
Sendvarį aprašys „Lietuvos valsčių“ monografijoje

Sendvario seniūnija taps dalimi istorinės „Lietuvos valsčių“ leidinių serijos. Istorikų, mokslininkų,

kalbininkų ir aktyvių visuomenininkų iniciatyva nuspręsta rašyti monografiją apie Sendvarį ir į vieną

knygą sudėti informaciją apie tuomečio valsčiaus praeitį. „Versmės“ leidyklos dėka jau išleista apie

30 tokių monografijų, spaudai ruošiama dar per 90. Analogišką monografiją jau yra parengusi

Endriejavo seniūnija.

Lietuvoje – keli šimtai

Unikali leidyklos iniciatyva parengti daugiatomę leidinių seriją apie Lietuvos valsčius skirta Lietuvos

tūkstantmečiui ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Per visą šalį turėtų būti parengta keli šimtai vienodos

struktūros monografijų, kurių vienos apimtis – apie 1500 puslapių.

Praėjusiais metais pradėtai rinkti monografijos „Sendvaris“ redakcinei grupei vadovauja vyriausioji redaktorė,

Baukštininkų bendruomenės pirmininkė Liucija Kyguolytė-Šeputė. Monografiją rašo didelis autorių kolektyvas –

žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai,

kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt. Remiamasi žmonių atsiminimais, ekspedicijų,

lauko tyrimų ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais

šaltiniais bei faktine medžiaga.

Monografiją sudarys gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai.



Surengė pirmąją ekspediciją

Prieš kurį laiką į apžvalginę mokslinę ekspediciją Sendvario apylinkėmis leidosi Gamtos skyriaus autoriai.

Ekspedicijoje dalyvavo prof. Marija Eidukevičienė, dr. Algimantas Petraitis, dr. Rita Jankauskienė, lekt. Airina

Salytė ir geografė lekt. Dalia Umantaitė-Vaivadienė, taip pat ekspedicijos koordinatorė L. Kyguolytė-Šeputė.

Knygos kūrėjai kelionę pradėjo nuo Bachmano dvaro, esančio dabartiniuose Paupiuose. Pasivaikščioję po

Paupių parką, aplankė Sendvario dvaro teritoriją. Pavyzdingai sutvarkytas ir prižiūrėtas Jakų parkas pasitiko su

pirmaisiais gandrais, malonių įspūdžių paliko ir kruopščiai gyventojų prižiūrimas Sudmantų parkas. Aplankytos

Klemiškės, Žemgrindžių, Baukštkaralės buvusių dvarų teritorijos. Baukštkaralės ir Radailių miške biologai atliko

mokslinius tyrimus, paėmė mėginius, stebėjo miško sudėtį ir įvairovę. Pirmuosius nubudusius vabzdžius

ekspedicijos dalyviai sutiko Eketės baseine ir Radailių miške. Paskutinysis apžiūrėtas Eketės piliakalnis.

Ekspedicijos aptarime „Raidailių dvaro“ sodyboje dalyvavo ir Sendvario seniūnijos seniūnė Loreta Kuprienė.

Autoriai džiaugiasi ekspediciją parėmusių Aivaro Vasyliaus, Antano Šepučio bei sodybos šeimininkų

geranoriškumu.

„Šį pavasarį bei vasarą planuojamos dar trys mokslinės ekspedicijos po Sendvario apylinkes. Archeologai,

etnologai, architektai bei istorikai rinks medžiagą apie senuosius papročius, amatus, tirs sakralinius objektus.

Maloniai kviečiame prisijungti vietos gyventojus bei verslininkus ir paremti kitas mokslines ekspedicijas po

Sendvario apylinkes“, – kvietė L. Kyguolytė-Šeputė. Daugiau informacijos apie „Lietuvos valsčių“ seriją galite

rasti internete www.versme.lt.

„Lietuvos valsčių“ serija – tai daugiatomis vienodos struktūros Lietuvos istorijos leidinys apie Lietuvos

miestus ir miestelius, kaimus ir vienkiemius, apie jų ir jų apylinkių kraštovaizdžio raidą bei istoriją nuo

seniausių priešistorinių laikų iki mūsų dienų, kovas už Nepriklausomybę, apie tradicinę kultūrą, verslus,

kalendorinius ir šeimos papročius, papročių teisę, liaudies išmintį, bažnyčias, įžymius žmones, tarmių ir

vietos šnektų ypatumus, tautosaką, tautines mažumas, jų papročius ir kt.

Nuotr.: monografijos Gamtos skyriaus autoriai: (iš kairės) Klaipėdos universiteto Biologijos

katedros lekt. A. Salytė, vyr. redaktorė L. Kyguolytė-Šeputė, KU Socialinės geografijos katedros

lektorė D. Umantaitė-Vaivadienė, KU Biologijos katedros vedėja dr. R. Jankauskienė, KU

Socialinės geografijos katedros prof. habil. dr. M. Eidukevičienė ir ornitologas dr. A. Petraitis.

http://www.versme.lt./

