukcijų ir apipavidalinimo skirtumai ir panašumai. Šiuolaikiniai įrišai,
naudojant istorines technologijas. Trukmė – apie 15–20
min.
Praktinis užsiėmimas. Naudodami senąsias istorines
knygrišystės technologijas, medžiagas, priemones ir
įrankius, įrišime knygelę (knygos bloko matmenys 10 x
7 cm) pagal XVI–XVIII a. LDK pavietų ir pilių teismų aktų
knygas, taikydami ir šiuolaikinių leidybos principų elementus.
Edukatorius: Rimas Supranavičius (amatininkų klubas
„Dvaro meistrai“, Vilniaus knygrišių gildija)
Procesai, reikalingos priemonės ir medžiagos:
1. Popieriaus lakštų lankavimas ir brošiūravimas. Išsiaiškinsime, kas yra lankas, kokią reikšmę turi popieriaus
plaušo kryptis. Popieriaus lakštą subrošiūruosime ir
suformuosime lankus (sąsiuvinius po 12 lapų);
2. Odinių juostelių išpjovimas;
3. Skylučių (dygsnių, t.y., adatos dūrių vietų) lankų vidinėje pusėje sužymėjimas. Reikalinga yla arba stambesnė adata;
4. Lankų siuvimas. Paruoštus lankus lininiu siūlu prisiūsime prie odinių juostelių į bloką. Reikalinga adata ir
siūlas, geriau lininis
5. Susiūtą bloką sujungsime su odos viršeliu. Reikalingas peiliukas su keičiama geležte (arba skalpelis).
Tai bus autorinis knygos įrišas, vienintelis egzempliorius, o įrašytas ranka tekstas jau taps rankraštine knyga.
Trukmė – apie 2 val.

Gruodžio 18 d.,
penktadienis, 10:00–11:30

Mažo vitražiuko
tiffany technika gamyba
Susipažinsite su tiffany vitražo technika. Užsiėmimo
metu pasigaminsite nedidelį vitražiuką.
Edukatorė: Daiva Jusiūtė Tarilienė (Stiklo dirbtuvėlė
„Ūta Glass“)
Reikalingos priemonės ir medžiagos:
1 stikliukų rinkinys
1 vario juostelė
1 žalvarinė kilpelė
1 lituoklis plokščiu atgaliu
1 lydmetalis
1 teptukas
1 žirklės
litavimo skystis

Gruodžio 18 d.,
penktadienis, 13:00–14:30

Odinio viduramžių
kapšo gamyba
Edukacijos metu išgirsite pasakojimą apie viduramžių
laikotarpio odinius kapšus, jų paskirtį, gamybos technologijas ir patys pasigaminsite kapšą pagal senąsias
gamybos technikas.
Edukatorius: Martynas Švedas (amatininkų klubas
„Dvaro meistrai“, eksperimentinės archeologijos klubas
„Pajauta“)
Reikalingos priemonės ir medžiagos:
Odos ruošiniai: du puslankiai ir juostelė viduriui, raištelis
Kuo plonesnė yla
Adata/adatos
Stiprus siūlas
Kaltukas arba aštrus peiliukas
Žirklės/aštrus peiliukas
Liniuotė

Gruodžio 18 d.,
penktadienis, 15:00–17:30

Knygrišystės edukacinis užsiėmimas.
Archyvinis rankraštinis įrišas
Paskaita „LDK Teismų aktų knygos“. XVI–XVIII a. LDK
pavietų ir pilių teismų aktų knygos, jų struktūra, tipai,
medžiagiškumas, viršelių dekoras; istorinių laikotarpių
knygų konstrukcijų ir apipavidalinimo skirtumai bei panašumai. Šiuolaikiniai įrišai, naudojant istorines technologijas. Trukmė – apie 15-20 min.
Praktinis užsiėmimas. Naudodami senąsias istorines
knygrišystės technologijas, medžiagas, priemones ir
įrankius, įrišime knygelę (knygos bloko matmenys 10 x
7 cm) pagal XVI–XVIII a. LDK pavietų ir pilių teismų aktų
knygas.
Edukatorius: Sigitas Tamulis (amatininkų klubas „Dvaro
meistrai“, Vilniaus knygrišių gildija)
Procesai, reikalingos priemonės ir medžiagos:
1. Popieriaus lakštų lankavimas ir brošiūravimas. Išsiaiškinsime, kas yra lankas, kokią reikšmę turi popieriaus
plaušo kryptis. Popieriaus lakštą subrošiūruosime ir
suformuosime lankus (sąsiuvinius po 12 lapų);
2. Odos viršelis;
3. Skylučių (dygsnių, t.y., adatos dūrių vietų) lankų vidinėje pusėje sužymėjimas. Reikalinga yla arba stambesnė adata;
4. Lankų siuvimas. Paruoštus lankus lininiu siūlu prisiūsime prie odinio viršelio. Reikalinga adata ir siūlas,
geriau lininis.
Tai bus autorinis knygos įrišas, vienintelis egzempliorius, o įrašytas ranka tekstas jau taps rankraštine knyga.
Tru kmė – apie 2 val.

Gruodžio 19 d.,
šeštadienis, 13:00–14:30

Amuleto gamyba
iš kavos tirščių
Edukacijos metu gaminsime amuletus su baltiškais
simboliais ir įdomiai bei originaliai dar kartą panaudosime tai, kas gali pasirodyti nebepanaudojama, – kavos
tirščius. Išgirsite pasakojimus, kas yra amuletas, kokios
baltiškų simbolių reikšmės, pasigaminsite unikalių amuletų-dekoracijų (masės maišymas ir užkalbėjimas, lipdymas, džiovinimas, kompozicijos sudarymas ir suvėrimas).
Tad kviečiame pasinerti į pilną įspūdžių kavos pasaulį!
Edukatorė: Rūta Kukevičienė (Eko dizaino studija)
Reikalingos priemonės ir medžiagos:
0,5 puodelio šaltos kavos
0,5 puodelio vandens
1 puodelis miltų
0,5 puodelio išgertos kavos tirščių (užplikyta kava nugeriama, likę tirščiai plonu sluoksniu išberiami ant lapo ir
paliekami išdžiūti (jei bus paliekami džiūti neišbarstyti,
o krūvoje, labai greitai pradės pelyti)
1 v.š. labai smulkios druskos
1 a.š. aliejaus
Dantų krapštukai
Virvelė
Baltiškų ženklų aprašymai ir reikšmės

Gruodžio 21 d.,
pirmadienis, 18:00–20:00

Archeologinė tekstilė:
audinio kraštų apdaila vytine juostele
Reikalavimas: mokėti vyti juostas lentelėmis (bent paprastas).
Edukatorė: Virginija Rimkutė (amatininkų klubas „Dvaro meistrai“)
Reikalingos priemonės ir medžiagos:
Juostų vijimo lentelės, bent 3-4;
Yrančios storesnės medžiagos skiautelė, delno dydžio ar
kiek mažesnė, geriau vilna ar pusvilnė;
Neirios storesnės medžiagos skiautelė arba audinio
kraštas, delno dydžio ar kiek mažesnė, geriau vilna ar
pusvilnė;
Vilnoniai ar pusvilnės siūlai, paruošti juostų vijimui;
Žirklės;
Adata;
Priemonės juostos pritvirtinimui vijimo metu.

Gruodžio 22 d.,
antradienis, 18:00–20:00

Viduramžių pynimų
iš šiaudų technikos
Edukatorė: Virginija Rimkutė (amatininkų klubas „Dvaro meistrai“)
Reikalingos priemonės ir medžiagos:
Popieriaus juostelės, bent A4 lapo ilgio (geriau bent
dviejų A4 lapų ilgio);
ARBA: storų vilnonių siūlų atkarpos, bent 0,5 m ilgio (jei
mokate pinti bent kaselę iš 3);
Žirklės;
Kanceliariniai ar kitokie spaustukai pynelės galams fiksuoti;
Gali būti: plati lipni juosta pinamai pynelei fiksuoti ant
stalo ar pan.;
Vieta ir priemonės prisirišti pinamai pynelei, jei pinsite
iš siūlų.
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