„ROJUS VAKAR IR ŠIANDIEN“
Projekto Nr. IGNA-LEADER-6B-JK-1-1
Projektas įgyvendintas pagal Ignalinos rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės
plėtros strategijos 2014–2020 m. II prioriteto priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“
Ignalinos krašto muziejus
Projektą įgyvendino
3 461,84 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės
Projektui skirta
Projekto vykdytojas prie
projekto prisidėjo
Įgyvendinimo laikotarpis

biudžeto lėšų
865,46 Eur piniginiu įnašu

Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Ignalinos rajone yra kaimas išskirtiniu pavadinimu – Rojus. Kaimas garsus ir čia esančiu vaismedžių
tyrinėtojo ir naujų veislių kūrėjo prof. Adomo Hrebnickio muziejumi. Muziejus įkurtas profesoriaus sodyboje, šalia
kurios mokslininkas įveisė didžiausią Lietuvos sodininkystės istorijoje pomologinį sodą: 14 ha plote buvo surinkta
1197 obelų, kriaušių, slyvų ir vyšnių kolekcija. Dabar memorialinis prof. A. Hrebnickio muziejus Rojaus kaime yra
Ignalinos krašto muziejaus padalinys. Ignalinos krašto muziejus, siekdamas puoselėti Ignalinos krašto tradicijas,
stiprinti Rojaus kaimo žinomumą, patrauklumą, išskirtinumą, formuoti naują požiūrį į memorialinius muziejus bei
skatinti šiuolaikinę, modernią visuomenę domėtis Ignalinos krašto materialiuoju ir nematerialiuoju kultūros
paveldu, parengė projektą „Rojus vakar ir šiandien“. Įgyvendinant šį projektą, buvo sumaketuota ir 500
egzempliorių tiražu išleista knyga-albumas „Rojus vakar ir šiandien“. Leidinys buvo pristatytas 3 renginiuose:
Tarptautinės muziejų dienos minėjime A. Hrebnickio muziejuje, Muziejų nakties renginyje Ignalinos krašto
muziejuje ir vasaros šventėje Kaniūkų jaunimo klube.
Knygos-albumo tekstai parengti lietuvių ir anglų kalbomis, pateikiamas prof. A. Hrebnickio gyvenimo
ir mokslinės veiklos aprašymas, o Rojaus grožį visais metų laikais atskleidžia senos ir naujos nuotraukos. Knygoje
pirmą kartą publikuotos istorinės nuotraukos iš A. Hrebnickio proanūkio asmeninio archyvo. Jos leidžia persikelti
į praeitį ir pamatyti, kaip sodyba ir sodas atrodė, kai joje gyveno ir dirbo profesorius ir jo šeimos nariai. Čia pat
pateiktos naujos nuotraukos, kuriose užfiksuota Rojaus kaimo ir muziejaus dabartis. Knygos puslapius papuošė
Ignalinos krašto menininkių Dalios Pajėdienės ir Nijolės Trinkūnienės karpiniai bei žydinčių sodų paveikslai.
Leidinys naudojamas pažintiniams ir reprezentaciniams tikslams, perduotas rajono bibliotekoms, įteiktas
profesoriaus proanūkiui.

Nuotraukose iš kairės į dešinę: 1) Knygos pristatymas memorialiniame prof. Adomo Hrebnickio muziejuje; 2) Knyga-albumas „Rojus
vakar ir šiandien“; 3) Muziejaus direktorė ir knygos sudarytoja R. Veličkienė su Ignalinos krašto tautodailininkėmis D. Pajėdiene ir N.
Trinkūniene.

