MARIJA ŠČERBAKOVA
Marija Ščerbakova gimė 1946 m. gegužės 12 d. Leningrado mieste (dabar Sankt Peterburgas).
1953–1961 m. mokėsi Leningrado vidurinėje mokykloje Nr. 189.
1961–1965 m. studijavo Leningrado meninės grafikos pedagoginėje mokykloje.
1965–1976 m. dirbo vaizduojamojo meno mokytoja Tomsk-7 miesto (dabar Severskas)
mokykloje.
1976–1978 m. ėjo lėlių teatro vyr. dailininko pareigas Tomsk-7 mieste.
1978 m. atvyko gyventi į Lietuvą.
1978 m. sausis–rugpjūtis – ėjo dailininko pareigas SMU–3, Sniečkuje (dabar Visaginas).
1978 m. –1990 m. dirbo vaizduojamojo meno mokytoja Sniečkaus mokykloje Nr. 1.
1986–1990 m. studijavo Šaulių pedagoginiame institute.
1990–1993 m. dirbo pradinių klasių mokytoja Sniečkaus mokykloje Nr. 4.
1994–2003 m. ėjo dailininko pareigas Visagino rekreacijos paslaugų centre (LOK), Ignalinos AE.
1994–2003 m. dirbo vaikų vasaros mokyklos „Baltas ežeras“ direktore.
Nuo 2003 m. Visagino jaunųjų menininkų klubo „Paletė“ vadovė.
Nuo 2003 m. Trečiojo amžiaus universiteto Visagino filialo dailės fakulteto dekanė.
Nuopelnų aprašymas
Marija Ščerbakova – Visagino jaunųjų menininkų klubo „Paletė“ vadovė, Trečiojo amžiaus
universiteto Visagino filialo dailės fakulteto dekanė, Lietuvos liaudies dailininkė.
Atvyko į Lietuvą 1978 metais ir pakviesta į Sniečkaus vidurinę mokyklą Nr. 1 eiti dailės
mokytojos pareigas. Ten taip pat užsiėmė ir dekoravimo darbų. Mokykloje buvo įkurtas
„muziejus“, kuriame buvo surinkti mokyklos absolventų, aukso medalininkų, socialistinio darbo
didvyrių, miesto ir IAE statybininkų nuotraukos, medžiaga apie Antaną Sniečkų, Antrojo
pasaulinio karo laikotarpio eksponatai (gilzės, šalmai ir kt.), rasti kasant tranšėjas, duobes.
Tuo metu mokykloje buvo įkurtas piešimo būrelis. Keli būrelio mokiniai tęsė studijas SSRS dailės
akademijos Leningrado dailės mokykloje, kurią Marija Ščerbakova sėkmingai baigė
(specializavosi architektūros, tapybos, ikonografijos srityse), taip pat baigė Vilniaus dailės
akademiją.
1994 m. pradėjo eiti dailininkės pareigas IAE rekreacijos paslaugų komplekse (LOK), vasaros
laikotarpiais buvo vaikų stovyklos „Baltas ežeras“ direktore. Visus devynerius darbo LOK-e
metus savo veiklą siejo su tapyba, grafika, išmokė daryti vitražus. Dalyvavo miesto ir regioninėse
parodose. Tame laikotarpyje darbo dienų vakarais ir savaitgaliais dirbo dailės mokytoja privačioje
mokykloje „Harmonija“ ir menų mokykloje „Alina“.
2003 m. įkurtas jaunųjų menininkų klubas „Paletė“, kuriame M. Ščerbakova iki dabar moko
tapybos, piešimo, kompozicijos pagrindų tiek vaikus, tiek suaugusius. Per visus šiuos metus buvo
surengta virš 40 dailės parodų įvairiausia tematika Visagine, Vilniuje, Ukmergėje, Utenoje,
Zarasuose, Ignalinoje bei Lenkijoje. Taip pat buvo rengiamos ir personalinės parodos.
Organizuodama klubo „Paletė“ veiklą Marija Ščerbakova dalyvavo skirtinguose Visagino miesto,
respublikinėse ir Europos Sąjungos projektuose. Ne kartą dalyvavo Visagino bendruomenės fondo
labdaros aukcionuose.
Nuo 2003 m. M. Ščerbakova – Visagino Trečiojo amžiaus universiteto dailes fakulteto dekanė.
2003–2020 metų laikotarpyje buvo organizuojami įvairūs meistriškumo kursai vaikams, senjorams
ir suaugusiems su negalia (Visaginas, Zarasai), Raudonojo Kryžiaus savanoriams, stačiatikių
bažnyčios bendruomenės vaikams ir kt.
2001 m. M. Ščerbakovai suteiktas Lietuvos liaudies dailininkės vardas.
2009 m. įteiktas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio atminimo ženklas.
2009 m. M. Ščerbakovai įteikta premija „Mano miestas – Visaginas“ nominacijoje „Už nuopelnus
kultūros srityje“.
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