
Naujienlaiškis Nr.13
Visiems besidomintiems kultūros paveldo
prieinamumo didinimu, turizmo plėtra

Šilutės Hugo Šojaus muziejus
Šilutės (Šilokarčemos) valstybinis dvaras buvo įkurtas 1721 m. Prūsijoje vykdytų administracinių reformų
metu. Dvaro kompleksą sudaro 12 pastatų ir parkas. Septynmečio karo metu Šilutės dvaras rusų buvęs
sudegintas ir vėl iš naujo atstatytas. 1819 m. dvaro šeimininkas F. V. Radkė pradėjo statyti naujus dvaro
rūmus, išlikusius iki šių dienų. Šilutės Hugo Šojaus dvaro, kaip muziejaus, istorija prasidėjo, kai 1889 m.
Šilokarčemos senąjį dvarą nupirko iš Klaipėdos kilęs dvarininkas Hugo Šojus (Hugo Scheu). Po 1896 m.
gaisro, kuris sunaikino beveik visus dvaro ūkinius pastatus, senųjų vietoje buvo pastatyti nauji, o dvaro
kiemas, apsisaugant nuo upės potvynių, paaukštintas apie metrą ir išgrįstas akmeniniu grindiniu. 1906–
1907 m. dvaro sodyba iš dalies rekonstruota: pristatytas rizalitas, medinė veranda ir antras flygelio aukštas,
prie dvaro įrengtas parkas. H. Šojus matydamas, kaip greitai dėl pramonės revoliucijos XIX a. nyksta
tradicijos ir verslai, savo rūmų dviejuose kambariuose pradėjo kaupti Klaipėdos krašto etnografinę
medžiagą, rinko tautosaką, buvo sukaupta etnografinių baldų, rūbų, dokumentų, spaudinių, žemėlapių
kolekcija, daug senų lietuviškų rūbų bei audinių pavyzdžių. Tai buvo pirmasis muziejus Klaipėdos krašte. II-
ojo pasaulinio karo metais dvaras ir dvaro muziejus labai nukentėjo nuo čia apsistojusios Raudonosios
armijos. 1948 m. dvaro pastatai buvo perduoti sodininkystės ir bitininkystės mokyklai, o muziejus perkeltas į
buvusi gyvenamąjį namą miesto centre.

Šilutės Hugo Šojaus muziejus
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Tai vienas iš 4 objektų Pajūrio
regiono maršrute, rekomenduojamų
žmonėms su negalia ir visiems
besidomintiems patogesniu
prieinamumu.

Maršrutas Pajūrio regione
1. Šilutės Hugo Šojaus muziejus.
2. Lietuvos Jūrų muziejus.
3. Palangos Gintaro muziejus.
4. Palangos Kurchauzas (salė).

2005 m. į restauruotą Hugo šojaus dvarą persikėlė Šilutės muziejus, kuriam 2015 m. suteiktas Šilutės Hugo
Šojaus muziejaus vardas. Šiuo metu dvaro pastatų komplekse yra ne tik muziejus, bet ir turizmo
informacijos centras, restauracijos ir edukacijos centras, kur įkurtos restauracijos dirbtuvės, veikia
edukacijos klasė, muziejaus vidaus biblioteka-archyvas. Dvare įsikūrusiame muziejuje saugoma ir
eksponuojama: archeologijos radiniai, dailės kūriniai, indai, baldai, gyvūnijos, liaudies meno, etnografijos,
rūbų, dokumentų, spaudinių ir žemėlapių kolekcijos, fotografijos ir atvirukai, žvejybos įrankiai, dvarininkų iš
užsienio šalių parsivežti suvenyrai. Rūmų fojė atidengtos išlikusios jugendo stiliaus, o antro aukšto salėje –
romantinės kompozicijos freskos. Freskų salė jau tapo santuokų registravimo, kitokių iškilmių vieta.

Sužinoti daugiau

Objekto prieinamumas žmonėms su negalia
Automobilių stovėjimo aikštelė pritaikyta žmonėms su negalia - prie objekto.
Viešojo transporto stotelė iki 300 m.
Patekimas į objektą - yra pandusas.
Patogu judėti objekte – kliūčių nėra.
Objekte įrengtas keltuvas (yra iškvietimo mygtukas).
Objekte pritaikytas neįgaliųjų tualetas.

Sužinoti daugiau

Daugiau vietų, pritaikytų lankymui galima rasti svetainėje www.beslenksciu.lt/turizmas-visiems/
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