I ZSTĀDE " ROKDAR BU
T RADĪCIJAS DAU G AVAS
I E LEJAS TERIT ORIJ Ā "
Izstādē apskatāma projektā iepirktā cimdu, zeķu,
segu, jostu un grozu kolekcija, muzeja krājuma
priekšmeti, kā arī ekspedīcijā “Etnogrāfiskie raksti
un tradicionālās amatu prasmes Daugavas ielejas
teritorijā” iegūtie dāvinājumi.
Agrāk ar rokdarbiem sievietes nodarbojušās
vakarēšanas laikā. Vakarēšana jeb suprātkas bija
sena tautas tradīcija, kad ļaudis vakaros sanāca
vienkopus gan pastrādāt, gan atpūsties. Dažreiz
tās bija klusas sanākšanas reizes ar stāstiem un
apcerējumiem, citreiz jautra laika pavadīšana ar
dziesmām, dejām un rotaļām. Vakarēt sanākušās
meitenes un sievietes netraucēti veica savus
ikdienas darbus – šuva, izšuva, adīja, vērpa, auda un
tamborēja. Suprātkas bieži dēvēja par pūra locīšanas
vakariem. Neliela daļa no Daugavpils novada
rokdarbnieču pielocītā pūra apskatāma izstādē.
Vīriešu nodarbošanos suprātku laikā uzskatāmi
atspoguļo izstādē skatāmie kokamatniecības
priekšmeti – skapis, spogulis, gulta un lāde. Smalko
kokgriezumu un mēbeļu detaļu izgatavošana bija
ierasta parādība vakarēšanas laikā.

NA UJENES
NO V A D PĒT NIEC ĪB AS
M UZ EJS

I E L Ū G U M S I Z S TĀŽ U
AP M E K L Ē J U M AM

ADRESE:
Skolas iela 1, Naujenes ciems,
Naujenes pagasts, Daugavpils novads,
LV 5462

DARBA LAIKS:
oktobris – aprīlis
pirmdiena – piektdiena 8:00-17:00
sestdiena, svētdiena- slēgts
maijs – septembris
otrdiena – piektdiena 8:00-17:00
sestdiena – 9:00-17:30
svētdiena – slēgts

T ā l r u n i s : +371 654 71321,
M o b . t ā l r u n i s : +371 26532508
E - p a s t s : naujenesmuzejs@inbox.lv

Seko mums sociālajā vietnē Facebook:
https://www.facebook.com/dvinacrafts
Vairāk informācijas par muzeju un projektu
muzeja mājas lapā
www.naujenesmmuzejs.lv

PROJEKTS ENI – LLB – 1 – 216
«DVINAS / DAUGAVAS IELEJAS TERITORIJAS
IEDZĪVOTĀJU TRADICIONĀLO AMATA PRASMJU
IZPĒTE, SAGLABĀŠANA UN NODOŠANA
NĀKAMAJAI PAAUDZEI»

Aicinām apmeklēt Naujenes Novadpētniecības
muzeju un apskatīt projekta ietvaros tapušās
izstādes, kā arī piedalīties muzejpedagoģiskajās
nodarbībās. Iepazīsim Daugavas ielejas iedzīvotāju
senās amatu prasmes kopā!

Projekta mērķis ir izpētīt un saglabāt Dvinas / Daugavas
ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālās amatu
prasmes un nodot tās nākamajai paaudzei, izmantojot
muzeju izglītojošās programmas, radošās darbnīcas,
izstādes, kā arī inovatīvas izglītojošās metodes.
Projektā uzmanība tika pievērsta unikālu eksponātu
kolekciju veidošanai. Naujenes Novadpētniecības
muzejs papildināja krājumu ar Daugavas ielejai
raksturīgiem etnogrāfiskiem priekšmetiem, kuri saistīti
ar tādām senām amatu prasmēm kā klūgu pīšana,
aušana, adīšana un podniecība. Eksponāti atspoguļo
ielejas iedzīvotāju tradicionālo nodarbošanos un ir
skatāmi izstādēs.
Uz
izveidoto
izstāžu
pamata
tika
izstrādāta
muzejpedagoģiskā programma “Tradicionālās amatu
prasmes Latgales zemnieka sētā”. Aicinām skolēnus,
jauniešus, pieaugušos un seniorus piedalīties
programmas nodarbībās! Iepriekš pieteikšanās obligāta.
Pašus mazākos muzeja apmeklētājus aicinām
iepazīt senās amatu prasmes izmantojot darba
burtnīcu, kura ir brīvi pieejama muzeja mājas lapā
www.naujenesmuzejs.lv

I ZSTĀ DE
"P O DNI ECĪ BA S
TR A DĪ CI JA S
DA UGA V PI L S NO V A DĀ "
Izstādē ir pārstāvēti 19. gadsimta beigu – 20. gadsimta
1. puses Latgales podnieku veidotie saimniecības
trauki,
kurus
Naujenes
pagasta
iedzīvotāji
iegādājušies vietējos gadatirgos Juzefovā, Višķos,
Izvaltā vai no ceļojošiem tirgotājiem. Ir skatāmi
padomju laikos tapušie vecmeistara Andreja
Paulāna un Latgalē mūsdienās pazīstamu keramiķu
Lilijas Zeiļas, Jura Krompāna un Voldemāra Vogula
darbi, kā arī projekta ietvaros iepirktā keramika Valda un Olgas Pauliņu veidotie 20 saimniecības
trauki, kuri uzskatāmi atspoguļo Daugavas ielejas
podniecības tradīcijas.

