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MACEVA
„Maceva” yra ne pelno siekianti Viešoji įstaiga, kurios tikslas –
išsaugoti senąsias žydų kapines. Lietuvoje yra apie 200 žydų
kapinių. Kai kurios iš jų yra sunaikintos, kai kuriose vis dar galima
pamatyti palaidojimo ženklų - antkapinių paminklų.
„Maceva” kuria virtualią žydų kapinių duomenų bazę, skaitmenina
antkapius, telkia šiam darbui savanorius.
Virtualioje žydų kapinių duomenų bazėje - www.litvak-cemetery.info
skelbiamos nuorodos į visas Lietuvoje esančias žydų kapines. Į
virtualią duomenų bazę įtrauktos kapinės turi istorinę ir memorialinę reikšmę – tai neatsiejama bendros lietuvių ir Lietuvos žydų
kultūros dalis.
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MACEVA is a non-profit, non-governmental institution which

aims to preserve the approximately 200, old Jewish cemeteries
in Lithuania. These have been destroyed, neglected and forgotten, but beneath the ruble of memory, often times, old tombstones still exist.
MACEVA is creating a virtual Jewish cemetery database, digitizing
the tombstones, using the help of volunteers to fulfill this work.
The virtual Jewish cemetery database - www.litvak-cemetery.info
contains links to all existing Jewish cemeteries in Lithuania and
it has references to digitized cemeteries. All Jewish cemeteries
included into this virtual database have a historic, artistic and
memorial value – they are an integral part of both Lithuanian and
Litvak (Lithuanian Jewish) culture.
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EDUKACINĖ
VEIKLA
Ypatingą dėmesį VšĮ „Maceva” skiria ir švietimui - darbui su mokiniais ir įvairiomis jaunimo organizacijomis. Taip siekiama ugdyti
jaunuomenės vidinę toleranciją, domėjimąsi savo krašto istorija
ir kultūriniu paveldu. Prie savanoriškos veiklos kaskart prisideda
mokiniai iš įvairių miestų.
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EDUCATIONAL ACTIVITY

MACEVA pays particular attention to educational activities –
especially cooperating with students and various youth organizations. It aims to improve an inner youth tolerance, to deepen
youth interest in their local history and cultural heritage. Constantly, various schoolchildren from different areas are involved
in volunteerism.
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ATMINTIES
IŠSAUGOJIMAS
Žydų kapinės – ne vien palaidojimo vieta, tai – atminties vieta.
VšĮ „Maceva”, kaip atminties institucija, siekia išsaugoti ir perduoti
ateities kartoms atmintį apie Lietuvoje gyvenusius žydus. Svarbu
suvokti tai, jog šias atminties vietas labiausiai naikina ne laikas, o
žmonės – jų abejingumas. Dėl lėšų, žmonių ir iniciatyvos stygiaus
senosios žydų kapinės labai greitai nyksta. Kartu su jomis išnyksta
atmintis ir apie ten palaidotus litvakus.
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PRESERVING MEMORY

Jewish cemeteries are not only burial places, they are memorial places. MACEVA, as a memory preserving institution aims
to transmit memory about Litvaks who lived in Lithuania to
future generations. It is important to realize that these memorial
places have mostly been destroyed, not by time, but by apathy
of people. Because of lack of funds and initiative, old Jewish
cemeteries are quickly disappearing and the memories of Litvaks
who are buried there will disappear as well.
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PRISIDĖKITE
VšĮ Litvakų kapinių katalogas „Maceva“ yra ne pelno siekianti
organizacija, kuri gyvuoja tik savanorių ir privačių aukotojų dėka.
Mūsų projektas yra atvira iniciatyva, tad kviečiame bendradarbiauti visus suinteresuotus žydų kapinių išsaugojimu – privačius
asmenis, verslo atstovus, vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas.
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CONTRIBUTE

Litvak Cemetery Catalogue MACEVA is a volunteer based organization heavily dependent on international support. Our project
is an open initiative; we welcome everybody who wishes to
join. Therefore, we welcome everybody’s support – individuals,
businesses, governments and non-governmental organizations
interested in Jewish cemetery, and memory preservation.
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BENDRADARBIAVIMAS
„Maceva“ veikla neatsiejama nuo bendradarbiavimo su Lietuvos
žydų bendruomene, Kultūros paveldo departamentu, muziejais ir
savivaldybėmis bei įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.
Všį Litvakų kapinių katalogas „Maceva“ nuolatos bendradarbiauja su mokyklomis Lietuvoje ir užsienyje tam, kad užtikrintų
jaunų žmonių domėjimąsi litvakų paveldu, kultūra ir atminties
išsaugojimu.
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COOPERATION

MACEVA works in cooperation with the Lithuanian Jewish
Community, the Lithuanian Cultural Heritage Department,
museums, local governments and various non-governmental organizations. Litvak Cemetery Catalogue MACEVA seeks permanent cooperation with schools in Lithuania and abroad to ensure
continuous involvement of young people in preserving Litvak
heritage, culture and memory.
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