Indrė Skablauskaitė
GYVENIMO IR KŪRYBINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

1. Kontaktiniai duomenys
1.1. Nuolatinės gyvenamoji vieta:
Šilutė
1.2. Tel. nr.: 8-68229145
1.3. El. paštas: iskablauskaite@gmail.com
2. Darbo kultūros ar meno srityje patirtis
Darbdavys, paslaugos
gavėjas, autorinio
kūrinio užsakovas ir kt.

Pareigos, suteiktos
paslaugos,
sukurtas kūrinys
ir kt.

Šilutės Hugo Šojaus
muziejus
Šilutės rajono
savivaldybė

Lietuvos kultūros taryba

Laikotarpis
Nuo

Iki

Muziejininkė etnografė

2011-03-01

2016-12-16

Šilutės Hugo
Šojaus muziejaus
direktorė

2016-12-19

dabar

Kultūros ir meno
sričių projektų
vertinimas

2016-04-14

3. Išsilavinimas ir kvalifikacija
Baigtos studijos, kursai,
mokymai ir pan.

Baigimo metai

Įgyta specialybė,
žinios ir pan.

Įgytas kvalifikacinis
laipsnis, suteiktas
sertifikatas ir pan.
Lietuvių filologijos
bakalauro
kvalifikacinis laipsnis,
lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojo
bei folkloro kolektyvo
vadovo profesinė
kvalifikacija
Filologijos Magistro
kvalifikacinis laipsnis

Klaipėdos universitetas

2001 m.

Studijos pagal
Lietuvių filologijos ir
etnografijos studijų
programa

Klaipėdos universitetas

2003 m.

Studijos pagal
kalbotyros studijų
programą

2012

Komunikacijos
fakulteto
Muzeologijos katedros
40 val. mokymai
„Muziejų
komunikacija“

Įgytos „Muziejų
komunikacijos“
kompetencijos,
išduotas pažymėjimas
Ns Nr. 027534

2013

Komunikacijos
fakulteto
Muzeologijos katedros
40 val. mokymai
„Modernaus
muziejaus specialistų
kompetencijų
ugdymas“

Išklausytas modulis
„Muziejų vadyba“,
išduotas pažymėjimas
NS Nr. 028225

Vilniaus universitetas

2014

Komunikacijos
fakulteto
Muzeologijos katedros
40 val. mokymai
„Modernaus
muziejaus specialistų
kompetencijų
ugdymas“

Išklausytas modulis
„Teorinė muzeologija“,
išduotas pažymėjimas
NS Nr. 029705

Valstybinis turizmo
departamentas prie ūkio
ministerijos

2014

Įgytas antros
kategorijos gido
pažymėjimas

Išduotas pažymėjimas
VTD 000445

2015

5 dienų darbuotojų
stažuotės programa
„Muziejai ir bendrojo
lavinimo mokyklos –
ugdymo partneriai“

Išduotas pažymėjimas
Nr. 1.1.2.5.-01/01

2015

Komunikacijos
fakulteto
Muzeologijos katedros
40 val. mokymai
„Modernaus
muziejaus specialistų
kompetencijų
ugdymas“

Išklausytas modulis
„Muziejai ir
dalyvaujamoji kultūra“,
išduotas pažymėjimas
NS Nr. 030974

2016

Kvalifikacijos
tobulinimo seminaras
„Rudens šventės

Patobulinta etninės
kultūros ugdymo
kompetencija

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas

Lietuvos Didžiosios
kunigaikštystės valdovų
rūmai

Vilniaus universitetas

Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo
centras

kalendoriniame cikle“

A. Baranausko ir A.
Vienuolio Žukausko
memorialinis muziejus

VšĮ Ateities visuomenės
institutas

Atsakingo verslo ir
mentorystės institutas

2017

Tarptautinė mokslinė
– praktinė
memorialinių muziejų
konferencija
„Memorialinis
muziejus: kelias į
knygą“

Išduotas pažymėjimas
Nr. AB033

2017

Kultūros inovacijos,
sklaida ir vietovės
identiteto stiprinimas:
senamiesčio
įveiklinimas per
tarpsektorinį
bendradarbiavimą

Išduotas pažymėjimas
AVI-KKC Nr. 42

2017

„Latvijos ir Estijos
muziejų inovacijos ir
jų pritaikymas
Lietuvos muziejų
modernizavime“

Išduotas pažymėjimas
\NR. 171005-37

4.1. Per paskutinius 5 metus įgyvendinti (organizuoti, koordinuoti ir pan.) projektai

Projekto pavadinimas ir
trumpas aprašymas (iki 200
spaudos ženklų)

Projekto
finansavimo
šaltiniai

Pareigos
projekte
(projekto
vadovas,
kuratorius ir
pan.)

Projekto vykdymo (jo
įgyvendinimo, dalyvavimo jame
ir pan.) laikotarpis
Nuo

Iki

Tęstinis edukacinių pamokų
ciklas „šeštadieninė
lietuvininkų tarmės
mokyklėlė“

LTKT,
Projekto
Šilutės rajono
vadovas
savivaldybė

2014-0306

2014-12-06

Tęstinis edukacinių pamokų
ciklas „Kaip lietuvininkai
ypatiškas šventes laikė“

Šilutės rajono Projekto
savivaldybė
vadovas

2014-0306

2014-12-30

Tęstinis edukacinių pamokų
ciklas „šeštadieninė

LTKT,
Projekto
Šilutės rajono vadovas

2015-0301

2015-12-04

lietuvininkų tarmės
mokyklėlė“

savivaldybė

4.2. Vertingiausi veiklos rezultatai kultūros ir meno srityje per pastaruosius 5 metus
Parengti ir finansuoti 6 tęstiniai edukacinių pamokų užsiėmimų „Šeštadieninė lietuvininkų
tarmės mokyklėlė“ projektai. Vykdoma lietuvininkų tarmės sklaida, paruošta apie 50 žmonių,
sudaryti ir išleisti edukaciniai „Lietuvininkų tarmės sąsiuviniai“ (3 dalys); brošiūra „O jeigu taip
parašiau, tai taip ir bus buvę...“; CD: K. Donelaičio „Metų skaitymai lietuvininkų tarme“; Hugo
Šojaus „Pasakų apie paukščius skaitymai lietuvininkų tarme“; „Ten, kur gyvena laumės, aitvarai,
kaukai ir milžinai“ sakmės ir pasakojimai lietuvininkų tarme; Hermano Zudermano „Lietuviškų
apysakų skaitymai lietuvininkų tarme“; „Nuo gimimo iki smerties“ pagal Ievos Simonaitytės
kūrybą.
Pagal projektinės, LTKT tarybos finansuotas veiklas sudarytas ir išleistas katalogas „Etnografinė
dr. H. Šojaus kolekcija Šilutės muziejuje. Anuomet ir dabar“, paruoštas koncepcija ir įrengtas H.
Šojaus etnografinė ekspozicija.
Dalyvaujama Mažosios Lietuvos etninės globos tarybos veikoje, ruošiami straipsniai
žiniasklaidai apie etnografinės Mažosios Lietuvos papročius, šio krašto tarmę.

5. Kita svarbi informacija
2014 m. už Lietuvos Respublikos Prezidento padėka ir medalis už lietuvininkų šnektos
gaivinimą ir Mažosios Lietuvos tradicijų puoselėjimą.
2015 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos premija už tradicinės kultūros
puoselėjimą ir skleidimą.

Indrė Skablauskaitė_________________
(vardas, pavardė, parašas )

