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SVARSTYTA. 5. H. Zudermano muziejaus klausimas. 

 

 Kultūros skyriaus vedėja (Mažosios Lietuvos etininės globos tarybos pirmininkė) 

Vilma Griškevičienė paprašė dar kartą apsvarstyti daug diskusijų sukėlusį H. Zudermano 

ekspozicijos perkėlimo klausimą. 

 Virgilijus Pozingis paaiškino, kad H. Zudermano ekspozicijoje yra tik keletas 

originalių daiktų, o visi kiti eksponatai nėra autentiški. 

  Direktorė paaiškino, kad šį muziejų lanko suinteresuoti žmonės. Šiais metais 

muziejuje apsilankė 60 žmonių.  

 Reda Švelniūtė paklausė, kas pasikeistų, jeigu ši ekspozicija būtų perkelta į H. Šojaus 

muziejų? Ar 158 lankytojai nepamatytų šios ekspozicijos? Žmonės galėtų pamatyti ekspoziciją ir 

nuvykti apžiūrėti jo gimtojo namo. 

 Jonas Jatautas pareiškė, kad ekspozicijos perkėlimas į kitą muziejų nesukuria 

autentiškos aplinkos, nebelieka autentiško memorialinio objekto. 

 Virgilijus Pozingis paaiškino, kad H. Zudermano muziejaus patalpos labai mažos, 

nešildomos, nesuremontuotos, tad ar tikslinga jį laikyti, jeigu galima ekspoziciją perkelti į naujas 

patalpas. 

 Vilma Griškevičienė paaiškino, kad muziejuje dirba eksponatų saugotoja, kuri neveda 

ekskursijų. H. Zudermano bareljefas kabo vidinėje, o ne gatvės pusėje. Perkėlus jį į gatvės pusę 

būtų puiki reklama. H. Zudermanas neužmirštas, turistai lanko H. Zudermano paminklą. Aplankę H. 

Šojaus dvaro rūmuose įrengtą ekspoziciją, skirtą H. Zudermanui, besidomintys galės nuvažiuoti 

aplankyti ir jo tėvų namo. 

 Jonas Jatautas pasiūlė išryškinti namą, sudėti visus akcentus, pasiruošti ekspozicijos 

perkėlimui, tada nekiltų nereikalingos diskusijos ir nebūtų kalbama, kad naikinama kultūra. H. 

Zudermano muziejaus aplinka šiandien nėra patraukli. Šiame muziejuje nėra jokios vertingos 

ekspozicijos, yra tik lankytina vieta, vadinasi, šią lankytiną vietą reikia sutvarkyti, o muziejininkai 

atvykusius lankytojus, norinčius apžiūrėti rašytojo gimtąjį namą, nukreips į šią lankytiną vietą.    

 Reda Švelniūtė pasiūlė koncentruotis į namą, eksponatai, kurie daugiausia yra kopijos, 

galbūt atras vietą Hugo Šojaus muziejuje kuriant bendrą miesto istorinę ekspoziciją. Jeigu bus 

koncentruojamasi į namą, kad žmonės nepravažiuotų šio lankytino objekto, reikėtų perkelti H. 

Zudermano bareljefą, sutvarkyti namą, o jeigu reikalinga platesnė informacija, būtina pastatyti 

informacinį stendą. Kadangi šio lankytino objekto bendrasavininkė yra savivaldybė, tai ji ir turėtų 

pasirūpinti šio pastato sutvarkymu. 

Tarybos nariai bendru sutarimu nusprendė įpareigoti muziejaus direktorę Rozą 

Šikšnienę Šilutės rajono savivaldybės administracijai parengti raštą „Dėl H. Zudermano muziejaus 

pastato perdavimo į savivaldybės balansą“. H. Zudermano muziejaus eksponatus perkelti į Šilutės 

Hugo Šojaus muziejų. 

 



 NUTARTA.1. Įpareigoti muziejaus direktorę Rozą Šikšnienę Šilutės rajono 

savivaldybės administracijai parengti raštą „Dėl H. Zudermano muziejaus pastato perdavimo į 

savivaldybės balansą“. 

2. H. Zudermano muziejaus eksponatus perkelti į Šilutės Hugo Šojaus muziejų. 
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