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Baigiamasis susitikimas Vengrijoje

visus dalyvius iš aštuonių Europos šalių į nuostabiąją š ios  va ls tybės  

sostinę. Susitikimo metu projekto dalyviai turėjo puikias galimybes papasakoti

jaunoms moterims apie savojo verslo kūrimą, nuo idėjos užgimimo, finansinių

išteklių paieškos iki produkcijos reklamos ir platinimo.

Baigiamasis renginys Budapešte
„Kultūrų mugė”

Per dvejus projekto metus mūsų naujienlaiškių rubrikoje “Kultūrų mugė” 

Jūs galėjote perskaityti straipsnelių apie įvairių šalių rankdarbius. 

Baigiamojo susitikimo metu projekto dalyviai galėjo savuosius rankdarbius 

eksponuoti tikroje mugėje. Aštuonios šalys pristatė savo 

dirbinius ir turėjo galimybę pasidalyti patirtimi savojo verslo kūrimo 

klausimais. Populiariausi buvo juvelyriniai gaminiai iš skirtingų medžiagų

(medžio, metalo, plastmasės, vilnos), kuriuos kiekviena šalis pateikė

savitai. Taip pat populiarios buvo siuvinėtos ir nertos staltiesės

su tradiciniais šalių ornamentais. Spalvingos sagės, pinti ir velti

gaminiai, dekoruoti knygų viršeliai traukė mugės lankytojų dėmesį. 

Norėdami plačiau susipažinti su gaminiais ir įspūdžiais iš Vengrijoje

vykusios „Kultūrų mugės“ apsilankykite mūsų projekto svetainėje

yocait.weebly.com 
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Kontaktai  

Norėdami  gaut i

daug iau i n formac i jo s

ap i e  š iuos gamin ius

sus i s i ek i t e  su Aurelija

Grinkevičiene

agrinka@yahoo.com  

Tradicija ir kūryba susitinka

Šiuose puslapiuose yra pateikiami įvairių šalių tautinių kostiumų pavyzdžiai. Tuo

pačiu parodoma kiekvienos šalies rankdarbių metodikos ir technikos.

Tautiniai kostiumai yra mūsų kultūrinis paveldas. 
Čekijos Respublika 

Tautiniai kostiumai yra viena iš labiausiai žavinčių liaudies kultūros ir jos

įvairovės išraiškų. Jie yra glaudžiai susijęs ne tik su tam tikromis konkrečiomis

etnografinėmis sritimis, bet ir dažnai tiesiogiai su savivaldybėmis. Kai kurie

ekspertai  iš pirmo žvilgsnio atpažįsta, iš kur yra  kilęs juos nešiojantysis. Vis

daugiau ir daugiau žmonių supranta, koks unikalus ir svarbus yra į mūsų

protėvių palikimas dabartinei kartai.Tautiniai kostiumai turi išliekamąją vertę -

jie yra tautos kultūros paveldo dalis.

Iš kartos į kartą buvo perduodamos vertybės, kurios buvo sukurtos per

šimtmečius ir yra kultūrinio identiteto pagrindas ir kultūrinės įvairovės šaltinis.

Čekijos menininkai, tokie kaip Josef Manes, broliai Úprka ir kiti, užfiksavo savo

paveiksluose originalaus dizaino kostiumus.

Visi, kurie žavisi čekiškais tautiniais

kostiumais, žino tokius žodžiu

kaip košárek, fěrtůšek,  čepení, 

třaslavice. Domėjimasis tautiniais

kostiumais vis auga ir įtraukia

jaunąją kartą. Šiomis dienomis

Čekijoje jau beveik nėra dėvimi

tautiniai kostiumai, bet svarbiomis

progomis, tokiomis kaip banketai,

karnavalai, šv. Velykos, vyno

šventės ir kt. metu juos dėvima.

Kai kuriose savivaldybėse gyvenantys žmonės eidami į bažnyčią 
sekmadieniais vilki šventinius kostiumus. Tautinis kostiumas yra svarbus,

kadangi jis rodo  priklausomybęį kaimui, stiprina priklausomybės
bendruomenei jausmą. 

mailto:agrinka@yahoo.com
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Kalocsai tautinis kostiumas 

Kalocsai tautinis kostiumas yra palyginti naujas pagal kilmę. Jis yra gausiai 

spalvotas ir vienas žinomiausių.  Merginos puošia savo šukuosenas  rausvos 

arba šviesiai mėlynos spalvos plaukų kaspinais. Ištekėjusios moterys uždengia 

galvą  siuvinėtu baltu lino gaubtu.

Praėjusiame šimtmtyje drabužiai daugiausia buvo siuvami iš paprastos 

mėlynai nudažytos medžiagos. Amžių sandūroje, moterys pradėjo jau siuvinėti  

palaidinių rankoves su tamsiai mėlynos ir juodos spalvos siūlais. Jos puošė 

liemenes  baltomis gėlėmis,o vėliau pradėjo naudoti  ir kitokias spalvas. 

1930-siais metais joe pradėjo naudoti dar  spalvingiasnį siuvinėjimą. Moterys 

pradėjo naudoti raudonos, žalios, geltonos, mėlynos ir violetinės spalvos ver-

palus. Todėl šiandiena galime rasti spaudoje įvairių spalvų rankdarbių 

pavyzdžių. Po plisuotu sijonu, kuris gali būti mėlynas arba žalias, yra dėvima 

keletas sijonų.  O ant viršaus yra dėvima prijuostė, apsiūta baltais nėriniais. 

Kojos yra apmautos margomis kojinėmis ir spalvingomis šlepetėmis.
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Bulgariškas tautinis kostiumas 

Tautiniai kostiumai kaip ir kalba ir liaudies dainos tradicijos yra labai specifinis

kultūros fenomenas, kuris plėtojosi per visą ilgą istorinę raidą. Štai kodėl tautiniai

kostiumai jau seniai  yra Bulgarijos liaudies kultūros lemiamas veiksnys, kuris

parodo vizualinę etninės specifikos idėją bei etnografinę Bulgarijos žmonių

įvairovę. Bulgariški tautiniai kostiumai buvo tiek kasdieninio žmonių gyvenimo

tiek švenčių dalis ir tai yra kultūros dalis, kuri parodo kaip medžiaga ir dvasinis

pasaulis prasiskverbia ir papildo vienas kitą. 

Yra daug bulgariškų moteriškų kostiumų tipų ir variantų: soukman (berankovė

suknelė), saya (ilga suknelė), viena ar dvi prijuostės ir marškiniai. Prabangus

siuvinėjimas puošia didelę rankovių dalį, marškinių priekį ir nugarą. Tipiškas

bulgariškas papuošimas yra pafti (diržo sagtis). Ji gali būti apvali ar

ovali, pagaminta iš geležies ar išlieta, papuošta ornamentais. Prijuostė yra

įspūdingiausia kostiumo dalis.

Bulgarų vyriški kostiumai yra balti ir juodi priklausomai nuo kitų vilkimų

drabužių. Seniausias vyriško kostiumo prototipas yra  ilgi marškiniai, vilnonės

ar medvilninės kelnės apjuostos juosta ties juosmeniu. Šis kostiumas yra kon-

servatyvaus stiliaus, bet jis buvo patogus nešioti ūkininkaujant ir  auginant

gyvulius. Kiekvienas kostiumo tipas yra derinamas įvairias variantas. Vilna, linas

kanapės, šilkas ir medvilnė buvo pagrindinės medžiagos. 19 amžiaus antroje

pusėje daugiausiai jos buvo audžiamos namuose. Oda buvo naudojama  ava-

lynei vadinamai tzarvuli (tam tikras sandalų, kurpių tipas) gaminti. Vyriškoms

kepurėms buvo naudojamas kailis.

Tzarvuli 
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Lietuvių tautiniai kostiumai 

Lietuvių tautiniai kostiumai susiformavo 19 a. pradžioje šventinių 

kostiumų pagrindu. 20 a pradžioje Lietuvių tautiniams kostiumams, ypač 

moterų suknelėms, daug įtakos turėjo miestų tradicijos. Šiandien tautini-

ai kostiumai yra dėvimi folklorinės muzikos ir šokių švenčių, religinių pro-

cesijų bei įvairių viešų renginių metu.

Pagal tautinių drabužių bruožus, kostiumai gali būti klasifikuojami į kelias 

regionines grupes: Aukštaičių Dzūkų, Klaipėdos, Suvalkijos ir Žemaitijos. 

Keikvieno regiono tautiniai kostiumai pasižymi skirtingomis mezgimo 

technikomis, audiniais, spalvomis, ornamentais, išsiuvinėjimu ir dėvėjimo 

maniera. 

Vyrų kostiumai skirtinguose regionuose skyrėsi mažiau nei moterų. 

Ansamblio pagrindinės dalys buvo marškiniai, kelnės, liemenė, lengvo 

audinio švarkas, paltas, avies kailio paltas, galvos apdangalas ir apavas. 

Vyrų kostiumai paprastai budavo su ilgomis rankovėmis ir buvo pagaminti 

iš tankaus lininio audinio. Paprastai šie kostiumai turėjo standžią apykaklę 

iš medvilnės, išsiuvinėtą juodais ir raudonais dygsniais. Šalies vyrai dėvėjo 

įvairių rūšių kepures, tačiau per karščius  rinkdavosi šiaudines skrybėles. 

Moterų suknelės buvo kur kas spalvingesnės ir įvairesnės nei vyrų. Lietuvių 

moterų rūbai atspindėdavo jų darbštumą, pasiekimus ir grožio suvokimą. 

Moterų kostiumo dalys buvo sijonas, marškiniai, liemenė ir prijuostė. 

Išoriniai apdarai buvo paltas ir galvos apdangalas.
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Tradiciniai turkų vestuviniai rūbai

Pagal turkų tradicijas, jaunos, nevedusios merginos paprastai rengdavosi kukliai, 

kadangi iššaukiantys rūbai, pagaminti iš auksinių ar sidarbrinių siūlų, žvyninių 

blizgučių ar siuvinių, buvo laikomi netinkamais dėvėti. Todėl vestuvinė suknelė 

būdavo pirmas gausiai siuvinėtas rūbas, kurį jauna mergina užsidėdavo savo 

gyvenime. Vestuvinis kostiumas skyrėsi nuo kitų moterų dėvimų apdarų 

nuotakos galvos apdangalu, nuometu ir kitais aksesuarais. 

Turkų vestuvinės suknelės, pagamintos iš prabangaus audinio pagal to 

laikotarpio madas,buvo ryškių spalvų tokių kaip raudona, violetinė, mėlyna ar 

rožinė. Vestuvinės suknelės ir kiti moterų apdarai labai skyrėsi skirtinguose 

šalies regionuose savo spalvomis, audiniais, siuvinėjimu ir dėvėjimo stiliumi. 

Aukštesnio sluoksnio nuotakos kiekvieną šventės diena dėvėdavo skirtingas 

sukneles. 

Pagrindiniai nuotakos atributai buvo vadinami paçalik. Juos sudarė maišo 

formos kelnės, švarkas, palaidinė, chalatas, vadinamas entari ir kaftanas. Ent-

ari, dėvimas po shalvar yra pats seniausias turkių apdaras. Įvairaus stiliaus en-

tari buvo dėvimi iki 19 a. vidurio, su skirtingo ilgio suknelėmis, padalintomis 

įpjovomis į dvi ar daugiau dalių ir papuoštomis įvairių formų karoliais. Nuo 19 

amžiaus pradžios stiliai vadinami  üç etek and dört etek, pagal kuriuos 

suknelės yra padalintos į tris ar keturias dalis, buvo mados viršūnėje. Üç etek 

stiliaus suknelės turėjo įpjovas šonuose, suformuojančias tris suknelės dalis, 

siekiančias žemę, ir buvo atviros priekyje, susegtos sagomis ties liemeniu. Šios 

suknelės buvo dėvimos iki 1875, o kaimo vietovėse – iki 20 amžiaus.
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Kontaktai  

Wisamar educational
institute 
Eszter Csepe 
eszter.csepe@wisamar.de
Heinrichstrasse 5-7 04317
Leipzig 
Tel. 0049 (0)341 51 999556
Fax 0049 (0)341 51 999554 

www.wisamar.de  

Septyni “Kirchspiel Schleife” kaimai 

priklauso „Schleifer“ kostiumo regionui. 

Blogos ekonominės sąlygos atsispindėjo

medžiagų pasirinkime. Pagrindinės

medžiagos buvo medvilnė ir linas.

Kostiumą sudarė iki kelių ilgio žalias

arba mėlynas klostuotas sijonas bei

prijuostė. Kepurė, kuri buvo prilaikoma

kartonu, yra pagaminta iš raudonos

struktūros audinio mergaitėms ir iš

mėlyno arba žaliai balto – moterims. 

2002 metais, iš viso buvo 75 moterys,

kurios nuolat dėvi kostiumą. 

Tradiciniai vokiečių kostiumai

Iki 18 amžiaus pabaigos tradiciniai vokiečių kostiumai buvo nustatytomi

aprangos kodekso: iš kokių medžiagų turi būti pasiūti, kokius papuošalus

galima rinktis pagal atitinkamą šeimos statusą. Po Prancūzų Revoliuci-

jos (1789-1794) suknelių stiliai pasikeitė. Kostiumas tapo socialine

tradicinio kaimietiško gyvenimo būdo išraiška. Dėl romantikos ir dėl

nacionalinio tautų atgijimo 19-to amžiaus viduryje tradicinė suknelė

buvo interpretuojama kaip etninio identiteto ženklas. Vyrų kostiumai

išnyko. Moterų tradicijos išliko ilgiau, suknelę paprastai sudarė sijonas,

apatinis sijonas, prijuostė, marškiniai, chalatas, korsetasm šalikas, švarkas,

kepurė, skara ir kojinės. 

Tradiciniai sorbų kostiumai iš Bautzen Tradiciniai sorbų kostiumai iš Cottbus 

http://www.wisamar.de/
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Gerosios praktikos vadovas  

Per pastaruosius 24 mėnesius šimtas projekto partnerių ir mokinių iš 8

Europos valstybių turėjo galimybę keliauti po 6 skirtingas šalis. Kiekvien-

as tarptautinis susitikimas buvo puiki patirtis susipažįstant su kultūra ir

šalies žmonėmis, jų papročiais ir rankdarbių technikomis bei verslo kultūra.

Šie vizitai leido praplėsti savo akiratį, susipažinti su kultūrine įvairove ir

sustiprinti savo asmenines ir institucines vertybes – ko ir buvo siekta

Grundtvig Mokymosi Partnerių programa. Žemiau pateikiama informacija

apie projektą.

Padėka 

Mes dėkojame  partneriams ir jų šalių  projekto mokiniams  už bendradar-

biavimą  Griundtvig  mokymosi partnerysčių projekte: “Tu tai gali“ 

Patvirtinimas 

Šis projektas buvo finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Geros praktikos vadovas atspindi tik autorių požiūrį, ir Komisija negali 

būti laikoma atsakinga už pateiktą informaciją.


