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Sausis – vasaris – kovas

Lietuvos nacionalinio muziejaus Naujajame arsenale 
kovo 6 d. atidaryta paroda „Atkurtos Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės apdovanojimai“, skirta Kovo 11-ajai. 

Parodoje eksponuoti Lietuvos valstybės apdovanojimai, ku-
riuos Lietuvos nacionaliniam muziejui yra perdavusi Lietuvos 
Respublikos Prezidento kanceliarija, ir iš privačių asmenų gauti 
apdovanojimai. Kartu pateikiami diplomai ir liudijimai, apdova-
nojimų pakaitai: juostelės, miniatiūros, rozetės. Trūkstamus pa-
kaitus parodai paskolino UAB „Lietuvos monetų kalykla“ ir UAB 
„Metalo forma“. 

Ekspoziciją papildė Lietuvos Respublikos Prezidento metraš-
tininkų fotografų Vlado Gulevičiaus ir Džojos Gundos Barysaitės 
nuotraukos.

Kovo 13 d. – Bažnytinio paveldo muziejaus salėje atidaryta 
tekstilininkės Salvinijos Giedrimienės jubiliejinė kūrybos paroda.

Salvinija Giedrimienė – vienintelė tekstilininkė Lietuvoje, nuo-
sekliai plėtojanti religinę tematiką. Dailininkės autorinėje parodo-
je eksponuojami ne tik modernia klasika tapę dar devintajame 
dešimtmetyje išausti darbai, saugomi Lietuvos nacionaliniame ir 
Lietuvos dailės muziejuose, bet ir religinės tematikos gobelenai iš 
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos bei Vilniaus arkivyskupi-
jos kurijos. Iš viso parodoje eksponuota 20 darbų.

S. Giedrimienė daug prisidėjo prie XX a. antrosios pusės Lietu-
vos tekstilės modernizavimo ir šios dailės srities profesionalumo 
augimo.

Senajame arsenale sausio 9 d. – vyko vakaras, skirtas mu-
ziejininko Vinco Žilėno 100-osioms gimimo metinėms paminėti. 

Sausio 10 d. vyko kultūros istorijos vakaras „Vilniaus miesto 
archeologiniai tyrimai: istorija, atradimai ir praradimai.“ Vakarą 
vedė archeologas Aleksas Luchtanas. 

Sausio 24 d. vyko kultūros istorijos vakaras „XVII a. pradžios 
Vilniaus miestas ir miestiečiai.“ Vakarą vedė meno istorikas Min-
daugas Paknys.

Sausio 31 d. vyko vakaras, skirtas prof. Marijos Gimbutienės 
skaitymams. Pranešimus skaitė Jurgita Žukauskaitė-Alvarez Ro-
mero („Mirusiųjų laidosena „miego forma“: papročio kilmė, raida 
ir formos“), Laurynas Kurila („Senieji Rytų Lietuvos pilkapių plė-
šikai“), Irena Kaminskaitė („Interpretuojant XIII–XIV a. medines 
lazdas iš Vilniaus ir Kernavės“).

Vasario 7 d. vyko kultūros istorijos vakaras „1655–1661 m. 
Vilniaus okupacija“. Vakarą vedė istorikas Elmantas Meilus.

Vasario 14 d. vyko vakaras, skirtas prof. Marijos Gimbutienės 
skaitymams. Pranešimus skaitė Algirdas Girininkas („Nuo roman-
tiškos iki akademinės baltų kilmės koncepcijos“), Elena Pranckė-
naitė („Gyvenvietės Luokesų ežere naujausių tyrinėjimų duome-
nimis“), Vykintas Vaitkevičius („Gudulinės šventvietė – 1377 m. 
didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo kremavimo vieta“).

Vasario 21 d. vyko kultūros istorijos vakaras „Vilnius 1794 m. 
sukilimo Lietuvoje centras“. Vakarą vedė istorikas Eduardas Bru-
sokas.

Vasario 28 d. vyko kultūros istorijos vakaras „Vilniaus gyny-
binis žiedas. Iš dokumentinių laidų ciklo „Reportažai iš Lietuvos 
požemių“. Režisierius Justinas Lingys.

Kovo 6 d. vyko kultūros istorijos vakaras „Prancūzmetis Lietu-
voje ir Vilniuje“. Vakarą vedė istorikas Virgilijus Pugačiauskas. 
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Kovo 20 d. vyko kultūros istorijos vakaras „1863 m. sukilimas. 
Vilniaus vyskupas Adomas Stanislovas Krasinskis“. Vakarą vedė 
istorikė Aldona Prašmantaitė.

Kovo 27 d. vyko kultūros istorijos vakaras „Vilniaus jėzuitai. 
Iš dokumentinių laidų ciklo „Lietuvos vienuolynai“. Vakarą vedė 
istorikas Liudas Jovaiša.

Signatarų namuose sausio 31 d. vyko Romualdo Ozolo 
knygos „Supratimai“ pristatymas. Dalyvavo prof. Bronislovas 
Kuzmickas, prof. Arvydas Šliogeris, doc. dr. Vytautas Balčius, 
dr. Vytautas Rubavičius, poetas Sigitas Geda ir knygos leidėjai 
Audronė Daugnorienė ir filosofas Andrius Konickis.

Vasario 1 d. buvo apdovanoti Lietuvos moksleivių plakatų ir 
atvirukų konkurso, skirto Valstybės atkūrimo dienai – Vasario 16-
ajai – laureatai. Konkurse dalyvavo per 400 moksleivių iš visos 
Lietuvos. 

Vasario 9 d. vyko Vilniaus anykštėnų klubo surengtas vakaras, 
skirtas Vasario 16-ajai. Dalyvavo prof. Regina Koženiauskienė, 
habil. dr. Antanas Tyla, prof. Gražina Ručytė-Landsbergienė. 
Vakarą vedė aktorius Ferdinandas Jakštys. Koncertavo operos 
solistai Rasa Juzukonytė ir Deividas Staponkus. 

Vasario 15 d. Vasario 16-osios klubas ir Signatarų namai su-
rengė vakarą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 90-mečiui pa-
minėti. Pranešimus skaitė Vasario 16-osios klubo pirmininkas 
Jonas Jakimavičius ir istorikas dr. Algirdas Jakubčionis. Kon-
certavo operos solistai Rasa Juzukonytė ir Deividas Staponkus, 
akompanavo Aušra Motuzienė.

Vasario 25 d. vyko Lietuvos mokinių konkurso „Švari kalba – 
švari galva“ spaudos konferencija. Dalyvavo kalbininkė dr. Irena 
Smetonienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeri-
jos atstovė Audronė Razmantienė, „Tilde IT“ vadovas Apolinaras 
Škikūnas ir kt.

Kovo 12 d. Vilniaus mokytojų namų ansamblis „Kankleliai“ pri-
statė naują Vinco Kudirkos harmonizuotų lietuvių liaudies dainų 
programą. Vakarą vedė prof. Gintautas Česnys. 

Kovo 19 d. draugija „Pilis“ ir Signatarų namai surengė vakarą, 
skirtą Vinco Kudirkos 190-osioms gimimo ir 110-osioms „Tau-
tiškos giesmės“ metinėms paminėti. Pranešimą „Vinco Kudirkos 
gyvenimas ir veikla“ skaitė prof. Regina Koženiauskienė. Auto-
riaus poeziją skaitė poetas Marcelijus Martinaitis, Vilniaus licė-
jaus mokiniai. Koncertavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
studentai, akompanavo Gražina Zalatorienė.

Vinco Kudirkos muziejuje sausio 12 d. Kudirkos Naumiesčio 
bendruomenė paminėjo Laisvės gynėjų dieną. Rodytas režisie-
riaus Domanto Vildžiūno filmas „Dienoraščio akimirkos“.

Sausio 18 d. vyko vakaras, skirtas kunigui, lietuviškos spau-
dos platintojui, knygnešiui Pranciškui Būčiui paminėti. Koncerta-
vo Slavikų seniūnijos kapela. 

Vasario 7 d. paminėtos literato Justino Zubricko-Turčinskio gi-
mimo 140-osios metinės.

Vasario 16 d. vietos bendruomenė paminėjo Lietuvos valsty-
bės atkūrimo 90-ąsias metines.

Kovo 11 d. paminėtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
18-osios metinės. Koncertavo Sintautų vaikų darželio „Vyturėlis“ 
auklėtiniai.
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„Būkime šviesos ir tiesos vaikai“.
Lietuvos dailės muziejus vasario 4–25 dienomis Vilniuje, 

Lietuvos Respublikos Seimo parodų galerijoje eksponavo XX a. 
lietuvių tapybos klasikos parodą „Nepriklausomos Lietuvos tapy-
ba. 1918–1940“, skirtą Lietuvos Valstybės atkūrimo 90-osioms 
metinėms paminėti. 

Paroda visuomenei pristatyta vasario 15 d. Buvo eksponuo-
jami kūriniai Iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių. Ekspozicija 
išryškino moderniosios lietuvių dailės pagrindus, raidos kryptis, 
pagrindines minėto laikotarpio lietuvių profesionaliosios dailės 
stilistines sroves. Iš Lietuvos dailės muziejaus fondų atrinkti 
žymiausių šio laikotarpio dailininkų kūriniai buvo pristatomi kaip 
kolekcija, atspindinti svarbiausius lietuvių tapybos raidos etapus 
ir ryškiausias kūrybos tendencijas 1918–1940 m. laikotarpiu. 

Vilniaus paveikslų galerijoje sausio 16 d. įvyko literatūrolo-
gės prof. Viktorijos Daujotytės naujos knygos „Sauganti sąmonė. 
Literatūra ir patirtis: užrašai“, kurią išleido Vilniaus dailės akade-
mija, sutiktuvės. 

Profesorės knyga – tai beveik pusantrų metų rašytas savitas 
mąstymo dienoraštis. Jame susipina asmeninių patirčių, litera-
tūros, muzikos, dailės kūrinių refleksija, susitikimų su žmonėmis 
ir su gamta pėdsakai, atskirų asmenybių laikysenų štrichai, šian-
dienos socialinio bei kultūrinio gyvenimo briaunos. Knygoje labai 
svarbus ne tik turinys ir užrašų temos, bet ir autorės filosofinių 
pasirinkimų leistas mąstymo būdas. Užrašai atskleidžia, kaip 
žmogaus sąmonėje iš kasdienio gyvenimo srauto susikuria vien-
tisas ir prasmingas patirties audinys, kokiomis atitikmenų sąsa-
jomis jis suartina vaikystę ir senatvę, asmenį ir bendruomenę, 
„mažąjį“, kasdienį, individualų ir „didįjį“ – kultūros, visuomenės, 
istorinį – laiką. Autorės knygoje labai dažnai tuo jungiančiuoju 
saitu yra meno kūriniai. Knygoje apmąstoma rašytojų Žemaitės, 
Putino, R. Granausko, A. Kalanavičiaus, J. Vaičiūnaitės, N. Mi-
liauskaitės, O. Baliukonės, M. Martinaičio, V. Juknaitės, D. Ja-
zukevičiūtės ir daugelio kitų kūryba, A. Kunčiaus fotografija, O. 
Narbutaitės muzikiniai kūriniai. 

Renginyje dalyvavo, kalbėjo knygos autorė, būrys meno, kul-
tūros, mokslo žmonių, tarp jų Adomas Butrimas, Lolita Jablons-
kienė, Faustas Latėnas, Brigita Speičytė, Tomas Sodeika, Jūratė 
Vilūnaitė. Muzikavo Dainius Puodžiukas, Šviesė Čepliauskaitė, 
Elina Maslakova, dainavo Regina Maciūtė.

Sausio 29 d. atidaryta jubiliejinė Liucijos Šulgaitės kūrybos 
paroda „Įtrūkusi baltuma“.

Keramikė L. Šulgaitė (g. 1933) – viena ryškiausių paskutiniųjų 
dešimtmečio Lietuvos keramikų. Jos kūrybą specialistai vertina 
kaip elegantišką, rafinuotą, poetišką, joje dera filosofinės minties 
gilumas su natūraliu paprastumu. L. Šulgaitės kūriniai buvo eks-
ponuoti 16-oje autorinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Ji viena 
pirmųjų lietuvių keramikių pelniusi aukštus tarptautinius apdo-
vanojimus: tarptautiniame keramikos konkurse Faenzoje (Italija) 
aukso medalį (1971), ten pat – sidabro premiją (1979), tarp-
tautinėje keramikos trienalėje „Sopot – 91“ (Lenkija) – sidabro 
medalį. 

Vilniaus paveikslų galerijoje surengtoje parodoje eksponuota 
daugiau kaip 100 keramikos, porceliano ir 20 autorinės technikos 
kūrinių iš Lietuvos dailės, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės, 
Lietuvos nacionalinio muziejų rinkinių, dailininkės dirbtuvės ir 
privačių asmenų. Parodą kuravo dailėtyrininkė Danutė Skroma-
nienė.
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Vasario 13 d. galerijoje įvyko Lietuvos rašytojų sąjungos leidy-
klos ir J. Baltrušaičio lietuvių ir rusų bendradarbiavimo labdaros 
ir paramos fondo išleistos knygos „Kalba su lemtimi“ sutiktuvės. 
Renginyje dalyvavo prof. Viktorija Daujotytė, poetas Justinas 
Marcinkevičius, publicistas Laimonas Tapinas. Vakarą vedė Va-
lentinas Sventickas. Muzikavo pianistė Šviesė Čepliauskaitė.

 Pristatant parodą pažymėta, kad naujajame leidinyje pirmą 
kartą Lietuvoje vienoje knygoje surinkti poeto, vertėjo, diplomato 
Jurgio Baltrušaičio (1873–1944) rusiškosios poezijos vertimai 
į lietuvių kalbą. Didžiąją gyvenimo dalį praleidęs Rusijoje, kūręs 
lietuvių ir rusų kalbomis, išpažinęs simbolizmo estetiką, poetas 
filosofiškai apmąstė žmogaus būtį, jos vietą visatos sandaroje, 
tos būties dramatiškumą ir drauge viltingai tikėjo pasaulio harmo-
nija. Knygoje „Kalba su lemtimi“ sudėti ne tik žinomi J. Baltrušai-
čio kūriniai, bet ir nespausdinti bei iš autoriaus archyvo Paryžiuje 
Laimono Tapino parvežti eilėraščiai.

Vasario 28 d. galerijoje Lietuvos dailės muziejus bei Kultūros, 
filosofijos ir meno institutas surengė dr. Laimos Laučkaitės kny-
gos „Ekspresionizmo raitelė Mariana Veriovkina“ sutiktuvių va-
karą. 

Dailės istorikės dr. Laimos Laučkaitės knyga skirta žymios Va-
karų avangardo dailininkės Marianos Veriovkinos (1860–1938) 
gyvenimui ir kūrybai. Ši rusų kilmės vokiečių ekspresionizmo 
dailininkė, „Mėlynojo raitelio“ grupės dalyvė, Vasilijaus Kandins-
kio, Aleksejaus Javlenskio, Paulio Klee bendražygė buvo susijusi 
su Lietuva, čia augo, pasuko į meną, atvykdavo iš Miuncheno, 
rengdavo parodas Vilniuje, kūrė lietuviška tematika. Knygos au-
torei pasisekė rasti unikalų šaltinį – dailininkės laiškus, epistolinį 
palikimą, saugomą Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bi-
bliotekos Rankraščių skyriuje. Tai ir sudaro monografijos pagrin-
dą. 

Šis leidinys – trečioji Laimos Laučkaitės knyga, tęsianti au-
torės tyrinėjimus, skirtus daugiatautei Lietuvos meno istorijai ir 
ryšiams su moderniuoju Vakarų menu.

Kultūros vakare dalyvavo knygos autorė, dr. Laimonas Briedis, 
dr. Pavelas Lavrinecas, dailėtyrininkės Laima Kreivytė, dr. Giedrė 
Jankevičiūtė. Muzikavo pianistė prof. Birutė Vainiūnaitė.

Kovo 20 d. galerijoje atidaryta Lietuvos dailės muziejaus ir Lie-
tuvos heraldikos komisijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento 
parengta paroda „Lietuvos valstybės šiuolaikinė heraldika“, kuri 
veikė iki gegužės 25 d. Paroda buvo skirta Lietuvos valstybės 
atkūrimo 90-čiui. Ją rėmė Lituanistikos tradicijų ir paveldo įpras-
minimo komisija. 

Šia paroda simboliškai pažvelgta į Lietuvos heraldikos ko-
misijos 20-ies metų veiklą, jos rezultatus. Buvo eksponuojami 
1968–1970 ir 1989–2007 m. sukurti ir atkurti herbai, pateikta 
informacija apie lietuviškos heraldikos kūrėjus. 

Šiuo metu Lietuvoje įstatymais, buvusios Aukščiausiosios Ta-
rybos Prezidiumo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento 
dekretais įteisinta 10-ies apskričių, 60-ies miestų bei rajonų savi-
valdybių, per 200 miestų ir miestelių herbų. Heraldikos komisijos 
sprendimais patvirtinta ir apie 250 vėliavų, tiek pat antspaudų 
projektų, dešimtys policijos, kariuomenės, laivyno, aviacijos 
herbinių vėliavų, uniformų skiriamųjų ir kitų heraldinių ženklų. 
Šiuolaikinę Lietuvos heraldiką kūrė daugiau kaip 60 dailininkų, iš 
kurių labiausiai žinomi Arvydas Každailis, Rolandas Rimkūnas, 
Juozas Galkus, Laima Ramonienė, Raimondas Miknevičius ir 
kiti. Parodoje buvo eksponuojami heraldikos kūrinių originalai. 
1968–1970 m. sukurtus herbus paskolino Kultūros paveldo de-
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heraldikos komisija. Parodos ekspozicijos autorius buvo LDM 
direktorius Romualdas Budrys. 

Radvilų rūmuose vasario 5 d. – kovo 17 d. vyko naujos edu-
kacinės programos „Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą“, 
skirtos Velykų šventėms, užsiėmimai. Juos organizavo LDM 
Meno pažinimo centras.

Kovo 27 d. atidaryta tapytojos, dailės pedagogės profesorės 
Sofijos Veiverytės retrospektyvinė tapybos ir piešinių paroda 
„Įminti žmogaus mįslę“. Atidaryme dalyvavo autorė, LDM direk-
torius Romualdas Budrys, parodos kuratorė, menotyrininkė Nijo-
lė Nevčesauskienė. Parodą rėmė LR kultūros rėmimo fondas. 

Šioje S. Veiverytės ilgą kūrybos kelią apžvelgiančioje parodoje 
buvo eksponuoti 47 didelio formato tapybos darbai, 16 jų repro-
dukcijų, 9 piešiniai iš LDM, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės, 
Šiaulių „Aušros“ muziejų rinkinių ir iš dailininkės kolekcijos. 

S. Veiverytė (g.1926 m.) dailės parodose dalyvauja nuo 
1954 m. Jos specialybė – monumentalioji ir dekoratyvinė tapy-
ba. Menininkės asmenybė formavosi sudėtingu pokario metu: 
1949 m. ji baigė freskos ir mozaikos specialybę Kauno taikomo-
sios dekoratyvinės dailės institute, kur tuomet dėstė didžios as-
menybės – Stasys Ušinskas, Liudas Truikys ir kt. Ir pati profesorė 
S. Veiverytė Vilniaus dailės akademijoje yra išugdžiusi talentingą 
kūrėjų būrį. Menininkė pelnė daugybę premijų, apdovanojimų 
Lietuvoje ir užsienio parodose. Ji apdovanota Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino ordinu (1996 m.), Estijos Respublikos 
Baltosios žvaigždės ordinu (2004 m.). Dailininkės kūryboje iš-
skiriamos trys sritys: monumentalioji dailė, molbertinė tapyba ir 
piešinys. Parodą kuravo menotyrininkė Nijolė Nevčesauskienė. 

Taikomosios dailės muziejuje sausio 4 d. įvyko JAV sukur-
tos ir 2007 m. pabaigoje Kauno arkivyskupijos kurijos išleistos 
profesoriaus Stasio Ylos (1908–1983) istorinės studijos „Šiluva 
žemaičių istorijoje“, kurią spaudai parengė LDM Mokslinių publi-
kacijų ir leidybos centro vedėjas Gediminas Mikelaitis. Renginyje 
taip pat paminėtas knygos autoriaus gimimo 100-metis. 

Vakaro metu pažymėta, kad šis leidinys labai aktualus šiemet, 
kai švenčiamas Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 
400 metų jubiliejus. Knygos pristatyme dalyvavo jos išleidimo 
iniciatorius, Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų ju-
biliejaus komiteto pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas 
Sigitas Tamkevičius (SJ), Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta (SJ), 
ses. Ignė Marijošiūtė (MVS), knygos rengėjas Gediminas Mike-
laitis, Šiluvos parapijos klebonas Erastas Murauskas, Lietuvos 
dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, Kauno arkika-
tedros bazilikos vokalinis instrumentinis ansamblis (vadovė Vita 
Vaitkevičienė). 

Knygos leidybą parėmė Kultūros ministerija, Kultūros ir sporto 
rėmimo fondas, Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija, Švč. 
M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejaus fondas.

Sausio 8 d. įvyko muzikologo prof. Edmundo Gedgaudo spaudai 
parengtos knygos „Muzikos magas Jonas Aleksa: prisiminimai, 
straipsniai, laiškai“ sutiktuvių vakaras. Renginyje dalyvavo muzi-
kologai prof. Juozas Antanavičius, Živilė Ramoškaitė, Edmundas 
Gedgaudas, kompozitorius Šarūnas Nakas, operos solistė Sigutė 
Stonytė, pianistai Jurgis Karnavičius ir Petras Geniušas, aktorė 
Olita Dautartaitė. Renginį organizavo Lietuvos dailės muziejus ir 
leidykla „Tyto alba“. 

Sausio 25 d. muziejuje atidaryta paroda „Nežinomas Šiaurės 
Korėjos menas“. Šiaurės Korėjos dailė mažai rodoma dėl išskir-
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tinės politinės ir kultūrinės šalies padėties. Todėl ši pasaulinė 
kolekcijos premjera Lietuvoje tapo neeiliniu įvykiu, kuris pritrau-
kė ne tik mūsų šalies, bet ir tarptautinės žiniasklaidos dėmesį ir 
sukėlė didelį visuomenės susidomėjimą. Dailės kolekciją, pava-
dintą Kaesong (senosios Korėjos sostinės, dabartinio pasienio 
miesto vardu), sudaro aukščiausios meninės kokybės žymiausių 
šiuolaikinių Šiaurės Korėjos tapytojų kūriniai. Kolekciją sukaupė 
ir Vilniuje pirmą kartą eksponavo olandų investicinė bendrovė 
Springtime Art fondas. Parodos iniciatorius ir kuratorius – vienas 
iš bendrovės akcininkų Frans Broersen.

Vilniuje buvo eksponuojama garsių ir nusipelniusių Pchenjano 
Mansudae galerijai priklausančių menininkų kūryba. Kūrėjai ap-
dovanoti įvairiose Azijos menų parodose ir gerai žinomi kaimy-
ninėse šalyse – Pietų Korėjoje, Kinijoje, Japonijoje, Filipinuose. 
Didžiąją kolekcijos dalį sudarė tušo ir akvarelės technika nutapyti 
tradiciniai „uolų ir vandens” peizažai, šokėjos, vilkinčios tautiniais 
kostiumais, natiurmortai. Modernesnės raiškos, europietiškesni 
aliejumi tapyti kūriniai – dinamiško potėpio nuotaikų peizažai, ne-
oimpresionistiniai miesto kasdienybės vaizdai, realistiniai portre-
tai. Vilniuje pradėjusi savo kelionę Šiaurės Korėjos meno paroda 
ją vėliau pratęsė Rygoje, Taline, Sankt Peterburge. 

Vasario 14 d. Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, Vilniaus 
pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, Lietuvos istorijos 
institutas ir Lietuvos dailės muziejaus filialas „Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės valdovų rūmai“ visuomenę pakvietė į Taiko-
mosios dailės muziejų, kur įvyko penkių knygų, skirtų Lietuvos 
didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Aleksandrui Jogailai-
čiui (g. 1461, 1492–1506) bei Valdovų rūmų tyrinėjimams, pri-
statymas. 

2006 m. Lietuvoje paminėtos Aleksandro Jogailaičio mirties 
500-osios metinės. Taikomosios dailės muziejuje liepos 6 d. buvo 
atidaryta šiam valdovui skirta paroda, parengtas jos informacinis 
lankstinys, o lapkričio 9–10 d. surengta tarptautinė mokslinė 
konferencija „Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailai-
čio dvaro kultūra“. 2007 m. buvo išleistos Aleksandro Jogailai-
čio atminimui skirtos knygos, taip pat Valdovų rūmų tyrinėjimus 
apibendrinantys leidiniai, kurių pristatyme dalyvaus jubiliejinių 
renginių organizatoriai, knygų autoriai ir rengėjai: Romualdas Bu-
drys, Gediminas Ilgūnas, Indrė Jovaišaitė-Blaževičienė, Audronė 
Kasperavičienė, Eduardas Kauklys, Alvydas Nikžentaitis, Vytau-
tas Urbanavičius. Vakaro metu koncertuos senosios muzikos 
ansamblis „Canto ir festa“ (vadovė Auksė Stankevičienė). 

Mokslinių straipsnių rinkinyje „Lietuvos didysis kunigaikštis 
Aleksandras ir jo epocha“ (sudarytoja Daiva Steponavičienė) 
skelbiama 20 pranešimų, kuriuos konferencijoje perskaitė Lie-
tuvos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos specialistai, pristatę nau-
jausius XV–XVI a. sandūros istorijos tyrinėjimus. Ši knyga yra 
pirmasis bandymas įvairiapusiškai ir išsamiai pažvelgti į vieno iš 
Lietuvos valdovų asmenybę, to meto tarptautinę padėtį, valdovo 
dvaro kultūrą. 

Publikacijoje „Lietuvos Metrika. 6-oji knyga (1494–1506)“ 
(parengė Algirdas Baliulis) skelbiami 632 Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Aleksandro 1494–1506 m. patvirtinti dokumentai. Tai – 
privilegijos bajorams, sandėrių, nuomos ir kiti aktai, diplomatinis 
susirašinėjimas. Publikuojamas Lietuvos Metrikos tomas – viena 
seniausių išlikusių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancelia-
rijos knygų (perrašyta XVI a. pabaigoje). 

Leidinys „Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro dva-
ro iždo sąskaitų knygos 1494–1504 m.“ (sudarytojai Darius  
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istorijos šaltinio, saugomo Vyriausiajame senųjų aktų archyve, 
Varšuvoje, publikacija. Šaltinis suteikia naujų žinių apie didįjį 
kunigaikštį, jo dvaro organizaciją, prievolių valdovui sistemą, re-
formas valstybėje, Lietuvos kariuomenės organizavimą. Tai itin 
išsamus ir ankstyviausias tokio pobūdžio dokumentas Lietuvos 
raštvedybos istorijoje. 

Mokslinių straipsnių rinkinys „Vilniaus žemutinė pilis XIV a.– 
XIX a. pradžioje: 2005–2006 m. tyrimai“ (sudarytojas Liudas 
Glemža) supažindina su Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ atlie-
kamais istoriniais, archeologiniais ir architektūriniais tyrimais. 
Leidinyje publikuojama 17 straipsnių, kuriuose pristatomi unika-
lūs ikonografiniai bei kartografiniai šaltiniai iš Austrijos, Vokieti-
jos, Rusijos archyvų. 

Vytauto Skučo knygoje „Metalų korozija“ pateikiami Vilniaus 
universiteto Chemijos fakulteto metalų korozijos kurso, autoriaus 
skaityto 2000–2003 m., paskaitų konspektai. Leidinys supažindi-
na su Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ restauravimo darbais. 

Kovo 6 d. Lietuvos dailės muziejus kartu su „Versus Aureus“ 
leidykla, surengė kultūros vakarą, kuriame visuomenei buvo pri-
statytas naujas reikšmingas leidinys – Gedimino Ilgūno „Anta-
nas Mackevičius. Sukilimo žygiai ir kovos“. Šią knygą G. Ilgūnas 
dedikavo visiems, žuvusiems už savo ir mūsų laisvę. Leidinys 
apie 1863 m. sukilimo vadą kunigą Antaną Mackevičių, Paberžės 
(Panevėžio apskr.) kleboną. Carinės priespaudos metais jis buvo 
ne tik sukilimo šauklys, ragintojas kovoti, bet ir pats ginkluotų 
susirėmimų dalyvis, vienas žymiausių 1863 m. sukilimo vadų. 
A. Mackevičių išgarsino sėkmingos kovos su carine rusų kariuo-
mene. 

Renginyje dalyvavo knygos autorius, istorikė dr. Reda Griškai-
tė, dailininkas Aloyzas Stasiulevičius, poetas Jonas Kalinauskas, 
„Versus Aureus“ leidyklos direktorius Arturas Mickevičius, LDM 
direktorius Romualdas Budrys. Lietuvos karių dainas atliko Au-
gustinas Kubilius. 

Prano Domšaičio galerijoje sausio 11 d.–vasario 29 d. veikė 
Klaipėdos jaunimo centro dailės studijos „Varsa“ paroda „Dova-
noju spalvų paletę“. 

Klaipėdos jaunimo centro dailės studija „Varsa“ (vadovė Loreta 
Laurinavičienė) įkurta 1983 m. Studijos ugdytinių darbai žinomi 
ne tik Lietuvoje, bet ir JAV, Japonijoje, Kinijoje, Lenkijoje, dauge-
lyje kitų užsienio šalių. Ne vienas varsietis yra tapęs tarptautinių 
ir respublikinių konkursų laureatu, surengęs personalinių parodų 
muziejuose, bibliotekose, mokyklose. 

Dailės studija įgyvendina įvairius projektus, rengia parodas ir 
akcijas: ilgiausio piešinio Smiltynėje, ilgiausio piešinio, skirto 
Laisvės gynėjų dienai paminėti, „Statome Europos miestą“ Jono 
kalnelyje ir kt. Šios studijos jaunųjų dailininkų darbai pasižymi 
temų, motyvų, atlikimo technikų įvairove. Jaunieji dailininkai drą-
siai eksperimentuoja, yra kūrybiški. 

2007 m. dailės studija „Varsa“ sėkmingai įgyvendino gabių 
vaikų ir jaunimo ugdymo projektą „Padovanok spalvų paletę“, 
kurį rėmė LR Kultūros ministerija. Projektui pasibaigus, studija 
parengė katalogą „Dovanoju spalvų paletę“, pristatantį visų 29 
projekto dalyvių, kurių amžius nuo 9 iki 18 metų, kūrybinius dar-
bus. 

Prano Domšaičio galerijos Meno pažinimo centre buvo ekspo-
nuojami projekto metu sukurti darbai, o per parodos atidarymą 
įvyko katalogo „Dovanoju spalvų paletę“ sutiktuvės. 

Sausio 18 d.–vasario 29 d. veikė 2007 metų birželio mėnesį 
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Šventojoje vykusio Lietuvos dailės pedagogų ir dailininkų plenero 
„Šventosios žemės atminties ženklai“ darbų paroda. 

Pleneras buvo surengtas pratęsiant Lietuvos dailės mokytojų 
draugijos tradicijas, kai kuriame nors unikaliame Lietuvos kam-
pelyje bendrai kūrybai rinkdavosi dailės pedagogai ir jų ugdy-
tiniai. Siekdami geriau pažinti vietovę, jie ne tik kurdavo, bet ir 
bendraudavo su vietos šviesuoliais. Į plenerą Šventosios poilsio 
namuose „Aukuras“ susirinkę 35 dalyviai iš įvairių Lietuvos vie-
tovių kūrė vienuolika dienų. 

Kovo 6 d. Prano Domšaičio galerijoje (Klaipėdoje) atidaryta 
XV tarptautinės ekslibrisų bienalės paroda. Penkioliktoji tarptau-
tinė Vilniaus ekslibrisų bienalė (rengiamos nuo 1977 m.) vyko  
2007 m. pabaigoje Vilniuje, Šv. Jono gatvės galerijoje. Joje daly-
vavo 42 menininkai iš 14 pasaulio šalių. Keturi bienalės medaliai 
atiteko Armėnijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Čekijos grafikams, 
dešimt autorių buvo apdovanoti diplomais, tarp jų vilnietis Valeri-
jonas V. Jucys ir klaipėdietė Ona Šimaitytė-Račkauskienė. 

Bienalės parodoje Klaipėdoje (Prano Domšaičio galerijoje) 
buvo eksponuojami apdovanojimus pelniusių Lietuvos ir už-
sienio šalių autorių ekslibrisai, Klaipėdos grafikų A. V. Burbos,  
A. Kliševičiaus, M. Petrulio, L. Skačkauskaitės-Kuklienės, O. Ši-
maitytės-Račkauskienės kūriniai. 

Kovo 7 d. galerijos Meno pažinimo centre (Klaipėdoje) atida-
ryta Klaipėdos „Universa Via“ pagrindinės mokyklos moksleivių 
dailės kūrinių paroda „Nepaprastoji gamtos istorija“.

Šioje parodoje moksleiviai (dailės mokytoja Kristina Vedeikytė) 
atskleidė įvairų ir nepakartojamą gamtos pasaulį. Vaikų kūriniuo-
se buvo itin daug spalvų, kurių taip pasigendame, laukdami iš-
svajoto pavasario. Parodos anotacijoje dailės mokytoja ir jos mo-
kiniai kreipėsi į žiūrovus: „Pabūkime čia, kur mus apsups grožis 
ir ramybė ir tegul spalvų tėkmė pasiekia mūsų dvasios kerteles: 
švelni ramuma ir naktis pavirsta šiltu harmonijos palytėjimu...“

Kovo 6 d. įvyko tęstinio leidinio „Kaligrafijos sąsiuviniai“ pris-
tatymas.

Kūrybiniai užsiėmimai Prano Domšaičio galerijoje: Šv. Velykų 
belaukiant. 

XV tarptautinės Vilniaus ekslibrisų bienalės parodos atidarymo 
metu Prano Domšaičio galerijoje buvo pristatytas naujausias, jau 
trečiasis, Klaipėdoje leidžiamų „Kaligrafijos sąsiuvinių“ numeris. 
Šis leidinys unikalus, jis plečia autorių ir temų ratą. Tarp trečiojo 
tęstinio leidinio „Kaligrafijos sąsiuviniai“ numerio rėmėjų – ne tik 
Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos universitetas, spaustu-
vė „Druka“, bet ir Vilniaus dailės akademija. 

„Kaligrafijos sąsiuvinių“ pristatyme Prano Domšaičio galerijoje 
dalyvavo leidinio sudarytojai A. Kliševičius ir M. Petrulis. 

Renginyje dalyvavo, kalbėjo dailininkas A. Klemencovas, ku-
rio kūryba aptariama tradicinėje „Asmenybių“ rubrikoje, jaunieji 
kūrėjai, pristatyti leidinio skyriuje „Nauji vardai“ – tai A. Taraške-
vičiūtė ir A. Balvočius.

Kovo 12 d. pavakaryje galerijoje parodytas Jolantos Puodė-
naitės monospektaklis „Aš laukiu tavęs, mielasis“ (Dario Fo ir 
Frankos Rome pjesę režisavo Alvydas Vizgirda).

Šis spektaklis buvo jaunos, bet jau gerai žinomos Klaipėdos 
dramos teatro aktorės Jolantos Puodėnaitės dovana visiems 
Klaipėdos menininkams: dailininkams, aktoriams, rašytojams, 
muzikams. „Džiaugiuosi, kad su režisieriumi A. Vizgirda pasta-
tėme spektaklį, kurį galime rodyti įvairiose erdvėse. Dar labiau 
džiaugiuosi galėdama jį atvira širdimi dovanoti Klaipėdos meni-
ninkams – kaip atnašą gražiai uostamiesčio dailininkų, aktorių, 
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tikrove“, – spektaklio išvakarėse kalbėjo aktorė, dėkodama jos 
spektaklio-dovanos sumanymą palaikiusiam režisieriui A. Vizgir-
dai ir aktoriui Edvardui Braziui. 

Nuo 2008 m. vasario 28 d. iki kovo 21 d. galerijoje darbo 
dienomis vyko vaikų, moksleivių kūrybiniai užsiėmimai, skirti  
šv. Velykoms. 

Palangos gintaro muziejuje vasario–balandžio mėnesiais, 
kiekvieno mėnesio paskutinįjį sekmadienį, didelis būrys kurorto 
gyventojų ir svečių turėjo galimybę dalyvauti muziejaus rengiamų 
nemokamų ekskursijų cikle „Sekmadieniai su Gintaro muzieju-
mi“. 

Europos muziejuose plačiai paplitusi patirtis savaitgaliais reng-
ti nemokamas ekskursijas po muziejus. Lankytojai nusiperka tik 
bilietą į muziejų, o muziejaus darbuotojas tam tikrą valandą susi-
rinkusiems muziejaus lankytojams nepriklausomai nuo atėjusiųjų 
skaičiaus veda ekskursiją. Palangos gintaro muziejus, pradėjęs 
teikti šią užsienyje populiarią paslaugą lankytojams, sulaukė di-
džiulio visuomenės susidomėjimo. 

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Centri-
niuose rūmuose vasario 15 d. surengtas Rasos Andriušytės-Žu-
kienės knygos „Akistatos. Dailininkas Vytautas Kazimieras Jony-
nas pasaulio meno keliuose“ pristatymo vakaras. Monografijoje 
pateikiamas gausus dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno paliki-
mas – grafika, knygų apipavidalinimas, vitražai, skulptūros.

Vasario 19, 26 d. ir kovo 4 d. vyko moksleiviams skirtas rengi-
nių ciklas „Diena su Čiurlioniu“. 

Kovo 15 d. pristatyta dr. Marijos Matušakaitės monografija 
„Lietuvos skulptūra iki XVII a. vidurio“. Monografijoje aiškinama, 
kodėl Lietuvoje išliko taip nedaug gotikinių skulptūrų, nepalygi-
namai gausesnių kaimyninėse šalyse, pateikiami saviti renesan-
sinės dailės pavyzdžiai, plačiau apsistojant ties vertingiausiais 
manierizmo kūriniais. 

M. Žilinsko dailės galerijoje kovo 14 d. Goethe’s institutas 
bendradarbiaudamas su M. Žilinsko dailės galerija atidarė šiuo-
laikinių vokiečių fotografų darbų parodą „Vaizdavimas – įsivaiz-
davimas“. Parodos autoriai – Laurenz Berges, Albrecht Fuchs, 
Karin Geiger, Claus Goedicke, Uschi Huber, Matthias Koch, Wieb-
ke Loeper, Nicola Meitzner, Peter Piller, Heidi Specker – priklauso 
tai pačiai keturiasdešimtmečių kartai, kurie fotografuoja jau dau-
giau nei dešimt metų. Parodos „Vaizdavimas – įsivaizdavimas“ 
kūriniai jungia skaitmeninės fotografijos darbus bei fotografijos 
nuotraukų serijas. Šių nuotraukų serijų kūrėjai laikosi autorinės 
fotografijos tradicijų. Skirtingi meniniai darbai, kurie nagrinėja 
sąsajas su tikrove, supriešinami vienas su kitu. Tokiu būdu sie-
kiama atskleisti menininkų individualią vaizdų paiešką. 

Paveikslų galerijoje vasario 24 d. surengtas edukacinis pro-
jektas „Valanda su meno ekspertu“. Jo metu lankytojams buvo 
pristatyta KAUNO MENO BIENALĖS TEXTILE 07 paroda „Siauras 
požiūris“. 

Kovo 7 d. įvyko Arūno Baltėno fotografijų parodos „Meistrai“ 
atidarymas. Parodoje eksponuota apie 200 kūrinių, suskirstytų į 
27 ciklus. Darbai sukurti 2004–2007 metais. Menininkas savo 
darbuose atveria kitą, jau tapusią svetima, erdvę ir joje tarsi už-
konservuotą laiką. Fotografijose atskleidžiama visai nešiuolaikiš-
ka, nespindinti mokslo ir technikos pažanga, būtis: laikrodinin-
kas, audėja, puodžius, smuikų meistras, knygrišys. 

Keramikos muziejuje vasario 29 d. vyko Lietuvos kerami-
kos dailininkų kūrybos apžvalginės parodos atidarymas. Kera-
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mikos muziejus šiemet mini 30-ties metų jubiliejų ir visos čia 
rengiamos parodos skiriamos šiai progai. Šioje pavasarinėje par-
odoje savo kūrybą pristato dailininkai iš Klaipėdos, Panevėžio, 
Šiaulių, Alytaus, Vilniaus, Kauno ir kitų miestų. Jų darbai atlikti 
iš molio, porceliano atskleidžia šiuolaikinės keramikos formų bei 
technikų įvairovę. 

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje sausio 11 d. 
surengtas parodos „Panašumų skirtumai“ atidarymas. Joje savo 
darbus pristatė keturi keramikai: Vytė Noreikienė, Mindaugas 
Pridotkas, Aida Dirsė ir Rokas Dovydėnas bei tapytoja Jurga 
Čerekaitė. Prieštaringas parodos pavadinimas gimė iš autorius 
vienijančio amžiaus ir profesijos bendrumo, o skirtumus nulėmė 
kūrėjų požiūris, patirtys ir skirtinga saviraiška. 

Kovo 28 d. įvyko grafikės, „Archyvo“ grupės narės, Giedrės 
Gučaitės personalinės darbų parodos atidarymas. Parodoje 
eksponuojami piešiniai, subtilus, trapus ir jautrus rankų darbo 
popierius. Taip pat žiūrovams pristatomos autorės sukurtos ilius-
tracijos vaikiškoms knygelėms: „Čiubatuko žvaigždė“ (1988), 
„Mažųjų skaitiniai“ (1986), „Šešios žąsys“ (1988, 2001) bei 
iliustracijos Radoslavo Okulič Kozaryno knygai „Mažoji dendiz-
mo istorija“. 

A. ir P. Galaunių namuose sausio 16 d. koncertavo J. Naujalio 
muzikos gimnazijos mokytojų-eksperčių Birutės Kumpikienės ir 
Rimantės Šerkšnytės mokiniai.

Sausio 30 d. įvyko Kauno berniukų chorinio dainavimo moky-
klos „Varpelis“ ir J. Gruodžio konservatorijos auklėtinių kameri-
nės muzikos koncertas.

Vasario 13 d. surengtas Lietuvos Nepriklausomybės 1918 m. 
vasario 16 d. akto 90-ųjų metinių ir vieno iš jo signatarų Kazio 
Bizausko 115-ųjų gimimo metinių paminėjimas. 

Vasario 13 d. atidaryta Liaudies tapytojo, tremtinio Aleksan-
dro Kostkaus (Kostkevičiaus) kūrinių paroda iš Nacionalinio  
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Liaudies meno skyriaus rinki-
nių. 

Vasario 19 d. koncertavo Kauno I-osios muzikos mokyklos 
fortepijono klasės mokiniai.

Vasario 20 d. įvyko Vyturio vidurinės mokyklos mokinių kon-
certas.

Kovo 7 d. vyko susitikimas „Tarpukario asmenybė: Juozapas 
Albinas Herbačiauskas“. Renginyje dalyvavo knygos „Žinomas 
nežinomas Juozapas Albinas Herbačiauskas” autorė dr. Eugenija 
Vaitkevičiūtė, muzikavo J. Gruodžio konservatorijos auklėtiniai 
Miglė Bisigirskytė, Marija Geniušaitė ir Karolis Dainauskas. 

Kovo 13 d. koncertavo Kauno I-osios muzikos mokyklos mo-
kytojos Ingos Raginienės mokiniai. 

Kovo 14 d. įvyko Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos 
mokytojos Ingos Gilytės mokinių koncertas. 

Kovo 26 d. surengtas kamerinės muzikos koncertas „Pavasario 
garsai“. Dalyvavo Julija Maksimec (fleita), Rokas Vizbaras (violon-
čelė), Jūratė Veselytė (altas) ir Loreta Haidari (fortepijonas).

Velnių muziejuje kovo 28 d. vyko kasmetinės, tradicinės Kau-
no karikatūristų parodos atidarymas. Parodoje, skirtoje Melagių 
dienai, savo darbus pristatė „Šaipokų“ klubo nariai: Vladimiras 
Beresniovas, Rokas Beresniovas, Jonas Varnas, Marta Valatkie-
nė, Edmundas Unguraitis, Laima Šabūnienė, Algimantas Snars-
kis, Andrius Deltuva, Algirdas Radvilavičius, Alvydas Jonaitis, 
Saulius Medžionis. Linksmieji renginio talkininkai literatai Alek-
sas Dabulskis, Jurgis Gimberis, Jogintas Palavinskas ir Rimantas 
Klusas. 
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ka Vytauto Kazimiero Jonyno galerijoje vasario 15 d. atidaryta 

paroda „V. K. Jonynas: linijos ir spalvos trajektorijos“.
Vasario 17 d. įvyko Audronės Vaškevičiūtės keramikos ir teks-

tilės darbų parodos „Dienoraščio refleksijos“ atidarymas. Šios 
menininkės kūryba, neįspraudžiama į kokius nors vienos dailės 
srities rėmus, liejasi daugiasluoksniais vizijų, žanrų ir technikų 
pavidalais.

Kauno apskrities pedagoginiame muziejuje sausio 18 d. 
atidaryta virtuali muziejaus eksponatų galerija „Iš amžių glūdu-
mos į mus“, suteikianti galimybę lankytojams pamatyti ir tuos 
eksponatus (periodinius leidinius, dokumentus, nuotraukas), ku-
rie nėra eksponuojami muziejaus ekspozicijos salėse.

Vasario 6 d. muziejuje vyko tapybos darbų parodos „Mano 
Lietuva“, skirtos Vasario 16-osios dienos minėjimui, atidarymo 
šventė.

Vasario 20 d.–kovo 14 d. muziejuje veikė Sveikos gyvensenos 
iniciatyvinės grupės Kauno m. mokyklų pedagogų ruošta kūrybi-
nių darbų paroda „Sniego šventė“.

Kovo 6 d. muziejus pakvietė į Jaunųjų kolekcininkų filatelistų 
edukacinės parodos „Filatelija – moksleiviams“ atidarymą. Tą 
pačią dieną prasidėjo ir edukacinės filatelijos pamokos pirmų 
klasių moksleiviams.

Kovo 7 d. muziejuje vyko respublikinis teorinis-praktinis semi-
naras „Pilietinio-tautinio ugdymo edukacinių projektų ir nemoky-
klinių edukacinių aplinkų panaudojimas mokinių pilietiniam-tauti-
niam ugdymui“.

Kovo 14 d. surengtas Sveikos gyvensenos iniciatyvinės gru-
pės Kauno m. mokyklų pedagogų ruoštos kūrybinių darbų paro-
dos „Sniego šventė“ uždarymas. 

Kovo 19 d.–balandžio 14 d. muziejuje veikė Kauno miesto 
pradinių klasių mokytojų, moksleivių ir jų šeimos narių tekstilės 
kūrybinių darbų paroda „Kūryba iš mano rankų“.

Kovo 26 d. surengta Kauno miesto pradinių klasių mokytojų 
sąveikos tobulinimo iniciatyvinės grupės „Mokykla–vaikas–šei-
ma“ moksleivių ir jų šeimos narių tekstilės kūrybinių darbų paro-
dos „Kūryba iš mano rankų“ atidarymo šventė.

Kauno IX forto muziejuje sausio 13 d. atidarytos dvi par-
odos: „Už mūsų, mirusių, vardų / už mūsų žygių, augs didelė, / 
laisva nemirštanti tauta...“ ir Kauno r. Lapių pagrindinės moky-
klos mokinių piešinių „Mes piešiame Laisvę“ (vad. Dalia Audėjai-
tienė). Parodos veikė iki vasario 4 d.

Tą pačią dieną muziejuje vyko renginys „Uždekim Atminimo 
laužą“, skirtas 1991 m. sausio 11–13 tragiškų Lietuvai dienų at-
minimui. Atminimo liepsną įžiebė, už žuvusius meldėsi Šilainių 
parapijos klebonas Emilis Jotkus. Buvo demonstruojamas doku-
mentinis filmas „1991 m. sausio 13-oji...“. Renginyje dalyvavo 
Kauno miesto tarybos nariai Algimantas Kurlavičius, Raimundas 
Kaminskas, LR Seimo nario Ryto Kupčinsko padėjėja Raminta 
Baltuškienė, kauniečiai. 

Vasario 15 d. muziejuje atidaryta Kauno apskrities dailės gim-
nazijos mokinių darbų paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienai paminėti. Paroda veikė iki balandžio 1 d. 

Lietuvos aviacijos muziejaus padalinyje Stepono Dariaus 
gimtinės sodyboje sausio 8 d. vyko legendinio lakūno 112-ųjų 
gimimo metinių minėjimas. Dalyvavo Judrėnų S. Dariaus pagrin-
dinės mokyklos moksleiviai ir mokytojai bei vietos bendruome-
nės nariai. Surengta moksleivių piešinių paroda. Pristatyta teminė 
paroda iš muziejaus darbuotojo asmeninio archyvo.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Sausio 10 d. S. Dariaus gimimo metinės paminėtos S. Girė-
no gimtinėje, Vytogaloje. Dalyvavo Upynos S. Girėno vidurinės 
mokyklos moksleiviai ir mokytojai. Pristatyta kilnojama teminė 
paroda.

Sausio 18 d. muziejuje pažymėtos 15-osios metinės, kai Lietu-
vos Karinės oro pajėgos įsigijo pirmuosius reaktyvinius lėktuvus 
L-39 „Albatros“. Apie sudėtingą KOP kūrimosi periodą, lėktuvų 
įsigijimo problemas ir sudėtingumą, jų panaudojimą įdomiai pa-
sakojo tuometinis KOP vadas plk. Z. Vegelevičius ir jo pirmasis 
pavaduotojas plk. S. Murza. Renginio dalyviams pademonstruo-
tas videofilmas apie KOP.

Sausio 25 d. Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos 
mokomajame pulke Rukloje (Jonavos r.) atidaryta kilnojamoji 
paroda „Atlanto nugalėtojui F. Vaitkui – 100“ bei pristatytas fil-
mas apie F. Vaitkų. Parodą parengė LAM vyresn. muziejininkas  
J. Čepas. Joje eksponuojamos fotonuotraukos, dokumentai 
gauti iš JAV gyvenančio F. Vaitkaus sūnaus Filipo. Filmo autoriai  
J. Čepas ir S. Dargis.

Vasario 1 d. poetė I. Žukauskaitė-Jacevičienė pristatė naują 
knygą-poemą „S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas“. Dalyvavo 
autorės kūrybos gerbėjai, muziejininkai, aviacijos veteranai. Mu-
zikavo ir ištraukas iš poemos skaitė J. Naujalio muzikos gimna-
zijos moksleiviai.

Kovo 15 d. vyko Kauno karių, sportininkų ir moksleivių tradi-
cinis bėgimas aplink S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą, skirtas 
paminėti jubiliejinio S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 75-osioms 
per Atlantą bei 89-osioms Lietuvos karinės aviacijos įkūrimo 
metinėms. Bėgimo dalyviai ir žiūrovai susipažino su muziejaus 
ekspozicija, padėjo gėles Aviatorių memoriale. 

Prizus ir atminimo dovanas Aleksoto seniūnijos ir KOP vadovai 
įteikė garbingiausioje LAM salėje prie veikiančios „Lituanicos“ 
kopijos.

Kovo 28 d. paminėtos įžymaus lėktuvų konstruktoriaus ir Lie-
tuvos aviacijos veikėjo brigados generolo A. Gustaičio 110-osios 
gimimo metinės. Minėjime dalyvavo Karinių oro pajėgų karinin-
kai, aviacijos veteranai, sklandytojai, aviamodeliuotojai, muzie-
jininkai, moksleiviai. Buvo parodytas LRT filmas „ANBO“ apie  
A. Gustaičio gyvenimą ir veiklą. Istorikas G. Ramoška papasakojo 
apie A. Gustaičio lėktuvų konstrukcijas, pabrėžė jų tuometinį mo-
derniškumą. Atidaryta A. Gustaičio simbolinė memorialinė kripta, 
kurios įrengimui panaudota Jūratės Gustaitytės-Evans parama.

Lietuvos jūrų muziejuje vasario mėn. išsirito du pingvi-
nukai. Iš viso šiemet pingvinai buvo sudėję septynis kiaušinius, 
tačiau dalis jų pasirodė besantys tušti, kituose pingvinukų embri-
onai buvo per silpni ir užgeso vos pradėję vystytis. 

Pirmasis pingvinukas – Gilės ir Felikso jauniklis – išsirito va-
sario 11 dieną ir svėrė vos 65 gramus. Tai – vienas mažiausių 
muziejuje išperintų pingvinukų. Jis buvo labai silpnas ir pirmo-
siomis dienomis darbuotojams teko nemažai pavargti, kol paukš-
čiukas sutvirtėjo. Drakės ir Magio jauniklis pasaulį išvydo vasario 
14 dieną, jau sverdamas 74 gramus. Šis paukštelis ypatingų 
rūpesčių nekėlė, nuo pat pirmųjų valandų buvo labai aktyvus ir 
garsiai šaukdamas reikalavo valgyti. Kokių lyčių yra pingvinukai, 
dar neaišku. Jų lytis išaiškėja tik pradėjus poruotis, trečiaisiais 
gyvenimo metais. 

Pirmieji pingvinai muziejuje buvo išperinti 1991 metais. Tada 
patelė tupėjo ant kiaušinių pati, tačiau susirgo ir nugaišo. To-
dėl tausojant gyvūnų sveikatą (39 dienas jie nesimaitindami 
išsėdi ant kiaušinių), buvo nuspręsta perinti dirbtiniu būdu –  
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kaspecialiame inkubatoriuje. Taip muziejuje atsiranda mažieji pin-

gvinukai, kuriais bent du mėnesius rūpinasi Jūros paukščių ir 
žinduolių skyriaus vedėjas Arūnas Grušas ir biologas gyvūnų 
prižiūrėtojas Pavel Kulikov. Šie vyrai paukščiukus globoja lyg 
savo vaikus: visą tą laiką gyvena šalia mažylių, stebėdami juos, 
kas tris valandas plaktuvu ruošdami maistelį iš vienuolikos kom-
ponentų (fiziologinio tirpalo, krevečių, žuvies, grietinėlės, alaus 
mielių, vitaminų, mikroelementų ir t. t.) ir maitindami. 

Kiekvienais metais muziejuje gyvenanti Baltijos pilkoji ruo-
nė Zunda mažylio susilaukdavo tradiciškai Tarptautinę moters 
dieną – kovo 8-ją. Šiemet jos mažylis gimė keliomis dienomis 
anksčiau – kovo 3 dieną. Jauniklis (darbuotojai pagal snukučio 
formą spėja, jog tai – patinėlis) gimė kiek silpnesnis nei ankstes-
ni. Pasak Jūrų žinduolių ir paukščių skyriaus vedėjo Arūno Grušo, 
kol jis nepamatė, kad ruoniukas maitinasi, buvo neramu, nes šis 
jauniklis – pats mažiausias iš visų Zundos palikuonių.

„Tačiau Zunda, kaip tikrai patyrusi ir rūpestinga mama, nedavė 
mažyliui ramybės ir vis ragino čiulpti pienelį. Taip jis per keletą 
dienų ir sustiprėjo,“ – sakė Arūnas.

Baltijos pilkajai ruonei Zundai – 20 metų, o jos gyvenimo 
draugas ir vaikų tėtis Molas – metais vyresnis. Ruonių jaunikliai 
paprastai sveria apie 15 kilogramų. Savo mažylį Zunda labai sau-
go ir maitina kas 3 valandas. Ruonių pienas ypač kaloringas –  
80 proc. riebumo. Šis klaotingumas ir švelnus gelsvas kailiukas, 
mažyliams padeda nesušalti. Jaumikliai maitinami tris savaites, 
kol trigubai priauga svorio. Tada atskiriami nuo mamų (gamtos 
sąlygomis mamos juos paprasčiausiai palieka) ir mokomi mai-
tintis žuvimi, plaukioti bei nardyti. O ruonės vėl užsiima meilės 
reikalais.

Dar viena ruoniukė auga muziejaus izoliatoriuje. Tai kovo  
28 dieną gimusi Baltukės mažylė, kurią ir dieną, ir naktį prižiūri 
Jūrų paukščių ir žinduolių skyriaus darbuotojai. Ji, kaip ir šalia 
gyvenantys pingvinukai, kas keletą valandų maitinama specia-
liu žuvies ir mikroelementų mišiniu. Ši jauniklė buvo atskirta nuo 
mamos, nes 29 metų Baltukė – itin jautri patelė, kuri perdėtai 
rūpindamasi naujagimiu ir bandydama jį paslėpti gali net nuskan-
dinti. Šiemet pavyko išgelbėti mažylę atskyrus ją nuo mamos. 

Dabar muziejuje yra šeši Baltijos pilkieji ruoniai (Halichoerus 
grypus macrorhychus) – reta, nykstanti rūšis, įrašyta į Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Rusijos raudonąsias kny-
gas. Šie ruoniai Baltijos jūroje gyvena jau 10 000 metų, dabar 
daugiausia jų yra Botnijos, Suomių ir Rygos įlankų pakraščiuose 
bei prie pietinių Švedijos krantų. Į Lietuvos pakrantes užklysta 
retai. Muziejuje yra ir trys paprastieji ruoniai. Jūrų muziejuje ruo-
niai gyvena nuo 1978 metų, ir jau trylika – veisiami. Per tą laiką 
sulaukta 37 mažylių, 13 iš jų buvo paleista į Baltiją.

Kol kas visi mažieji muziejaus augintiniai yra bevardžiai. Pagal 
daugiametę tradiciją, vardus jiems renka visos Lietuvos vaikai. 
Jau dabar muziejus kviečia paprastu arba elektroniniu paštu siųs-
ti gražius, prasmingus, lietuviškus ar tarptautinius, atitinkančius 
pingvinukų ir ruoniukų charakterį ar turinčius sąsajas su jūra, 
vardus. O iškilmingos ir linksmos vardynos vyks Tarptautinės 
muziejų dienos išvakarėse, gegužės 16 dieną. Tą dieną muziejuje 
tradiciškai rengiama atvirų durų diena.

Lietuvos liaudies buities muziejuje sausio 12 d. vyko kari-
nis-istorinis renginys „Didžiosios Armijos atsitraukimas Lietuvoje 
1812 m.“ 

Renginys buvo iš dviejų dalių: pirmoji – Napoleonikos rekons-
truktorių žygis per muziejaus kaimelius – demoralizuoti karai, ieš-
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kant poilsio ir maisto, be rikiuotės, – žiūrovams neskirta. Antroji 
dalis skirta žiūrovams: muziejaus miestelio centre – tai prancū-
zų siautėjimas mieste, mūšis su rusų daliniu. Rekonstruktorių 
veiksmai atkurė totalią Didžiosios Armijos karių demoralizaciją, 
silpnumą ir tragizmą, kuris sujudino Napoleono I-ojo imperijos 
pamatus. 

Renginyje dalyvavo: Kauno karybos istorijos klubas „Batalio-
nas“ – Didžiosios Armijos 129 linijinis pėstininkų pulkas; Kauno 
karo istorijos klubas prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus; Klai-
pėdos karo istorijos klubas – Prūsų princo Albrechto dragūnai; 
Ukmergės karo istorijos klubas – LDK I-asis buožės pėstininkų 
klubas. Taip pat trys Rygos karo istorijos klubai: Napoleono 
gvardijos fuzilieriai grenadieriai, Varšuvos kunigaikštystės I-asis 
pėstininkų pulkas, Kaizerio rusų prūsų legionas; 2-asis Varšuvos 
kunigaikštystės pėstininkų pulkas; Prūsai iš Klodzko.

Vasario 3 d. muziejuje vyko tradicinis Užgavėnių renginys. Jo 
metu – persirengėlių vaikštynės ir koncertai-improvizacijos so-
dybose ir pakelėse, tradicinių kaukių paroda, gamyba ir parda-
vimas, įvairūs žaidimai, viktorina „Šiupinynas“, blynų kąsniavi-
mo ir kitokios varžybos, svečių iš užsienio pasirodymai, įvairūs 
gardumynai, tautodailininkų darbai. Dalyvavo ansambliai: „Dun-
kelfolket“ iš Danijos, „Troksnu iela“, „Vertumnieki“ iš Latvijos, 
„Aida“ (Šiauliai), „Aidija“ (Radviliškis), „Gervelė“ (Kretingos r.), 
„Kupolė“ (Kaunas), „Nedėja“ (Rumšiškės), „Ratuto“ (Kaišiado-
rys), „Salduvė“ (Šiauliai), „Šateikee“ (Plungės r.), „Ūla“ (Vilnius), 
„Verpeta“ (Kaišiadorys), „Vabalkšnė“ (Kazlų Rūda), „Versmė“ 
(Vilnius), „Žibinyčia“ (Marijampolės r.).

Vasario 3–5 d. muziejaus mietelyje veikė medinių Užgavėnių 
kaukių paroda 

Vasario 8 d. vyko muziejaus miestelio atkuriamos bažnyčios 
kertinio akmens pašventinimas. Dalyvaujant gausiai susirinku-
siems muziejininkams, Sasnavos bendruomenės, statybinių ir 
proorganizacijų atstovams, kertinį bažnyčios akmenį arkivysku-
po Sigito Tamkevičiaus pavedimu pašventino Rumšiškių klebo-
nas Virginijus Birjotas.

Kovo 24–30 d. muziejaus miestelyje veikė margučių ir karpi-
nių paroda, o kovo 25–29 d. vyko edukacinė programa vaikams 
„Laukiu Velykėlių šventų, turiu kiaušinėlių margų...“.

Kovo 30 d. surengtas Atvelykis. Šv. Velykų šventės baigiamojo 
akordo metu, per Atvelykį, Mažąsias Velykėles, veikė velykinės 
ekspozicijos, vyko velykiniai žaidimai ir linksmybės, Velykės 
apsilankymas, tebeveikė paroda „Margučiai ir karpiniai“, kurioje 
eksponuota tautodailininkų A. ir V. Raukčių „Buities ir margučių 
seklyčia“, tautodailininkės J. Imbrasienės karpiniai, surengtas 
velykinių piešinių konkursas „Piešiu velykaitį“ ir „Didžiausio, ma-
žiausio, margiausio velykaičio“ konkursas, kiaušinių marginimas 
vašku, pasivažinėjimas, jodinėjimas arkliais, kiaušinienės kepi-
mas. Dalyvavo folkloro ansambliai „Kaukutis“ (Kaunas), „Ser-
bentėlė“ (Domeikava), „Verpeta“ (Kaišiadorių r.).

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejui priklausančiuose 
Umiastovskių rūmuose, Trakų g. 2, sausio 4 d. įvyko KINO ATOS-
TOGOS 3/ Kūrybinės kino dirbtuvės.

Sausio 10 d. muziejuje įvyko parodos „Pola Negri – nebylaus 
kino legenda“ atidarymas. Šiemet sueina dvidešimt metų nuo 
žvaigždės mirties. Ta proga Lodzės kinematografijos muziejus 
kartu su Nacionaline filmoteka parengė šiai aktorei skirtą par-
odą.

Sausio 24 d. muziejuje surengta Lietuvos muzikos sąjun-
gos senjorų vakaronė. Buvo pagerbti jubiliejinius gimtadienius  
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ka švenčiantys Rita Vaitkevičienė ir prof. Vaclovas Paketūras.  

Jubiliatams ir visiems vakaronės dalyviams nuotaikingą koncer-
tą – muzikinį sveikinimą – skyrė tarptautinių konkursų laureatai 
INSTRUMENTINIS TRIO: Dainius Puodžiukas (smuikas), Vikto-
rija Zabrodaitė (fleita), Vilma Rindzevičiūtė (fortepijonas), dai-
nininkės Natalija Katilienė ir Jūratė Rudžianskaitė, pianistė Eglė  
Perkumaitė.

Sausio 26 d. įvyko Rusų kultūros centro renginys muzikinis-lite-
ratūrinis spektaklis S. Jeseninas „Mėlyną vakarą...“ iš ciklo „Rusų 
genijai“. Dalyvavo: Jelena Borel, Aleksej Vasiljev, Jurij Losev.

Sausio 30 d. surengtas Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės 
muzikos mokyklos mokinių koncertas. Koncerte buvo atliekami 
G. J. Faure, Ž. B. S. Breval, B. Dvariono, A. Guryliov, D. Šosta-
kovič kūriniai.

Vasario16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga buvo 
rodomi Lietuvos prieškario filmai.

Vasario 26 d. atidaryta paroda „Janka Kupala ir teatras“, skirta 
paminėti Baltarusijos poeto Jankos Kupalos komedijos „Paulin-
ka“ pirmojo pastatymo 95-ąsias metines. Parodoje eksponuota 
seniausio Baltarusijos literatūros muziejaus kolekcija.

Kovo 7 d. koncertavo choras „Cantemus“. 
Kovo 14 d. kartu su Lietuvos kinematografininkų sąjunga 

surengtas režisieriaus Marijono Giedrio 75-mečio paminėjimo  
vakaras.

Maironio lietuvių literatūros muziejuje sausio 17 d. įvyko 
Eugenijos Vaitkevičiūtės knygos „Žinomas nežinomas Juozapas 
Albinas Herbačiauskas“ sutiktuvės. Kartu su autore dalyvavo 
dailininkas Džiugas Palukaitis, aktorius Petras Venslovas, mu-
ziejininkė Regina Mažukėlienė, LMA Kauno fakulteto solistės 
Sabinos Martinaitytės dainavimo klasės studentai, tarptautinių 
konkursų laureatai Egidijus Bavikinas ir Liudas Mikalauskas, 
koncertmeisterė Audronė Eitmanavičiūtė. Vakaro vedėja – Aldo-
na Ruseckaitė.

Sausio 24 d. atidaryta paroda Adomui Jasui – 100.
Sausio 25 d. vyko Gasparo Aleksos kūrybos vakaras „Rupū-

žių giesmių improvizacijos“. Kartu su autoriumi dalyvavo poetė 
Violeta Šoblinskaitė, kompozitorė Snieguolė Dikčiūtė (Vilnius) su 
grupe džiazuojančio jaunimo.

Sausio 30 d. – Įnežos Juzefas Janonis eilėraščių knygos „Sau 
pradingstu iš akių“ pristatymas. Kartu su autore dalyvavo lite-
ratūrologė, hum. m. dr. Eugenija Vaitkevičiūtė, aktorė Doloresa 
Kazragytė, smuikininkė Kristina Katavičiūtė.

Vasario 1 d. – Viktoro Rudžiansko naujausios knygos „Nuo do 
iki do“ sutiktuvės. Kartu su poetu dalyvavo literatūrologė, hum. 
m. dr. Eugenija Vaitkevičiūtė, pianistas Darius Kudirka. 

Vasario 8 d. – Juliaus Jasaičio sudarytos knygos „Ant Tavo 
rankų supasi gerumas“ pristatymas. Kartu su knygos sudarytoju 
dalyvavo leidyklos „Andrena“ direktorė Nijolė Petrošienė, istori-
kė, hum. m. dr., doc. Anelė Butkuvienė, Kauno poetai – knygos 
eilėraščių autoriai.

Vasario 29 d. – Gintauto Dabrišiaus knygos „Ilga žuvis“ sutik-
tuvės. Kartu su knygos autoriumi dalyvavo literatūrologė, hum. 
m. dr. Gintarė Bernotienė, knygos redaktorius Donaldas Kajokas, 
aktorius Saulius Bagaliūnas, Kauno apskrities Juozo Gruodžio 
konservatorijos moksleivės: klarnetininkė Eglė Šabonaitė (moky-
tojas Kęstutis Bliujus) ir fleitistė Julita Jurkšaitė (mokytojas Lion-
ginas Čiapas), koncertmeisterė Ieva Benetienė. Buvo atidaryta 
paroda „Atviri sūriai: ilga žuvis“. Fotografijų autorius Albertas 
Švenčionis; prierašai Gintauto Dabišiaus.
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Kovo 3 d. – Aloyzo Barono atminimo vakaras ir parodos atida-
rymas. Dalyvavo hum. m. dr. Eugenija Vaitkevičiūtė, Vabalninko 
krašto muziejaus vedėja Ona Šoblinskienė, leidyklos „Versus 
aureus“ redaktorė Margarita Dautartienė, aktorė Laima Rupšytė, 
Kauno apskrities Juozo Gruodžio konservatorijos moksleiviai.

Kovo 13 d. – teksto ir vaizdo sintezės vakaras „Dvylika ir Ma-
rija“, kurio metu buvo pristatyta Dovilės Zelčiūtės knyga „Mirties 
kilpa lietuvių fotografijoje“.

Kovo 14 d. – popietė, skirta poeto ir muziejininko Vido Valaičio 
(1958–2002) 50-mečio paminėjimui. Popietės metu prisimini-
mais dalinosi kurso draugai, muziejininkai, artimieji; skambėjo 
eilės ir muzika. 

Kovo 19 d. – Pasaulinė poezijos diena su Vlado Braziūno naujų 
ir senesnių eilėraščių rinktine „Vakar yra rytoj“.

Kovo 28 d. įvyko poetės Viktorijos Kumpikevičiūtės-Kalpokie-
nės 90-mečio minėjimo vakaras ir parodos atidarymas. 

Kovo 31 d. – Vydūno 140-ųjų gimimo metinių minėjimo vaka-
ras ir parodos „Vydūnui – 140“ atidarymas.

B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje vasario 7 d. įvyko Balio 
Sruogos 112-ųjų gimimo metinių minėjimas: doc. Gabijos Ban-
kauskaitės-Sereikienės knygos „Balys Sruoga – tarp tradicijos 
ir modernumo“ sutiktuvės. Atidaryta paroda „Balys Sruoga –  
moderniosios lietuvių literatūros klasikas“. 

Vasario 14 d. – Liudo Gustainio kūrybos vakaras ir poezijos 
knygos „Taško bedugnės“ sutiktuvės. Kartu su autoriumi dalyva-
vo literatūrologė, hum. m. dr. Eugenija Vaitkevičiūtė, muziejinin-
kas Alfas Pakėnas, aktorė Laimutė Strazdauskienė, J. Gruodžio 
konservatorijos studentė Ieva Žilionytė (dėst. Danutė Šimakaus-
kaitė). 

Kovo 27 d. – knygos „Metai su Pauliumi. Atsiminimai apie  
P. Širvį“ sutiktuvės.

S. Nėries memorialiniame muziejuje vasario 14 d. įvyko mei-
lės lyrikos skaitymų vakaronė „Nuo širdies ligi širdies“.

Vasario 19 d. – susitikimas su Kovo 11-osios akto signataru, 
filosofu Romualdu Ozolu, išleidusiu knygą „Supratimai“ (2007), 
ir žurnalo „Naujoji Romuva“ leidėjais. Dalyvavo knygos autorius, 
vyr. redaktorius Andrius Konickis, istorikė Nelė Sadauskienė, po-
etai Tautvyda Marcinkevičiūtė, Aldona Ruseckaitė, rašytoja Nijolė 
Raižytė. Ištraukas iš „Naujosios Romuvos“ skaitė aktorius Henri-
kas Savickis. Klarnetu grojo Valdas Andriuškevičius. 

J. Grušo memorialiniame muziejuje sausio 25 d. įvyko lite-
ratūros popietė „Amžininkų portretai Juozo Grušo gyvenimo ir 
kūrybos kontekste: Antanas Vaičiulaitis“. Dalyvavo knygos „Bū-
ties harmonijos ilgesys“ sudarytoja dr. Laimutė Tidikytė, litera-
tūrologas Ramutis Jarmalavičius, MLLM Išeivių skyriaus vedėja 
Virginija Paplauskienė, aktorė Liucija Zorūbaitė, Kauno 1-osios 
muzikos mokyklos moksleivis Giedrius Plukis, koncertmeisteris 
Arnoldas Beinaris.

Vasario 21 d. – susitikimas su aktore ir rašytoja Doloresa Kaz-
ragyte. Dalyvavo pianistas Darius Kudirka. 

Kovo 20 d. – popietė „Jonas Mekas literatūroje ir kine“.
Kovo 29 d. – kultūros gyvenimo žurnalo „Naujoji Romuva“ ir 

Rokiškio krašto kultūros almanacho „Prie Nemunėlio“ naujausių 
numerių pristatymas.

Vaikų literatūros muziejuje sausio 31 d. įvyko atnaujintos 
ekspozicijos atidarymas, M. Vainilaičio 75-mečio minėjimas.

Vasario 26 d. – „Kas kiemely daros“ – renginys, skirtas Kazio 
Jakubėno 100-mečiui.
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kaVasario 28 d. – susitikimas su rašytoju Algimantu Zurba ir ra-

ganaite Džilda.
Kovo 6 d. – Tautvydos Marcinkevičiūtės poezijos knygos „Kur 

skrajoja sapnai“ sutiktuvės.
J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje vasario 

1 d. įvyko filosofo, teologo ir poeto Antano Maceinos 100-mečio 
minėjimas. Dalyvavo etnologai Aleksandras Žarskus, Marija Dva-
rionienė, aktorė Inesa Paliulytė. Senąsias lietuvių dainas atliko 
Eglė Vindašienė.

Kovo 20 d. – Juozapinių šventė. Pristatyta J. Tumo-Vaižganto 
knyga „Laiškas Eglutei“. Dalyvavo hum. m. dr. Aurelija Mykolaity-
tė, rašytojas Juozas Kundrotas, rašytojo Petro Klimo giminaičiai 
Ramūnas ir Remigijus Gulbinai, aktorė Kristina Kazakevičiūtė.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinyje Ch. Frenkelio vi-
loje vasario 8 d. įvyko informacinės ekspozicijos „Žydų kultūros 
paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“ atidarymas. Ekspozicijoje 
pasakojama apie žymų XIX–XX a. sandūros Lietuvos fabrikantą, 
Sankt Peterburgo I gildijos pirklį Ch. Frenkelį, jo sukurtą garsų 
visoje carinės Rusijos imperijoje odų išdirbimo fabriką, labdarą 
Šiauliams ir vietinei žydų bendruomenei bei šeimos rezidenciją, 
XX a. pr. moderno architektūros statinį su parku ir stilingu fonta-
nu – Ch. Frenkelio vilą. Ekspozicijos atidarymo metu pristatyta 
muziejaus išleista knygelė „Pirkliai Frenkeliai“. Projekto ir leidinio 
autorė – Istorijos skyriaus vedėja Irena Nekrašienė.

Vasario 16 d. įvyko „Aušros“ muziejaus ir Mikalojaus Kons-
tantino Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo renginys, skir-
tas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Pristatyta  
M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo kaupiama paroda „Lie-
tuvos dvarai“. Lietuvos veterinarijos akademijos ansamblis „Ku-
polė“ atliko programą „Lietuvos partizanų dainos“.

Kovo 7 d. vyko Šiaulių „Aušros“ muziejaus įkūrimo 85 metų 
jubiliejaus šventė. Joje dalyvavo JE Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis, LR Seimo narys Edvardas Žakaris, įteikęs muziejui LR 
Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo dovaną – senovinės graviū-
ros kopiją, Kultūros ministerijos sekretorius Juozas Širvinskas, 
Šiaulių miesto meras Genadijus Mikšys, muziejininkai iš visos 
Lietuvos, Šiaulių miesto kultūros darbuotojai, muziejaus bičiu-
liai.

Šventės svečiams buvo pristatytos visos baigtos restauruoti 
Ch. Frenkelio vilos salės ir naujausios ekspozicijos. „Provincijos 
dvaro“ ekspoziciją užbaigia naujai įrengtas Dvaro valgomasis bei 
Rytų meno galerija, atnaujintos Karalių, Portretų, Paveikslų gale-
rijos, biblioteka, Geltonoji (moters) ir Žalioji (vyro) svetainės.

Kita ekspozicijos dalis skirta praeities miestui, kuriame – vie-
nintelė Lietuvoje retrokino salė „Kapitol“, stilizuota garsios prieš-
kario Šiaulių prekybos ir pramonės bendrovės „Dubysa“, prekia-
vusios savos gamybos radijo imtuvais, motociklais BSA, dvira-
čiais ir kt. daiktais, vitrina, Šiauliuose žinoma Br. Šapiro laikrodžių 
ir juvelyrinių dirbinių parduotuvė ir dirbtuvė bei Vilniaus gatvės, 
grįstos autentišku tašytų akmenų grindiniu, panorama.

Jubiliejui skirta paroda iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių 
„85 muziejaus istorijos“.

Šventės svečiams buvo paruošta staigmena – netradicinis 
šmaikštus kalendorius su šiandienos „Aušros” muziejaus dar-
buotojų portretais prieškario Viekšnių fotografo Jono Kinčino 
negatyvų montažuose. Koncertavo Aistė Smilgevičiūtė.

Fotografijos muziejuje vasario 6 d. įvyko edukacinės par-
odos „Praeitis atverta ateičiai. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
rūmai ir jų atkūrimas“ atidarymas. Paroda, supažindinanti su  
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svarbiausiais Valdovų rūmų istorijos bei atkūrimo faktais, 2007–
2009 m. keliauja po Lietuvos muziejus, bibliotekas, kitas kultū-
ros paveldo institucijas. Parodos atidaryme dalyvavo ir ją pristatė 
Valdovų rūmų paramos fondo direktorė Indrė Jovaišaitė-Blaže-
vičienė. 

Vasario 14 d. įvyko parodos „Peterburgo–Varšuvos geležinke-
lių tiltai ir apylinkės 1861 m. austrų fotografo Antono Rohrbacho 
nuotraukose“ atidartymas Ekspozicijoje pristatomos parodos 
iniciatoriaus ir rengėjo, fotografijos istoriko, diplomato Dainiaus 
Junevičiaus surinktos seniausios žinomos Lietuvos vaizdų foto-
grafijos iš Ispanijos nacionalinės bibliotekos rinkinių ir privačių 
kolekcijų, darytos 1861 m. tiesiant Peterburgo–Varšuvos gele-
žinkelio atkarpą Rėzeknė–Gardinas. Parodą papildė spaudiniai 
apie A. Rohrbacho veiklą ir jo vietą fotografijos istorijoje. Parodą 
parengė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 

Kovo 15 d. įvyko Domicelės Tarabildienės (1912–1985) fo-
tografijų parodos iš Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės 
muziejaus archyvų „Nematyta ir nepažįstama Domicelė Tara-
bildienė“ atidarymas. Knygų vaikams iliustratorės, grafikės, 
tapytojos, keramikės kūryba paremta etnografiškumu ir, rodos, 
nepajudinama tradicija. Šio dešimtmečio pradžioje iš jos asme-
ninių archyvų ištrauktas fotografijų palikimas, atvėręs visai kitą 
menininkės kūrybos sritį, sudrebino visuomenę ir parodė visiškai 
kitokią dailininkę. 

Aušros alėjos rūmuose sausio 7 d. įvyko Šiaulių miesto ir 
rajono moksleivių darbų parodos – konkurso „Gyvenimo ratu“ 
atidarymas. Parodoje eksponuojami tekstilės darbai iš medžio, 
odos, kartono, popieriaus, atlikti įvairiomis technikomis.

Sausio 18 d. įvyko užgavėnių kaukių parodos iš Šiaulių „Auš-
ros“ muziejaus ir privačių asmenų rinkinių „Gyvūnai ir kaukės“ 
atidarymas. Per atidarymą muzikinę programą atliko Šiaulių 
„Saulėtekio“ vidurinės mokyklos folkloro kolektyvas „Vieversė-
lis“. Parodoje vyko edukaciniai užsiėmimai moksleiviams „Kaip 
būti kauke“. 

Sausio 13 d. įvyko parodos iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir 
ŠU Menų fakulteto studentų ir dėstytojų katedros rinkinių „Mar-
gutis danguje ir gėlėse“ atidarymas. Atidarymo proga lankytojus 
džiugino ir pavasario nuotaiką kūrė Šiaulių universiteto menų 
fakulteto meno kolektyvai. Parodoje vyko edukaciniai užsiėmi-
mai – „Margučio raštai“ – kiaušinių marginimas vašku.

Radio ir televizijos muziejuje vasario 27 d. įvyko parodos iš 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių ir AB „Vilma“ produkcijos 
„Magnetofonams – 110 metų“ atidarymas. Parodoje eksponuo-
jami visokiausių konstrukcijų Lietuvoje ir užsienio šalyse paga-
minti magnetofonai: nuo didžiulio profesionalaus iki miniatiūrinių 
kasetinių, lėktuvo „juodoji dėžė“ bei amerikiečių informacijos 
perdavimo įrenginys naudotas Vietnamo kare. 

Vytauto Didžiojo karo muziejus sausio 9 d. Kauno apskri-
ties specialiojoje mokykloje surengė Trijų Karalių šventę. Karalių 
Kasparo, Merkelio ir Baltazaro vaidmenis atliko ir dovanas dalijo 
muziejaus darbuotojai. Šventę paįvairino edukacinės programos 
„Didikai Radvilos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvenime“ 
dalyviai, Kauno jaunųjų turistų centro gidų mokyklos mokslei-
viai.

Sausio 15 d. Klaipėdoje, Mažosios Lietuvos istorijos mu-
ziejuje, atidaryta Vytauto Didžiojo karo muziejaus ir Mažosios 
Lietuvos istorijos muziejaus bendra paroda „Lietuvos kariuo-
menė Klaipėdoje 1923–1939 m.“ Paroda parengta prisimenant 
1923 m. Klaipėdos krašto sukilimo 85-ąsias metines bei minint  
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ka Klaipėdos krašto dieną. Čia buvo eksponuojami to laikotarpio 

Lietuvos kariuomenės paveikslai, nuotraukos, vėliavos, pėstinin-
kų ginklai, įvairūs sportiniai apdovanojimai. 

Vasario 14 d. įvyko šventinis minėjimas ir koncertas „Esu. Bu-
vau. Ir būsiu“ bei XVI–XXI a. kardų ir špagų parodos „Be reikalo 
nepakelk, be garbės nenuleisk!“ atidarymas, skirtas trims reikš-
mingoms datoms: Lietuvos valstybės atkūrimo 90-osioms, Vy-
tauto Didžiojo karo muziejaus įkūrimo 87-osioms ir Magdeburgo 
teisių Kauno miestui suteikimo 600-osioms metinėms. Koncerte 
dalyvavo Kauno apskrities specialiosios mokyklos moksleiviai, 
Kauno „Girstučio“ kultūros rūmų tautinio meno ansamblis-cho-
ras „Gimtinė“, Kauno muzikinio teatro solistas Juozas Janušaitis, 
„Vyturio“ vidurinės mokyklos mišrus jaunimo choras. Paroda 
„Be reikalo nepakelk, be garbės nenuleisk!“ pristato XVI–XXI a. 
šaltųjų ginklų istoriją – kardus, kalavijus, špagas, palašus ir kitus 
ginklus, ištisus šimtmečius buvusius nepakeičiama karių ir civilių 
ginkluotės dalimi. Joje eksponuojami autentiški ginklai ir ginklų 
kopijos, pateikta vaizdinė medžiaga, supažindinanti su ginklų ne-
šiojimo ir naudojimo būdais.

Kovo 3 d. atidarytos dvi kilnojamosios parodos: „Širdimi ir sie-
la su kariuomene“, kurioje pateiktos 128 nuotraukų kopijos, pa-
sakojančios apie Lietuvos kariuomenės Nepriklausomybės kovas 
ir vystymąsi taikos metais iki 1940-ųjų, bei „Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės etmonai“, parengta iš 15 etmonų atvaizdų, supa-
žindinančių su žymiausiais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
etmonais bei jų nuopelnais valstybei. Parodos eksponuojamos 
Kauno miesto ir rajono mokyklose bei kariniuose daliniuose.

Kovo 5 d. pristatyta LDK karybos istorijos skyriaus ir Jau-
nųjų turistų centro tęstinė edukacinė programa „Kaip senovėje 
kariauta“. Programos metu V–VII klasių mokiniai supažindinami 
su XII–XV a. karybos istorijos fragmentais, apžiūri muziejaus 
ekspozicijas, kurias pristato istoriniais drabužiais apsirengę mu-
ziejininkai. Vėliau mokiniai atsako į programos vedėjų pateiktas 
užduotis, gali apsivilkti šarvinius marškinius, užsidėti šalmą bei 
pakilnoti ginklus ar jų kopijas.

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus padalinyje 
Juozo Gruodžio memorialiniame muziejuje vasario 15 d. vyko 
koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai Vasario 
16 – ajai. Dalyvavo Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos 
gimnazijos jaunių choras „Cantica“, meno vadovai Rolandas 
Daugėla, Audronė Marcinkevičiūtė, Raimonda Židonienė, kon-
certmeisterė Aušra Bartkevičiūtė-Gelusevičienė.

Veikė Irenos Mikuličiūtės dailės studijos ir lopšelio/darželio 
„Gintarėlis“ vaikų piešinių paroda „Lietuvos valstybės kūrėjų por-
tretai“, kurią parengė dailininkė Irena Mikuličiūtė ir muziejininkė 
Kristina Vaitkūnienė.

Kovo 6 d. vyko muzikos ir poezijos popietė „Lietuva – brangi 
Tėvyne“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai Kovo 
11-ajai. Dalyvavo Kauno medicinos universiteto klinikų moterų 
choras „Kanklės“, meno vadovė ir dirigentė Audronė Marcinke-
vičiūtė, koncertmeisterė Asta Juršienė, skaitovė Onutė Šerveni-
kienė.

Kovo 18 d. vyko kompozitoriaus, dirigento, dainininko Juozo 
Indros 90-ųjų gimimo metinių minėjimas. Programoje – muziko-
logės K. Vaitkūnienės pranešimas, J. Indros įdainavimai, teatralų 
B. Petravičiūtės, A. Ragauskaitės, G. Šmito prisiminimai, LMTA 
Kauno fakulteto dainavimo katedros lektorių S. Martinaitytės ir  
A. Eitmanavičiūtės studentų koncertas, kuriame dalyvavo  
A. Apšega, E. Bavikinas, R. Jančkaitis, A. Kurmalijevas, L. Mi-
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kalauskas, P. Padleckis, skambėjo vokaliniai kūriniai iš J. Indros 
repertuaro bei J. Indros dainos. 

Veikė paroda, kurią parengė muziejininkė Kristina Vaitkūnienė.
Kovo mėnesį Juozo Indros 90-mečiui skirta paroda buvo atida-

ryta ir Kauno valstybiniame muzikiniame teatre (parodą parengė 
muziejininkės K. Vaitkūnienė ir I. Budnikienė) bei Kauno apskrities 
J. Naujalio muzikos gimnazijoje (parodą parengė muziejininkė  
K. Vaitkūnienė).

I. Simonaitytes memorialiniame muziejuje sausio 15 d. 
atidaryta paroda iš muziejaus fondų „I. Simonaitytei skirta“.  
Paroda – rašytojos 111-osioms gimimo metinėms atminti. Ji vei-
kė iki vasario 15 d.

Alytaus kraštotyros muziejuje sausio mėnesį, minint Są-
jūdžio spaudos jubiliejų, surengta paroda. Parodai savo kolek-
ciją pateikė kolekcininkas Šarūnas Šimkevičius, kuris leidinius 
ėmė rinkti tik susidomėjęs Lietuvos istorija. Valstybinių rinkinių 
skaičių jam pavyko viršyti du kartus: didžiausia 1760–1944 m. 
periodinės spaudos kolekcija ir antras pagal gausumą 1988– 
1992 m. spaudinių rinkinys. Tarybiniais laikais Šarūnas kolekci-
onavo tarpukario periodiką, prenumeravo 500 skirtingų pavadini-
mų laikraščių, daugiausiai Kauno ir Vilniaus dienraščius, su kitais 
kolekcininkais keisdavosi retesniais leidiniais. Dabar parodos au-
torius perka tik po vieną kiekvieno dzūkiško laikraščio pavyzdį. 

Sausio pabaigoje Aušrinė Slavinskienė skaitė paskaitą „Miun-
chenas ir Lietuva: dailės sąsajos XIX–XX a. pradžioje“. Buvo 
pristatytas 1832–1914 Lietuvos dailės laikotarpis, Miuncheno 
meno mokyklos auklėtinių Lietuvos dailininkų kūrybinė veikla ir 
meninis palikimas. 

Šiemet sukako 85 metai, kai gimė vaikų poetas Anzelmas Ma-
tutis. Todėl ši šventė ir vėl buvo gražiai paminėta muziejuje. Šįkart 
šventės pagrindu tapo rinkinio „Po milžino šaukštu“ eilėraštukų 
skaitymai. Tai I–IV klasių moksleivių kūrybos konkurso rezulta-
tas. Knygelėn sudėti ne tik vaikų kurti eilėraštukai apie metų lai-
kus, bet ir mokinukų piešiniai. O dabar sava kūryba skambėjo ir 
scenoje. Vaikams tai – jų darbo įvertinimas ir pasididžiavimas. 

Vasario 16-osios išvakarėse muziejuje buvo atidaryta nauja 
ekspozicija, pasakojanti miesto istoriją nuo jo ištakų ties pilia-
kalnio papėde iki šių dienų. Idėjos ir medžiaga ekspozicijai buvo 
kaupiami net porą metų, todėl ir patiems muziejininkams, ir mies-
tiečiams buvo ypač įdomu pagaliau išvysti rezultatą. 

Ši paroda – viena iš Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirtos 
programos dalių. Tai miesto kultūrai svarbus žingsnis, nes la-
bai daug čia eksponuojamų dokumentų viešai pateikiami pirmą 
kartą. Dokumentų originalai, saugomi įvairiuose Lietuvos archy-
vuose, dabar tapo prieinami kiekvienam, besidominčiam savo 
krašto istorija. Kad eilinis lankytojas „nepasiklystų“ istorijos labi-
rintuose, kad nepavargtų nuo pateikiamų faktų gausos, medžiaga 
sugrupuota periodais ir eksponuojama įvairiomis formomis: tam 
tarnauja žemėlapiai, atvirukai, filmai, garso įrašai, seni laikraš-
čiai, senuosius miesto gyventojus bei karius primenantys mane-
kenai, iš tarpukarinio Miesto sodo „atklydęs“ parko suolelis... 

Po ekspozicijos atidarymo vyko konferencija „Prakalbinta isto-
rija“. Ją surengė muziejus drauge su Alytaus apskrities archyvu.

Kovo 11-osios šventei paminėti šiemet buvo pasirinktas pa-
mokos modelis. Apie šios dienos reikšmę šalies istorijai miesto 
jaunimui pasakojo vos ne Lietuvos nepriklausomybės vienme-
tė, jauna muziejininkė Onutė Rukaitė. Paskui jaunimas pasklido 
po atmintinas miesto vietas padėti gėlių puokščių. Galerijoje  
„Skrydis“ buvo atidaryta atvirukų su patriotine simbolika paroda. 
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kaJai eksponatus iš asmeninės kolekcijos skolino Birutė Andrijaus-

kienė, dalis atvirukų buvo parvežta iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
archyvo, didžiąją ekspozicijos dalį sudarė Alytaus kraštotyros 
muziejaus fondų eksponatai.

Kovą muziejuje atidaryta dailininko Juozo Brusoko kūrybos 
paroda sudomino gausų būrį alytiškių. Per ekspozicinę salę nu-
sidriekė ilga eilė norinčiųjų jį pasveikinti, tarti gerą žodį. Retai 
rengiančio parodas, bet ilgus metus buvusio svarbiausio mies-
to piešimo mokytojo darbai sulaukė kolegų, buvusių mokinių, 
draugų, artimųjų dėmesio. Tęsianti šeimos profesines tradicijas 
dukra Rasuolė, Jaunimo centro dailės mokytoja, tėvelio darbus 
komentavo lakoniškai: „ramūs, tvirti, statiški, kaip ir pats žmo-
gus“. Tautodailininkas P. Maloška pristatė jį ne tik kaip puikų 
dailininką, bet ir kaip žmogų, subtiliai jaučiantį meną apskritai. 
Iškėlęs J. Brusoko talentą profesionaliai vertinti dailės kūrinius, 
bičiulis išreiškė viltį, kad šį savo talentą jis dar plačiau atskleis 
alytiškiams ateityje. 

Birštono muziejuje iki vasario 1 d. veikė Birštono meno 
mokyklos dizaino studijos (vadovė V. Krasauskienė) darbų paro-
da „Kalėdos dovanų metas“ (tęsinys). Parodoje buvo eksponuo-
jama Birštono meno mokyklos dizaino studijos vaikų ir suaugu-
siųjų vėlimo būdu pagaminti rankdarbiai.

Sausio 13 d. muziejuje vyko renginys skirtas sausio 13-ąjai 
pažymėti (buvo demonstruojamas filmas sausio 13-os dienos 
aukoms atminti).

Sausio 16 d. ir 23 d. vyko edukacinė programa „Virvelinė ke-
ramika – protėvių palikimas“. Archeologinio pobūdžio edukacinis 
užsiėmimas, kurio metu moksleiviai sužinojo iš kur mes esame 
kilę, apie protėvių gyvenimo sąlygas, verslus, kasdienybę, atliko 
praktines užduotis.

Nuo vasario 1 d. iki kovo 20 d. muziejuje eksponuota paroda 
„1918 m. vasario 16-osios nepriklausomybės akto signatarai“, 
skirta Vasario 16-osios dienai atminti.

Nuo vasario 10 d. iki balandžio 18 d. eksponuota kaunietės 
fotomenininkės Snieguolės Michelkevičiūtės darbų paroda „Buvo 
kadaise žiema“ (žiemos vaizdų fotografijos).

Vasario 15 d. vyko edukacinis užsiėmimas „1918 m. vasario 
16 d. Nepriklausomybės akto signatarai“. Moksleiviai buvo supa-
žindinti su 1918 m. įvykiais.

Vasario 27 d. – „Seni daiktai prabyla muziejaus ekspozicijoje“. 
Ikimokyklinio amžiaus vaikai lygino rūbus senoviniu būdu, mata-
vosi klumpes, susipažino su senovinių daiktų paskirtimi.

Nuo kovo 6 d. iki balandžio 16 d. muziejuje veikė Birštono lop-
šelio-darželio „Vyturėlis“ vaikų piešinių paroda „Mes – laisvės 
vaikai“, skirta Kovo 11-ąjai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
dienai atminti. 

Kovo 31 d. muziejuje surengtas užsiėmimas „Nuo siūlo iki 
juostelės“. Tai etnografinio tipo užsiėmimas, kurio metu mokiniai 
sužino apie įvairių siūlų gamybos procesą, patys pina juosteles.

Muziejaus padalinyje Birštono sakraliniame muziejuje sausio 
23 d. surengta Dailės istorikų draugijos edukacinio ciklo paskaita 
„Rožinio Švč. Mergelės Marijos ikonografija LDK baroko dailėje“. 
Paskaitą skaitė Aušra Vasiliauskienė. Lektorė apžvelgė ikonogra-
fijos istorines ištakas, atskleidė siužetų įvairovę, pateikė itin origi-
nalių Rožinio Švč. Mergelės Marijos temos interpretacijų.

Vasario 1 d. čia vyko edukacinis užsiėmimas „Vaško žva-
kė. Kaip ji gimsta?“ Prienų rajone gyvenantys bitininkai  
A. Gruodis ir O. Senavaitienė, muziejininkės D. Valatkienė ir  
R. Zajančkauskienė Birštono gimnazijos moksleiviams atskleidė 
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tradicinius ir šiuolaikinius žvakių liejimo metodus, supažindino su 
bičių vaško gamyba. 

Nuo vasario 14 d. muziejuje veikė XIX a. pab.–XX a. pr. spalvotų 
oleografijų paroda „Davatkyno šventieji paveikslai“. Prienų kraš-
to muziejaus padalinys Šilavoto „Davatkynas“ parodoje pristatė 
pusšimtį sakralaus meno rinkinio pavyzdžių, kurie atspausdinti 
Vakarų Europos spaustuvėse. Šios oleografijos XX a. pradžioje 
pasitarnaudavo fotografų gaminamoms kopijoms. Todėl daugu-
ma šventųjų paveikslėlių atpažįstami, nes matyti kaimo sody-
bose. Ši paroda susilaukė didelio tiek muziejaus lankytojų, tiek 
meno istorikų dėmesio. 

Vasario 20 d. Dailės istorikų draugijos edukacinio ciklo pas-
kaitą „Kryžius-karavykas Lietuvoje: kilmė, paplitimas, papročiai“ 
skaitė menotyrininkė Gabija Surdokaitė. Lankytojai sužinojo, kad 
Lietuvoje dviejų kryžmų šv. Zacharijaus kryžiai buvo statomi prie 
kaimų ir miestelių ne tik siaučiant marui, bet taip pat ir kitoms 
epideminėms ligoms. Paskaitoje paaiškinta karavyko kilmė, pa-
pročiai ir tikėjimai, susiję su šių kryžių funkcionavimu valstietiš-
koje terpėje. 

Kovo 12 d. vyko Linos Valutkevičienės margučių parodos atida-
rymas. Parodos autorė pasakojo apie kūrybos kelią, kurio ištakos 
vaikystėje tėvų sodyboje, parodė patį kūrybos procesą bei pakvietė 
kiekvieną atėjusį lankytoją čia pat muziejuje pabandyti skutinėjimo 
technika išrašyti dažytą kiaušinį. Parodoje visuomenei parodyta 
per šimtą skutinėtų velykinių margučių iš Lazdijų krašto muziejaus 
ir autorės fondų. Paroda veikė iki balandžio 12 d. 

Nuo kovo 16 d. iki balandžio 6 d. veikė Birštono meno moky-
klos Dizaino studijos velykinė floristikos darbų paroda. Ji jau ta-
pusi tradicine, kur moksleiviai pateikia stalo, kambario puošybai 
Šv. Velykų metu skirtus meninius projektus. Išskirtinio dėmesio 
sulaukė paveikslai, nutapyti ant šilko, kuriuose atpažįstamas ve-
lykis simbolis – margutis.

Kovo 19 d. vyko Dailės istorikų draugijos edukacinio ciklo pas-
kaita „Vėlyvojo baroko vargoninkystės menas Lietuvoje: istorija, 
išlikęs paveldas ir jo reikšmė“. Paskaitos pradžioje trumpai ap-
žvelgiama Lietuvos vargondirbystės menas nuo pirmojo pami-
nėjimo 1408 m. iki XVIII a. vidurio. Plačiausiai buvo aptariama 
LDK vargonų meistrų ir jų darbų sklaida Lietuvos vargonų aukso 
amžiuje – vėlyvojo baroko laikotarpyje (XVIII a. vid.–XIX a. I p.), 
pateikiama istorinė-faktinė, vaizdinė ir garsinė medžiaga.

Nuo kovo 15 d. iki 28 d. muziejuje vyko velykiniai edukaciniai 
užsiėmimai „Marginkime drauge“. Šie marginimo vašku ir pokal-
bių apie margučių simbolius, spalvas užsiėmimai patys populia-
riausi, nes apylinkėse itin gyva marginimo vašku tradicija. Užsi-
ėmimuose muziejaus savanorė 85-erių metų birštonietė margin-
toja A. Danulevičienė sudomino ir įtraukė į kūrybos džiaugsmą 
lankytojus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Vokietijos, Suomijos.

Biržų krašto muziejuje „Sėla“ iki vasario 13 d. veikė Vil-
niaus miesto skiautinių klubo „Urtė“ paroda, kurioje eksponuota 
20 skiautinių.

Sausio 19 d. vyko Biržų „Kraitės“ klubo rankdarbių parodos „Il-
gais Advento vakarais“ aptarimas. Biržų „Kraitės“ klubas gyvuoja 
jau 9 metus. Šiuo metu jis vienija daugiau nei dvidešimt moterų. 
Parodoje eksponuota mezginiai, nėriniai, siuvinėti ir pinti daiktai.

Nuo sausio 31 d. muziejuje veikė biržiečių tautodailininkų 
kūrybinių darbų paroda. Parodoje dalyvavo 32 tautodailininkai 
ir 6 jiems prijaučiantieji. Iš viso eksponuota 238 darbai: tapy-
ba, karpiniai, medžio darbai, audiniai, mezginiai ir kita. Parodos  
aptarimo metu buvo pagerbti 2007 m. Anapilin iškeliavę biržiečiai 
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ka tautodailininkai Albertas Petkevičius, Česlovas Drižas, Eugenijus 

Balčiūnas.
Vasario 15 d. muziejuje paminėtos Lietuvos valstybės atkū-

rimo 90-osios metinės. Muziejininkas Antanas Seibutis pristatė 
savo sudarytą knygą „1918–1919 m. Biržų krašte. Vasario 16 
Aktas, signatarai, pirmieji Lietuvos ministrai biržiečiai, Nepriklau-
somybės kovos, savanoriai, įvykiai, žmonės, datos“, po to buvo 
demonstruojami fragmentai iš archyvinio dokumentinio filmo 
„Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio minėjimas 1928 m.“ 
ir pristatyta paroda „Lietuvos Nepriklausomybei – 90 metų“.

Kovo 13 d. muziejuje atidaryta Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos, Lietuvos dailės muziejaus parengta edukacinė meno 
(dailės) pažinimo paroda „Liečiu – matau“. Šią parodą į Biržus 
atlydėjo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos kultūros progra-
mų koordinatorė Danutė Cidzikienė bei parodos ekspertas, rašy-
tojas, žurnalistas Alvydas Valenta.

Kovo 15 d. muziejuje vyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mo-
kyklos edukacinių renginių ciklas „Grojame draugams“. Skambėji 
klavesino muzika. Į renginį susirinko nemažai biržiečių ir svečių.

Belaukiant Šv. Velykų, muziejus pakvietė mokinius į proginę 
edukacinę pamoką „Velykų margutis“, kurią vedė muziejininkė 
Lina Kuncytė. 

Kovo 21 d. prisiminti tradicinių gavėnios ir Velykų papročių, 
pasimokyti velykinių margučių dažymo vašku pakvietė tautodaili-
ninkė Vitenė Repšienė ir muziejininkė Danutė Žemaitienė.

Muziejaus „Sėla“ filiale Vabalninko muziejuje sausio 12 d. 
vyko vabalninkietės Angelės Jurevičienės knygos „Užušiliai“  
pristatymas.

Sausio 31 d. muziejuje atidaryta Vabalninko vidurinės moky-
klos mokytojos Zitos Kumpelienės ir jos mokinių kūrybinių darbų 
skiautinių ir veltinių paroda.

Vasario 29 d. atidaryta tautodailininkės, Biržų „Kraitės“ klubo 
narės Vitalijos Kurienės kūrybinių darbų paroda. Parodoje eks-
ponuoti paveikslai iš paukščių plunksnų, beržo tošies, siuvinėti, 
dirbiniai iš lino, bei medžio.

Kovo 4 d. Vabalninko muziejuje vyko Kaziuko mugė. Vabalnin-
kietės pardavinėjo savo rankdarbius.

Druskininkų miesto muziejuje sausio 30 d. koncertavo 
kvartetas „AMICI“ ir pianistė Viktorija Gailiutė. 

Vasario 16 d. įvyko renginys „Mūsų laisvė“, skirtas Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienos 90- mečiui. Buvo atidaryta fotogra-
fijų paroda „Trispalvė Druskininkuose“, primenanti pirmuosius 
Atgimimo laikotarpio epizodus šiame mieste: 1988 m. Sąjūdžio 
mitingą prie „Girios aido“, Lietuvos tautinės vėliavos oficialų 
iškėlimą Muziejaus bokštelyje 1988 m. ir Vasario 16-osios mi-
nėjimą 1989 m. Susirinkusiuosius pasveikino mero pavaduotoja 
Kristina Miškinienė, muziejaus direktorius. Praeityje išgyventomis 
akimirkomis dalinosi buvęs aktyvus Sąjūdžio dalyvis, Druskinin-
kų garbės pilietis Algirdas Valavičius. Renginį papuošė folkloro 
ansamblio „Racilukai“ atliekamos patriotinės liaudies dainos. Po 
koncerto buvo demonstruojamas dokumentinis filmas „Vasario 
16-oji. Mįslės ir ieškojimai“.

Kovo 15 d. sukako 110 metų, kai gimė žymus fizinio lavini-
mo pedagogas, gydomosios fizinės kultūros specialistas Karolis 
Dineika. Iškiliai asmenybei atminti kovo 14 dieną muziejuje orga-
nizuotas minėjimas. Pagerbti Karolio Dineikos atminimą atėjo jo 
buvę kolegos – fizioterapeutai, Druskininkų savivaldybės vado-
vai, K. Dineikos sūnus Vincas Rimgaudas Dineika ir didelis būrys 
miestelėnų. Muziejus specialiai šiam renginiui surinko dokumen-

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

tinę vaizdo medžiagą, saugomą Lietuvos Valstybės centriniame 
archyve, apie Karolį Dineiką, fizkultūros parką ir to laikotarpio 
Druskininkus. Minėjimo dalyviams parodyti istoriniai kadrai pri-
minė tarybiniais laikais atkuriamo Sveikatos parko pirmuosius 
žingsnius bei jų vadovą. 

Druskininkų miesto muziejaus filiale nuo sausio 23 d. vyko 
edukacinė programa vaikams „Gaminame kaukę Užgavėnėms“, 
o vasario 5 d. buvo atidaryta šių kaukių paroda. 

Vasario 9 dieną atidaryta buvusio Druskininkų V. K. Jonyno dailės 
mokyklos mokinio Donato Savukyno fotografijų paroda „Akimirka“.

 Kovo 19 dieną buvo atidaryta Leipalingio pagrindinės moky-
klos paroda „Mano lėlė“. Anot mokytojų, smagu matyti kaip iš 
įvairiausių medžiagų vaikų rankose gimsta lėlės. 

Jonavos krašto muziejuje sausio 11 d. organizuota popie-
tė muziejaus rėmėjams „Įžengus į Naujuosius“.

Sausio 31 d. seminaras rajono mokyklų mokytojams kraštoty-
rininkams ir muziejų vadovams „Įamžiname mokyklos gyvenimo 
akimirkas“, kuris vyko J. Ralio vid. mokykloje. Jo dalyviai susi-
pažino su visų laidų abiturientų ir dirbusių mokytojų užrašytais 
atsiminimais, sužinojo metraščių rašymo gaires, apžiūrėjo naują 
mokyklos muziejaus ekspoziciją. 

Visą mėnesį vyko edukaciniai renginiai moksleiviams ir lopše-
lių-darželių ugdytiniams: „Arbatos paslapčių beieškant“, „Naujos 
vizijos ir pradžia“, „Nuo Trijų Karalių iki Užgavėnių“. 

Iki vasario 17 d. veikė miesto mokyklų moksleivių kūrybos 
paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės – Vasario 16-osios –  
atminimui. 

Visą mėnesį vyko edukaciniai renginiai moksleiviams, lopšelių-
darželių ugdytiniams „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“: Užgavėnių 
papročiai ir tradicijos, „Gavėnios darbai ir džiaugsmai“. Pažinti-
niai vakarai pagal projektą „Jonavos dvarų paveldas, tradicijos, 
papročiai vyko muziejaus arbatinėje. 

Kovo 7 d. krašto muziejuje atidaryta liaudies meistrės Janinos 
Listvinos jubiliejinė paroda „Jos rankose prabyla medis“ ir tau-
todailininko Artūro Narkevičiaus drožtų kryžių fotografijų paroda, 
skirta jo gimimo sukakčiai. J. Listvinos drožiniai žinomi ne tik Eu-
ropoje, bet ir Kanadoje, Australijoje. Meistrė dirba ir su akmeniu, 
nutašiusi ne vieną akmens skulptūrą. 

Kovo 7 d. – gyvosios istorijos amatų pristatymas Žeimių vid. 
mokykloje. 

Kovo 14 d. vyko krašto muziejaus tarybos posėdis, kuriame 
aptarta 2007 metų muziejaus veikla.

Kovo 19 d. Krašto muziejuje pristatyta edukacinė paroda „Pra-
eitis atverta ateičiai. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai ir jų at-
kūrimas.“ Tai kilnojamoji dešimties stendų ekspozicija, pateikian-
ti glaustą Valdovų rūmų istorinės raidos apžvalgą nuo seniausių 
laikų iki rūmų atkūrimo. Stendus ir filmuotą medžiagą pristatė 
Valdovų rūmų paramos fondo direktorė I. Jovaišaitė. 

Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje sausio 29 d. atida-
ryta Joniškio rajono tautodailininkų, mokytojų ir mokinių darbų 
paroda „Vėl Užgavėnės“. 

Vasario 14 d. Joniškio rajono savivaldybės mažojoje posėdžių 
salėje atidaryta paroda „Joniškio nepriklausomybės kelias ir jo 
ištakos Joniškyje“. Parodoje buvo galima pamatyti eksponatų iš 
Signatarų namų ir Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus fondų.

Vasario 16 d. atidaryta paroda, skirta Lietuvos valstybės  
atkūrimo dienai.

Kovo 6 d. muziejuje atidaryta mokinių piešinių ir plakatų 
konkurso „Piešiame laisvę“ konkursinių darbų paroda. Iš viso  
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kaparodoje buvo eksponuojami 466 mokinių darbai. Konkursui 

darbus pateikė visos rajono mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo 
įstaigos.

Kovo 18 d. muziejuje atidaryta rajono tautodailininkų, mokytojų 
ir mokinių darbų bendra paroda „Pavasario dvelksmas“. Paroda 
skirta artėjančioms Šv. Velykoms, Atvelykiui. Iš viso eksponuota 
net 316 darbų.

Kovo 29 d. muziejaus padalinyje Mato Slančiausko sodyboje-
muziejuje (Reibinių k., Joniškio r.) vyko muziejaus organizuota 
„Atvelykio šventė“. Renginio metu šventės dalyviai buvo supažin-
dinti su Atvelykio papročiais, kulinariniu paveldu. Šventėje visus 
linksmino Joniškio kultūros centro folkloro ansamblis „Kupars“.

Jurbarko krašto muziejaus Židinio salėje sausio mėnesį 
vyko medžio drožėjos Rimantės Butkuvės kūrybos darbų paroda 
„Angelai ir koplytstulpiai“. 

Sausio 29 d. muziejuje buvo vykdoma edukacinė programa 
darželinukams „Darbai kaime žiemą“. 

Nuo sausio 15 d. iki kovo 15 d. muziejuje buvo eksponuojami 
Veliuonos krašto muziejaus vedėjos Angelės Orlovskytės juodo-
sios keramikos darbai.

Vasario mėnesį muziejaus Židinio salėje vyko Jurbarko rajono 
moksleivių tapybos darbų paroda „Akvarelės pasaulyje“.

Vasario mėnesio 5 d. Jurbarko krašto muziejuje ir jo filiale Ve-
liuonos krašto muziejuje buvo vykdoma edukacinė programa 
apie Užgavėnių apeigas ir papročius, o visą vasario mėn. veikė 
muziejaus Keramikos mokyklėlės, kuriai vadovauja Veliuonos 
krašto muziejaus vedėja, lankytojų kūrybos darbų paroda „Užga-
vėnių kaukės nykštukams“.

Vasario mėn. 1 d. muziejaus parodų ir koncertų salėje atida-
ryta kalvystės meistro A. Jaručio dekoratyvinės kalvystės darbų 
paroda. Čia buvo vykdoma edukacinė programa moksleiviams 
„Ornamentai, raštai ir spalvos lietuvių liaudies mene“.

Vasario 2 d. parodų ir koncertų salėje vyko pianisto Aleksandro 
Paley (JAV) koncertas „Muzikiniai susitikimai“. Fleita grojo Laima 
Šulskutė, altu – Rolandas Romoslauskas. Koncerte skambėjo V. 
A. Mocarto, T. Makačino, Fr. Piazolos ir kitų autorių klasikiniai 
kūriniai.

Vasario 15 d. muziejaus parodų ir koncertų salėje vyko mu-
zikinis-literatūrinis vakaras, skirtas Valstybės atkūrimo die-
nai – Vasario 16-ąjai – ir Daktaro Vinco Kudirkos 150-osioms 
gimimo metinėms paminėti. Renginyje dalyvavo aktorė Virginija 
Kochanskytė.

Vasario 29 d. muziejaus parodų ir koncertų salėje vyko Valsty-
binio Vilniaus kvarteto kamerinės muzikos koncertas.

Kovo 30 d. muziejaus filiale Veliuonos krašto muziejuje Ve-
liuonos bendruomenei buvo surengtas pasakorių vakaras „Juokų 
turgus“.

Kovo mėnesį muziejuje buvo eksponuojama Lietuvos gyven-
tojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro muziejaus parengta 
ir atvežta kilnojamoji paroda „Smurto kronika. 1940–1941m.“ 
Panaudojant parodos medžiagą buvo vykdoma edukacinė pro-
grama „Laisvės kaina“.

Kelmės krašto muziejuje sausio 13 d. vyko moksleivių 
susitikimas su sausio įvykių dalyviais ir Sausio 13-osios daly-
vių prisiminimų vakaras. Į moksleivių susitikimą su kruvinųjų 
sausio įvykių dalyviais susirinko ne tik gausus jaunimo būrys, 
bet ir suaugusiųjų, rajono valdžios atstovų. Išsamų pranešimą 
apie Sausio 13-osios įvykius padarė muziejininkas R. Serva. Jį 
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papildė Nepriklausomybės akto signataras A. Račas, pateikda-
mas įdomių mažai žinomų ano meto faktų apie Sausio13-ąją ir 
vėlesnes dienas. Sausio 13-osios dalyvių prisiminimų vakare su-
sirinkusieji prie kavos puodelio prisiminė anas atmintinas dienas. 
Prisiminimų vakaronės dalyviams koncertavo Kelmės diabeto 
klubo meno saviveiklos kolektyvo „Mes drauge“ grupė, vadovau-
jama J. Kasparo.

Vasario 15 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse 
Kelmės krašto muziejuje surengta pilietiškumo pamoka aukštes-
niųjų klasių moksleiviams. Apie ryškias Kelmės krašto asme-
nybes, svariai prisidėjusias prie Nepriklausomybės atkūrimo ir 
įtvirtinimo – Nepriklausomybės akto signatarą Joną Smilgevičių, 
Šaulių sąjungos įkūrėją Vladą Pūtvį-Putvinskį ir žalpiškį knygnešį 
literatą Steigiamojo Seimo narį Kazimierą Ralį papasakojo muzie-
jaus direktorė D. Žalpienė ir muziejininkas R. Serva.

Kovo 6 d. muziejuje Valdovų rūmų paramos fondo direktorė  
I. Jovaišaitė-Blaževičienė pristatė parodą „Praeitis atverta atei-
čiai, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai ir jų atkūrimas“. Paroda 
veikė iki kovo 19 dienos.

Kovo 18 d. vyko naujos ekspozicijos: „Liaudies kultūra ir bui-
tis XIX a. pab.–XX a. pr.“ pristatymas. Susipažinti su ekspozicija 
atėję moksleiviai labiausiai domėjosi senoviškomis staklėmis au-
dusia tautodailininke audėja Ona Butviliene ir jos audiniais. Mu-
ziejininkas J. Urbonas moksleivius mokė sverti senovišku bez-
mėnu. Kelmės krašto muziejaus direktorė D. Žalpienė dalyvius 
supažindino su reikšmingesniaisiais eksponatais, jų istorijomis. 
Buvo parengta ir pristatyta edukacinė programa „Kaip žmonės 
prieš šimtą metų gyveno“.

Kovo 30 d. surengta Atvelykio šventė prie Kelmės dvaro. Tradi-
cinėje Atvelykio šventėje dalyvavo daugiau kaip 200 kelmiškių ir 
svečių. Dvi Velykų bobutės pakvietė kelmiškius į ratą. Šoko Kel-
mės meno mokyklos choreografijos skyriaus šokėjai, ragus pūtė, 
muzikavo Kelmės kultūros centro jaunimo folkloro skyriaus vai-
kų folkloro kolektyvas „Verpeliuks“. Buvo renkamas gražiausias 
margutis, organizuotos margučio ridenimo varžytuvės, buvo ren-
kamas stipriausias margutis. Nugalėtojai apdovanoti mediniais 
medaliais. Visų nuotaiką praskaidrino radijo bangomis valdomų 
aviamodelių skrydžių šventinė programa. Susirinkusieji galėjo 
pavaikščioti kojūkais, pasivažinėti dvaro brika, pažaisti ir pašokti. 
Šventės metu dalyviai margino Dvariškąjį Velykų margutį.

Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriniame centre 
sausio 10 d. buvo atidaryta Albino Kuliešio fotografijų paroda  
„30 akimirkų“. Renginio metu buvo pristatyta autoriaus poezijos 
knyga „Žodžiai, kuriais tu netikėjai“ bei fotografijų albumas „Ke-
lionės po Lietuvą akimirkos“.

Vasario 2d. žymus dramaturgas, eseistas, poetas Rolandas 
Rastauskas ir universalus būgnininkas, kompozitorius, džiazo 
virtuozas Arkadijus Gotesmanas pristatė projektą „Metimas“, ku-
riame buvo sujungtas garsas ir žodis, balsas ir perkusija.

Vasario 12 d. vyko konferencija „Kėdainių kraštas istorinių 
įvykių verpetuose 1918–1940 m.“, skirta Lietuvos Nepriklauso-
mybės 90-mečiui. Konferenciją organizavo Kėdainių krašto mu-
ziejus, istorijos mokytojų metodinis ratelis bei Kėdainių švietimo 
centras. Koferencijoje pranešimus skaitė Vytauto Didžiojo univer-
siteto dėstytoja dr. A. Morkūnaitė-Lazauskienė, Kėdainių krašto 
muziejaus darbuotojai, istorijos mokytojai.

Vasario 14 d. buvo atidaryta kaunietės dailininkės Agnės  
Liškauskienės tapybos darbų paroda „Horizontalūs lopai“. Autorės 
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ka darbams būdinga ta pati tema – horizontalūs paviršiai gamtoje.

Kovo 5 d. vyko Kėdainių rajono moksleivių konferencija „Pras-
mingi minties paminklai“, skirta Valstybės atkūrimo dienai. Pra-
nešimus skaitė miesto ir rajono mokyklų moksleiviai.

Kovo 6 d. vyko tarptautinių konkursų laureatų dainininkės Ju-
ditos Leitaitės ir pianisto Andriaus Vasiliausko koncertas „Įvairių 
tautų meilės dainos“.

Kovo14 d. buvo atidaryta Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų 
fakulteto dėstytojų ir studentų darbų paroda „Menų klubas“.

Kovo 26 d. vyko pilietinio ir tautinio ugdymo projekto „Man 
svarbu“ renginys jaunimui „Tautos atminties žemėlapyje“, ku-
riame dalyvavo Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas 
Žirgulis, istorikas Romas Mišeika, Koncertavo „Keistuolių teatro“ 
aktorius Andrius Kaniava.

Muziejaus filiale Arnetų (senjorų) name kovo 29 d. vyko tau-
todailininkės Reginos Banienės darbų paroda tema „Ar tikslinga 
tradicinius lietuviškus pintus ir rištus kutus vadinti MAKRAME?“. 
Kartu vyko papuošalų gamybos mokymai.

Kretingos muziejuje sausio 12 d. buvo paminėtos garsaus 
Žemaitijos tautodailininko rajono Garbės piliečio B. Žimonto mir-
ties metinės, atidaryta jo darbų paroda. B. Žimontas – šviesi, 
tauri, labai įdomi ir kūrybinga asmenybė. Tai tautodailininkas, 
liaudiškosios kūrybos artistas, vaidinęs spektaklyje „Palangos 
Juzė“, stebinęs visą šalį savo šmaikštumu. Jis visada dėvėjo 
tautinį kostiumą, o pypkė buvo jo kasdienybės palydovė. Kretin-
goje jį išgarsino lėlės: juokingos, „gyvos“, atėjusios į saviveiklinį 
paties įkurtą teatrą. B. Žimontas drožė šaukštus, buvo aktyvus 
švenčių, mugių dalyvis.

Sausio 16 d. Perigueux (Prancūzija) meno ir archeologijos mu-
ziejuje atidaryta Užgavėnių kaukių paroda iš Kretingos muziejaus 
fondų. Paroda veikė iki balandžio 3 dienos. Perigueux miesto 
bendruomenė buvo supažindinta su Žemaitijos krašto Užgavė-
nių šventės tradicijomis, papročiais, buvo pristatyta Kretingos 
muziejaus Užgavėnių kaukių kolekcija. Rajono tautodailininkai 
A. Viluckis ir R. Puškorius Perigueux miesto moksleiviams vedė 
edukacinį užsiėmimą „Taip gimsta Užgavėnių kaukė“. Parodos 
pristatymui išleistas bendras Lietuvos Kultūros ministerijos, Lie-
tuvos ambasados Prancūzijoje ir Kretingos muziejaus leidinys 
„Užgavėnės. Kaukės ir tradicijos Lietuvoje ir Prancūzijoje“. 

Vasario 15 d. muziejuje atidaryta meninės fotografijos ir teks-
tilės darbų paroda „40+1; 30+1“. Parodos autoriai latviai Linda 
ir Karlis Freibergai.

Vasario 16 d. muziejuje atidaryta tautodailininko, rajono Gar-
bės pilečio J. Račkausko tapybos darbų paroda. J. Račkauskas 
yra nutapęs apie tūkstantį paveikslų. Jo darbuose vyrauja Žemai-
tijos krašto gamta, upių ir upelių vingiai, natiurmortai. Daug šio 
tapytojo darbų yra pasklidę po visą pasaulį. Juos žmonės, kaip 
prisiminimą apie savo ir savo tėvų gimtąjį kraštą, išsivežė į Ame-
riką, Prancūziją, Kolumbiją, Japoniją.

Vasario 18 d. muziejuje atidaryta menininko K. Urniežiaus ta-
pybos darbų paroda.

Kovo 3 d. muziejuje atidaryta paroda „Konservuota keramika“. 
Parodos eksponatai restauruoti 2007 metais projekto „Lietuvos 
pajūrio kapinynų (Ėgliškių–Andulių, gintarų, Lazdininkų (Kalna-
laukio), Kalnuvėnų) archeologinių radinių konservavimas ir patei-
kimas visuomenei“ lėšomis.

Kovo 7 d. muziejuje atidaryta liaudies menininkės L. Kaspera-
vičienės kūrybos darbų paroda.

Kovo 13 d. Muziejuje atidaryta Palangos etnokultūros klubo 
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„Mėguva“ darbų paroda „Riešės“.
Kovo 13 d. muziejuje koncertavo Palangos miesto folklorinis 

ansamblis „Mėguva“. Koncertas „Jau kraitele sokraute“ buvo 
skirtas muziejaus „Žemaitoka-muziejėnoka“ mokyklėlės vaikams 
ir jų tėveliams. Ansamblio vadovė – Z. Baniulaitytė. 

Kovo mėn. 10 d. atidaryta tradicinė paroda-konkursas „Vely-
kinė puokštė ir Velykinis margutis“. Šioje parodoje buvo ekspo-
nuojami ne tik moksleivių, bet ir pedagogų sukurti darbai: pa-
vasarinės puokštės, margučiai, velykinio vaišių stalo puošybos 
elementai.

Kupiškio etnografijos muziejuje sausio 14 dieną atidary-
tos fotografijų parodos „Mūsų krašto visuomeninės organizacijos 
tarpukariu“ ir „Pokario metų kovotojai nuotraukose“. Nuotraukos 
parodai atrinktos iš muziejaus rinkinių bei asmeninių kupiškėnų 
kolekcijų.

Vasario 20 dieną muziejuje įvyko edukacinis renginys vyres-
niųjų klasių moksleiviams „Kupiškio krašto partizanai“. Pirmą 
kartą Kupiškio rajone muziejininkų bei istorijos mokytojo A. Mar-
tinkos iniciatyva, pasitelkiant įvairias raiškos priemones popu-
liariai ir šiuolaikiškai pristatyta pokario ginkluotojo rezistencinio 
judėjimo istorija kupiškėnų žemėje. Partizanų kūrybos dainas 
moksleiviams pristatė Kupiškio rajono savivaldybės kultūros 
centro folkloro kolektyvas „Kupkėmis“ (vadovė A. Pustovaitienė). 
Pranešimą „Partizaninis judėjimas Kupiškio krašte“ skaitė Lietu-
vos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Istorinių 
tyrimų programų skyriaus vedėja E. Jankauskienė. Tekstą prane-
šėja papildė vaizdais iš žurnalistės G. Sviderskytės sukurto filmo 
„Slaptieji XX amžiaus archyvai“. Pažiūrėję meninę programą bei 
išklausę pranešimą mokiniai turėjo atsakyti į pateiktus klausimus. 
Nors renginys buvo skirtas mokiniams ir jaunimui, jame dalyva-
vo ir suaugę kupiškėnai.

Vasario 22 dieną muziejaus lankytojams pristatyta kupiškėno, 
tautodailininko, medžio drožėjo J. Remeikio sukurtų Užgavėnių 
kaukių paroda. Šalia tautodailininko kūrinių eksponuotos Užgavė-
nių kaukės, sukurtos Kupiškio muzikos mokyklos Dailės skyriaus 
mokinių. 

Kovo 3 dieną muziejuje atidaryta miesto „Kupos“ pradinės 
mokyklos 3b ir 4b klasių mokinių piešinių paroda „Sutinkame 
margas Velykas“ ir Kupiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų 
velykinių kompozicijų paroda.

Kovo 14 d. muziejuje atidaryta Kupiškio rajono tautodailininkų 
2007 metų ataskaitinė kūrybos darbų paroda. Renginyje daly-
vavo rajono meras J. Jarutis, rajono Tarybos kultūros, švietimo, 
sporto ir teisėsaugos komiteto nariai, Panevėžio apskrities tau-
todailininkų bendrijos vadovas V. Mažukna. Parodos atidarymą 
vedęs muziejaus specialistas A. Kleniauskas teigė, kad kiekviena 
krašto tautodailininkų ataskaitinė paroda pateikia naujų staigme-
nų. Daugelio žinomų Kupiškio krašto tautodailininkų kūrybinis 
kelias prasidėjo tokiose parodose. Savo darbus parodoje ekspo-
navo jaunieji medžio drožėjai, kuriuos drožybos paslapčių moko 
tautodailininkas J. Šmigelskas.

Kartu su rajono tautodailininkų ataskaitine paroda renginio 
dalyviams buvo pristatyti ir projekto Kupiškio krašto dvarų ma-
terialinis paveldas metu sukurti tapybos darbai, kurie papildė 
etnografijos muziejaus rinkinius.

Muziejaus padalinyje – A. Petrausko muziejuje Uoginių kaime 
vyko Kovo 11-osios dienos minėjimas. Į renginį atvyko Uoginių 
ir aplinkinių kaimų bendruomenių nariai. Koncertavo Antaša-
vos (Kupiškio r.) etnografinis ansamblis „Sidabrinė gija“ (vadovė  
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kaV. Ramanauskienė). Minėjimo metu pristatytos dvi parodos: Uo-

ginių kaimo moterų rankdarbių ir Kriaunų muziejaus (Rokiškio r.) 
vadovės A. Raugienės sukurtų paveikslų. Apžiūrėję abi parodas, 
šventės dalyviai, pakviesti A. Petrausko muziejaus darbuotojos  
A. Dluckienės, skanavo liepžiedžių arbatą, vaišinosi saldumynais.

Kovo 14 dieną A. Petrausko muziejaus lankytojams pristatyta 
Kupiškio rajono Antašavos krašto šviesuolių V. ir V. Notkų gyve-
nimo fotografijų ir jų šeimos kūrybos darbų paroda.

Muziejaus padalinyje Laukminiškių kaimo muziejuje kovo  
14 dieną surengtas Knygnešio dienos paminėjimas. Apie kny-
gnešystės istoriją, būtinybę saugoti lietuvių raštą ir kalbą kalbėjo 
šio muziejaus padalinio darbuotoja J. Puronienė, Virbališkių (Ku-
piškio r.) bibliotekininkė L. Čejauskienė. Vietos mokytojai parengė 
senosios spaudos pavyzdžių parodėlę. Renginio dalyviai kartu 
su Virbališkių pradinės mokyklos auklėtiniais sutvarkė knygnešio  
K. Gabriūno kapo aplinką.

Lazdijų krašto muziejus vasario 27 d. iškilmingai pami-
nėjo Dzūkijos šviesuolio Motiejaus Gustaičio 138-ąsias gimimo  
metines.

Muziejaus padalinyje Veisiejų krašto muziejuje sausio 24 d. 
įvyko Veisiejų krašto tremtinių susirinkimas.

Sausio 11 ir 25 d. vyko edukaciniai užsiėmimai „Popieriaus 
gamyba“.

Sausio 15 ir 29 d. – edukaciniai žvakių liejimo užsiėmimai.
Vasario 7d. – edukacinis užsiėmimas „Žvakių liejimas“ suau-

gusiems.
Vasario 8 d. surengta popietė „Papasakok, močiute, apie 

liną“.
Vasario 15 d. organizuoti edukaciniai užsiėmimai, skirti popie-

riaus gamybai, Krosnos vidurinėje mokykloje.
Vasario 22 d. atidaryta meninės dokumentikos fotoparoda „Ši-

linių, gruntinių ir panemunių dzūkų socialinis portretas“. Parodos 
autorius – fotomenininkas Algimantas Černiauskas.

Vasario 14 d. surengta Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 
moksleivių kūrybinių darbų paroda „Lietuvos laisvės istorija“.

Kovo 14 d. vyko šeimų viktorina „Ar žinai?“, skirta Šeimos 
metams paminėti. Renginio dalyviai kūrybiškai pristatė savo šei-
mas, atsakinėjo į klausimus apie gimtąjį kraštą, jo istoriją, žymias 
vietas, minė mįsles.

Kovo 18 d. organizuotas edukacinis užsiėmimas moksleiviams 
„Kiaušinių marginimas“.

Muziejaus padalinyje Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės 
muziejuje sausio 18 d. vyko muziejinio leidinio „Kapčiamiesčio 
dainininkai“ pristatymas.

Sausio 31 d. organizuotas edukacinis užsiėmimas, kurio metu 
jaunieji muziejininkai mokėsi gaminti Užgavėnių kaukes.

Vasario 2 d. kartu su Kapčiamiesčio laisvalaikio salės darbuo-
tojais organizuota Užgavėnių šventė. 

Vasario 15 d. atidaryta Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienai – skirta ekspozicija.

Kovo 11 d. atidaryta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo die-
nai skirta ekspozicija.

Kovo 26 d. vyko Margučių ridenimo šventė.
Kovo 31 d. pravesti edukaciniai užsiėmimai moksleiviams, 

skirti senovinių autentiškų dainų bei žaidimų mokymuisi, senovi-
nių žaislų gamybai.

Muziejaus padalinyje Laisvės kovų muziejuje sausio 10 d. 
atidaryta paroda „Amžinai gyvi“, skirta Sausio 13-osios laisvės 
gynėjams atminti.

Vasario 10 d. įvyko Dainavos apygardos Mindaugo būrio Šarū-
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no rinktinės partizanų žūties 60-ųjų metinių minėjimas Naujosios 
Kirsnos kaime.

Vasario 14 d. atidaryta paroda „Laisvai Lietuvai“, koncertavo 
Laisvės kovų dainų ansamblis „Žilvitis“.

Vasario 15 d. organizuotas edukacinis užsiėmimas „Ir aš noriu 
mokėti“ Krosnos vidurinės mokyklos moksleiviams.

Vasario 21 d. atidaryta moksleivių darbų, atliktų edukacinių už-
siėmimų metu, paroda.

Kovo 11 d. atidaryta paroda, skirta Kovo 11-ajai – Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dienai – paminėti.

Muziejaus padalinyje Etnografinėje Prano Dzūko sodyboje 
kovo 14 d. organizuota inkilų kėlimo šventė „Giesmininkų be-
laukiant“.

Marijampolės kraštotyros muziejaus „Saulėračio“ galeri-
joje sausio 10 d. atidaryta Rimos Baukaitės (Klaipėda) piešinių 
paroda. 

Sausio mėn. Patašinės kaimo jaunieji kanklininkai, vadovau-
jami J. Vyliaus, Vilniaus garso įrašų studijoje įrašė 5 kūrinėlius 
į Patašinės kaimo etnografinio ansamblio „Nova“ kompaktinę 
plokštelę.

Muziejaus etnografijos salėje vasario 1 d. vyko edukacinė va-
landėlė „Užgavėnių švenčių belaukiant“. Renginį organizavo mu-
ziejininkė D. Straigienė, o užgavėnių dainas ir žaidimus pravedė 
senieji dainininkai Danutė ir Zigmas Radzevičiai, pasipuošę tauti-
niais rūbais. Dalyvavo P. Armino mokyklos vaikai.

Vasario 12 d. „Saulėračio“ galerijoje atidaryta fotografijų par-
oda „Kryžiai: tarp žemės ir dangaus“ ir pristatyta knyga „Mažoji 
medinė Marijampolės krašto architektūra“ (sudarytojai: Danutė 
Katkuvienė ir Romas Linionis, įvadinis tekstas Dr. Alės Počiul-
paitės).

Vasario 8 d. J. Vyliaus vadovaujami jaunieji kanklininkai kon-
certavo Bliuviškių, o vasario 9 d. Patašinės kaimo bendruome-
nėms. 

Kovo 12d. „Saulėračio“ galerijoje atidaryta Antano Vancevi-
čiaus tapybos darbų paroda.

Kovo 13 d. vyko valandėlė muziejuje „Velykų švenčių belau-
kiant“. Renginį pravedė muziejininkė D. Straigienė, jai padėjo D. ir 
Z. Radzevičiai pagiedodami velykinių giesmių ir pasakodami, kaip 
jų kaime buvo švenčiamos šios šventės. Dalyvavo Krikščioniško-
jo kultūros centro moksleiviai.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje sausio 15 d. ati-
daryta bendra Vytauto Didžiojo karo muziejaus ir Mažosios Lie-
tuvos istorijos muziejaus paroda „Lietuvos kariuomenė Klaipė-
doje 1923–1939 m.“ Parodoje „Lietuvos kariuomenė Klaipėdoje 
1923–1939 m.“ buvo pristatyti Lietuvos kariuomenės kūrimo 
etapai ir jos gyvavimo Klaipėdoje 1923–1939 metais istorija: 
prezidentų, užsienio šalių karo laivynų ir pulkų vadovybės vi-
zitai, karo laivo „Prezidentas Smetona“ , kariuomenės parado, 
karių kasdienybės, švenčių, sporto varžybų, karinio pasirengimo 
momentai, 1921 m. Palangos grąžinimo Lietuvai ir 1923 m. įvy-
kius atspindinčios fotografijos. Eksponuojami pulko laikraščiai: 
7-o pulko Kovotojas, 1924, 1925, 1927 ir įvairūs dokumentai 
iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus, Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejaus, Lietuvos Jūrų muziejaus, Lietuvos centrinio valstybės 
archyvo bei privačių asmenų rinkinių. Parodoje demonstruojama 
Lietuvos kariuomenės generalinio štabo majoro uniforma, LR 
kariuomenės šalmai, Lietuvos Respublikos kariuomenės ginklai, 
naudoti tarpukario Lietuvje. Ekspoziciją papildė dailininkų J. Mac-
kevičiaus, Z. Petravičiaus, A. Jočino tapyti paveikslai. Daugu-
ma parodoje eksponuojamų fotografijų ir dokumentų pirmąkart  
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ka pristatomi plačiajai visuomenei. Parodos kuratorė – Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejaus istorijos skyriaus vedėja Zita Genie-
nė.

Vasario 16 d. Šilutės muziejuje atidaryta paroda „Klaipėdos 
kraštas ir miestas Lietuvos archyvų dokumentuose“. Paroda 
parengė Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respub-
likos Vyriausybės kartu su Klaipėdos apskrities archyvu, Ma-
žosios Lietuvos istorijos muziejus, Lietuvos valstybės istorijos 
archyvas, Lietuvos centrinis valstybės archyvas bei Lietuvos 
literatūros ir meno archyvas. Lankytojai susipažino su Klaipėdos 
krašto seniausių laikų dokumentais iš XVIII–XIX a. – Klaipėdos 
miesto kasos, ipotekų knygų, deputatų posėdžių protokolų frag-
mentais. Taip pat buvo galima išvysti seniausių XVII–XVIII a. Klai-
pėdos miesto krašto žemėlapių bei planų kopijas, kurių originalai 
saugomi Karo archyve Stokholme. Parodoje buvo pateikta gausi 
Klaipėdos ir jos krašto švietimo bei kultūros raidą, muzikinį gy-
venimą, teatrinę veiklą, daugiausia 1923–1939 m. laikotarpiu, 
atspindinti medžiaga. Ekspoziciją papildė naujausi dokumentai, 
susiję su Klaipėda ir Klaipėdos kraštu, saugomi Klaipėdos apsk-
rities archyve. Paroda veikė iki kovo 8 d.

Vasario 20 d. muziejuje buvo suorganizuotas susitikimas su 
Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklų istorijos moky-
tojais. Susitikimo metu istorijos skyriaus vedėja Z. Genienė su-
pažindino pedagogus su Lietuvos kariuomenės kūrimosi ir vysty-
mosi raida bei pristatė parodą „Lietuvos kariuomenė Klaipėdoje 
1923–1939 m.“

Kovo 19 d. muziejuje atidaryta paroda „Pavasario saulė nu-
švito meiliai...“ Parodoje eksponuota apie 30 Klaipėdos verslo 
ir technologijų kolegijos floristų darbų, skirtų artėjančioms šv. 
Velykoms. Parodos kuratorė – muziejininkė Marina Kubilienė. 
Paroda veikė iki 2008 m. balandžio 1 d.

Muziejaus padalinio Pilies muziejaus Karlo poternoje kovo  
7 d. įvyko moksleivių konkursas „Jaunieji Klaipėdos istorijos ži-
novai“. Viktorinoje dalyvavo 55 penktokai iš 11 miesto mokyklų. 
Pirmoji vieta atiteko L. Stulpino pagrindinės mokyklos (mokytoja 
Danguolė Šilienė) komandai. Antroje vietoje – „Verdenės“ pagrin-
dinės mokyklos (mokytoja Sigita Bračkienė), trečioje – „Smeltės“ 
pagrindinės mokyklos (mokytoja Jūratė Čiūrienė) mokiniai. Šio 
renginio tikslas – papildyti moksleivių žinias apie gimtojo miesto 
istoriją. Renginio organizatoriai: Mažosios Lietuvos istorijos mu-
ziejus ir Klaipėdos miesto moksleivių saviraiškos centras. 

Molėtų krašto muziejaus muziejininkė etnografė kaip ir 
kasmet prieš didžiąsias žiemos šventes pakvietė rajono moks-
leivius į edukacinius užsiėmimus. Tokiu būdu mokiniai susipažįs-
ta ir su savo krašto Kalėdų eglutės atsiradimo istorija, Advento 
papročiais, burtais. Kasmet muziejaus ekspozicijos salėje eglutė 
puošiama rankų darbo žaislais, kuriuos sukuria rajono mokiniai, 
tautodailininkai. Šį kartą eglutę mažytėmis kojinytėmis, pirštiny-
tėmis, šalikėliais ir batukais papuošė vyriausia rajono tautodaili-
ninkė, pernykštės respublikinės liaudies dailės parodos, skirtos 
Lietuvos dainų šventei dalyvė Janė Liutkevičienė. Proginėms par-
odoms idėjų nestokojanti Valerija Nagienė pristatė Kalėdų senį. 
Žaislus iš veltinio sukūrė Suginčių vidurinės mokyklos septintų–
devintų klasių mokiniai (mokytoja Zita Spranginienė). Nestigo ir 
rankų darbo atvirukų, jų autoriai – mokiniai iš Suginčių vidurinės 
mokyklos ir Molėtų gimnazijos (mokytojos Zita Spranginienė, 
Laima Guobienė ir Lina Dieninė).

Sausio 8 d.–vasario 13 d. muziejaus parodų salėje veikė unika-
li žinomo Lietuvos dailininko Marijaus Piekuro inicijuoto projekto 
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„Spiečius“, kurio pagrindinė idėja – vaizduojamosios dailės tradi-
cijų atgaivinimas, pagyvenusių žmonių kūrybinių gebėjimų raiš-
ka bei naujų dvasinės veiklos formų skatinimas, darbų paroda. 
„Kaimo žmonės nelikdavo nuošalyje ir buvo smalsūs šių renginių 
stebėtojai bei nuoširdūs vertintojai, – lankstinuke parodą prista-
tė šios parodos iniciatorius.– Ir tada man gimė mintis pasiūlyti 
dzūkams nutapyti po keletą paveikslų angelo tema. Sumanymas 
pavyko – žmonės, anksčiau rankose nelaikę teptuko ir visą gyve-
nimą triūsę vien savo ūkyje, pradėjo piešti angelus, vėliau radosi 
ir kitokie vaizdai, jų praeities ir dabarties atspindžiai drobėje. Šį 
projektą pavadinome „Spiečius“. Kaimo žmonių naiviojo meno 
„perliukai“ padarė įspūdį ne vienam dailės profesionalui. Patį 
reiškinį pastebėjo ir toli nuo Lietuvos esantys žmonės. Europarla-
mentarė Ona Juknevičienė sužavėta šia iniciatyva nutarė pagerbti 
kaimo menininkus kelione į Briuselį“. 

Sausio 31–vasario 14 dienomis krašto muziejaus salėje eks-
ponuota Molėtų kultūros centro Videniškių kaimo bendruomenės 
meninės veiklos vadovo Juozo Vasiliausko darbų paroda. 

Juozas Vasiliauskas ne tik puikus muzikantas bei kultūros ren-
ginių organizatorius, bet ir darbščių rankų žmogus. Vaikščioda-
mas po mišką, jis nepraeina pro kelmą, šaką, stuobrį. Kiekvieną 
akylai apžiūri menininko akimis ir įdomesnes atplaišas nešasi 
namo. Parsinešęs drožia, skaptuoja, dailina, šlifuoja. Jo darbš-
čioms rankoms priklauso daugybė puikių eksponatų: lėkščių, 
puodų ir puodelių, vazų ir vazelių, įvairiausių suvenyrų iš medžio 
šakų, šaknų ir surandėjusių kamienų. Šalia medžio darbų buvo 
eksponuojamos ir dvi Juozo nertos staltiesės. Be to, lankytojai 
galėjo pamatyti iš tarptautinių liaudiškos muzikos festivalių Vo-
kietijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Danijoje, Australijoje Juozo su mu-
zikantais ir dainininkais atstovavusiais ne tik Utenos kraštui, bet 
ir visai Lietuvai parsivežtų specialių prizų, padėkų iš varžytuvių 
„Grok, Jurgeli“, „Linksmoji armonika“, „Gero ūpo“ ir daugelio 
kitų konkursų. Bene įspūdingiausias ir brangiausias angelas, 
įteiktas Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, kur Juo-
zas buvo apdovanotas šiemet, kaip „Kaimo spindulys“ laureatas 
už neramią sielą, neleidžiančią kaime merdėti kultūrai.

Minint Vasario 16-ąją muziejuje buvo tęsiama tradicija, su-
rengti naują parodą, kaip muziejaus direktorė Viktorija Kazlie-
nė priminė, kuri vienaip ar kitaip yra susijusi su Molėtų kraštu. 
Šįmet buvo pristatyta prieš 16 metų iš Klaipėdos į Videniškius 
atvykusio jauno miškininko Ričardo Kvekšo su bendraminčiais 
įkūrusio pirmąjį privačių miškų kooperatyvą „Aukštaitijos šilas“, 
o dabar dar ir vadovaujančio kitai bendrovei „Ekomediena“, foto-
grafijos paroda, kur dažna nuotrauka jos lankytojams atrodė kaip 
geros socialinės dokumentikos afiša. Vido Poškaus menotyriniu 
požiūriu, tai reportažinė fotografija, kuriai būdingas subtilumas. 
Portretai skleidžia lengvą ironiją, nestokojančią autoriaus meilės 
fotografuojamam žmogui. Pats parodos autorius prisipažino, kad 
fotografuoti paskatino gyvenimo bėgimo spartumas.  „Tik pora 
metų praėjo nuo to laiko, kai važiuodamas pro šalį, sustodavau 
ir fiksuodavau tą pelkę, kuri šiandien jau nebe ta, tą pastatą, ku-
rio šiandien irgi nebėra. Su žmonių portretais sudėtingiau, jiems 
neužtenka mirksnio. Su jais reikia užmegzti ryšį, pabendrau-
ti,“ – per parodos atidarymą aiškino autorius kai kurių fotografijų 
atsiradimo priežastis.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga muziejus 
tradiciškai organizuoja rajono dailės ir fotografijos darbų paro-
dą. Šiemet savo darbus komisijos vertinimui pateikė net 50 kū-
rėjų. Džiugu tai, kad šalia jau pripažintų ir žinomų kūrėjų yra ir  
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kajaunosios kartos darbų. Akyla ir „priekabi“ komisija vertino kiek-

vieną darbą ir bandė išskirti vertus dėmesio. Kaip pastebėjo ko-
misijos pirmininkė Vilniaus dailės akademijos keramikos speci-
alybės docentė O. Petkevičiūtė, jau kuris laikas nebesistengiama 
darbus vertinti vietomis – darbai tokie skirtingi ir originalūs, kad 
praktiškai sulyginti ir įvertinti beveik neįmanoma, todėl nueita kitu 
keliu, skelbiant įvairias nominacijas.

Kovo 11–balandžio 3 dienomis muziejaus ekspozicijos salėje 
buvo eksponuojama Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus 
bendrijos narės Irenos Juškienės riešinės. Tautodailininkė ap-
lankiusi visus Lietuvos muziejus, surinkusi apie 50 riešinių pa-
vyzdžių, nuo 2002 metų juos atkūrė. Čia buvo eksponuojama 
8 riešinės. Susidomėjusieji čia pat galėjo pasklaidyti 2005 m. 
autorės paruoštą spaudai knygą „Riešinės“, išleistą Vilniaus 
etninės veiklos centro. Irenos Juškienės surengta parodėlė buvo 
pristatyta Henriko Vaitiekūno autorinėje laidoje „Būna ir geriau“ 
Lietuvos televizijoje.

Laukiamiausiai pavasario šventei – Velykoms – skirtai proginių 
darbelių parodėlei, šiemet vykusiai kovo 13–balandžio 31 dieno-
mis muziejaus ekspozicijos salėje savo darbus pateikė Valerija 
Nagienė – uteniškė, kas rytą atvažinėjanti tvarkyti Čiulėnų pagrin-
dinės mokyklos finansinių reikalų, penketą metų Molėtų krašto 
muziejuje kuria pačios rankomis padarytą didžiųjų metų pavasa-
rio švenčių laukimo nuotaiką. Šįmet ji sukūrė Velykų medelį su 
dvylika lizdelių – nertais krepšeliais margučiams dėti, nunėrė kiš-
kienę su išdykusiais kiškučiais. Zita Spranginienė, grožio subtily-
bių mokanti Suginčių vidurinės mokinius ir Molėtų gimnazistus, 
iš veltinio nuveltoje lėkštėje pritupdė veltų margučių ir viščiukų. 
Molėtų kultūros centro vaikų lėlių teatro „Rudnosiukas“ vadovė ir 
lėlių kūrėja Laima Grigelevičienė su pirmų–trečių klasių mokiniais 
sukūrė margučius milžinus.

Panevėžio kraštotyros muziejuje nuo 2007 m. pabaigos 
iki 2008 m. vasario 18 d. vyko iš Daugpilio atsivežtos parodos 
„Latgalos įvaizdis mene“ ir tautodailininkų O. ir V. Kuzmų kūrybos 
parodos „Už viską brangesnė“ eksponavimas. 

Sausio 16–vasario 8 dienomis eksponuota paroda „Seniau-
sios gatvės kartų gyvenimas“ apie Senamiesčio gatvės gyven-
tojų likimus.

Vasario 13–balandžio 25 dienomis – paroda „Panevėžio krašto 
savanoriai – Nepriklausomybės gynėjai“, skirta Lietuvos Valsty-
bės atkūrimo 90-mečiui paminėti.

Vasario 15–balandžio 30 dienomis eksponuota iš Kauno atsi-
vežta paroda „Pasaulio skautijai – 100“.

Muziejaus padalinyje Pasipriešinimo sovietinei okupacijai 
ir Sąjūdžio muziejuje sausio 11–kovo 3 dienomis vyko paroda 
„Išblaškyti likimai“. Medžiagą surinko miesto moksleiviai apie jų 
senelių gyvenimą tremtyje.

Kovo 11 d. pradėjo veikti paroda „Iš Sąjūdžio Panevėžio 
grupės archyvo“, kurioje atsispindėjo miesto sąjūdiečių veikla 
1988–1990 metais.

Pasvalio krašto muziejuje sausio 9 d. atidaryta Joniškio 
meno mokyklos dailės skyriaus auklėtinių grafikos darbų paroda, 
kurioje eksponuojamos Žiemgalos–Joniškio ir Pakruojo rajono 
piliakalnių bei gyvenviečių rekonstrukcijos. Senieji piliakalniai 
grafikos darbuose atkurti gilinantis į Žiemgalos istoriją vasarą 
vykusio dailės plenero-ekspedicijos metu. Tuomet jaunuosius 
dailininkus konsultavo Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologijos 
skyriaus muziejininkas Ernestas Vasiliauskas. Apie eksponuo-
jamų darbų sukūrimo techniką bei jų istorinę, išliekamąją vertę 
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papasakojo Joniškio meno mokyklos dailės skyriaus vedėja, 
mokytoja Vida Žukienė. Mokytoja jau nebe pirmi metai vadovauja 
panašiems plenerams. Pasak mokytojos, šiems muziejiniams, 
istoriniams grafikos darbams sukurti užteko paprasto pieštuko, 
tušinuko, tušo bei popieriaus lapo. Sudėtingiausia buvo prieš 
plenerą susirinkti reikiamą medžiagą – išstudijuoti vaizduojamo 
laikmečio architektūrą. Vaikus kurti ypač skatina žinojimas, jog jų 
darbai pateks į Šiaulių „Aušros“ muziejaus fondus.

Sausio 23 d. muziejuje atidaryta netradicinė paroda – to-
kios gausios akmens skulptūrų parodos rajone dar nėra buvę. 
Akmens darbai Lietuvoje itin reti – parodos autorius – šiuo metu 
Kupiškyje gyvenantis kraštietis V. Jasinskas, gimęs Pasvalio ra-
jone, Rinkūnėlių kaime prie Pyvesos. V. Jasinskas užaugo ir mo-
kėsi Kupiškyje, 20 metų dirbo paminklų meistru, greitai perprato 
akmens apdirbimo paslaptis, šalia antkapinių paminklų pradėjo 
kalti iš akmens skulptūrėles parodoms. Tautodailininkas Vytau-
tas Jasinskas su savo akmens skulptūromis dalyvauja rajoninė-
se ir zoninėse tautodailės parodose, jau ne viena didelių formų 
jo sukurta skulptūra papuošė Kupiškio miestą. Tautodailininko  
V. Jasinsko akmens skulptūrų parodos atidaryme dalyvavo ra-
jono mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas. V. Jasinsko darbais 
aktyviai domėjosi Pasvalio tautodailininkai. 

Sausio 29 d. Pasvalio rajono mokyklų istorijos mokytojams 
pristatyta nauja, pagal pilietinio ir tautinio ugdymo projektą mu-
ziejaus paruošta edukacinė pamoka – „Kiek kainuoja žirgas?“ 
Pamokos idėjos sumanytojai ir įgyvendintojai muziejininkai – 
Rima Gradinskienė ir Gražvydas Balčiūnaitis. Edukacinio užsiė-
mimo metu pamokos dalyviai supažindinami su Lietuvos pinigų 
vystymosi istorija. 

Vasario 1 d. muziejuje vyko susitikimas su Pasvalio rajono sa-
vivaldybės tarybos nare, oftalmologe doc. Genovaite Jusaitiene, 
moteris dalinosi įspūdžiais iš kelionės po Jeruzalę. 

Vasario 7 d. muziejuje surengta panevėžiečio tautodailininko 
Vidmanto Šilgalio keptuvių paroda. V. Šilgalis keptuves dekoruo-
ja zodiako ženklų motyvais, o jo paveiksluose vyrauja mistiškas 
pasaulis kosmoso tema. Parodos atidaryme koncertavo Šiaulių 
Saulėtekio vidurinės mokyklos folkloro ansamblis „Vieversėlis“, 
grojantis neįprastais instrumentais. Muzikantai pūtė ožio rago 
dūdą, mušė būgną, padarytą iš ožio odos, skambėjo signalai 
daudytėmis, sutartinė penkiems ragams bei kūriniai keptuvė-
mis. Folkloro ansamblis, vienintelis Lietuvoje groja geležinėmis 
keptuvėmis. Pasveikinti V. Šilgalio su parodos atidarymu atvyko 
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos vadovai, neįprasta 
paroda sulaukė didelio pasvaliečių dėmesio. 

Vasario 8 d. surengtas rajono moksleivių meninio skaitymo 
konkursas, kuriame dalyvavo aštuoniolika V–VIII klasių mokinių 
bei vienuolika IX–XII klasių skaitovų. Juos vertino komisijos na-
riai – lietuvių kalbos, teatro mokytojai. 

Vasario 19 d. Pasvalio krašto muziejuje vyko Lietuvai pagražinti 
draugijos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo draugijos pirmi-
ninkas miškininkas Juozas Dingelis, jo pavaduotojai – aktorius 
Tomas Vaisieta ir fotomenininkas Vytautas Ylevičius bei draugi-
jos pirmininko padėjėjas Bronislovas Kiela. Lietuvai pagražinti 
draugijos skyrius Pasvalyje susikūrė praėjusių metų lapkritį, jo 
pirmininke tapo švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė 
Vida Stokienė. 

Vasario 22 d. Pasvalio rajono skautai dainomis, šokiais 
ir žaidimais paminėjo skautų organizacijos įkūrėjo Roberto  
Badeno-Pauelo 151-ąsias gimimo metines ir Lietuvos skautijos 
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ka 90-metį. Pasvalio skautija susikūrė prieš 90 metų, sovietmečiu 

skautų veikla buvo nuslopinta. Pasvalyje skautai atgimė 1989 
metais. Šiandien Pasvalio rajone skautų organizacijos gyvos tik 
Joniškėlyje bei Saločiuose. Muziejuje vykusiame renginyje da-
lyvavo Lietuvos skaučių seserijos programų koordinatorė Stefa 
Gedgaudienė, rajono vicemeras Povilas Balčiūnas bei Pasvalio 
rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji speci-
alistė Vida Stokienė. 

Vasario 26 d. Pasvalio krašto muziejus kartu su darželiu-moky-
kla „Liepaitė“ dalyvavo bendrame vaikų ir jų tėvų projekte, skirta-
me populiarinti edukacinius užsėmimus bei muziejaus lankymą. 
Projekto dalyviai buvo pakviesti į edukacinį užsiėmimą „Apie bi-
tučių gyvenimą“. 

Kovo 4 d. muziejaus „Lango“ galerijoje atidaryta Pasvalio Pe-
tro Vileišio gimnazijos mokinio Dano Balčiūno medžio pjaustinių 
paroda. 

Kovo 6 d. glaukoma sergančiųjų bendrija „Šviesa“ pirmą kartą 
paminėjo Pasaulinę glaukomos dieną. Renginio metu iškilmin-
gai pagerbtas akių ligų gydytojo, prof. Petro Avižonio atminimas. 
Prieš penkerius metus Pasvalyje įsikūrusi bendrija „Šviesa“, vie-
nija per 130 žmonių. Bendrijos susikūrimo pradininkė buvo do-
centė, akių ligų gydytoja Genovaitė Jusaitienė, paskatinusi glau-
koma sergančius žmones burtis į bendriją. Susikūrusiai bendrijai 
vadovauja pasvalietė mokytoja Stanislava Tamutienė. 

Kovo 7 d. muziejuje vyko rajoninis viktorinos „Ką žinai apie 
Lietuvos kariuomenę?“ turas, konkurso dalyviai atsakinėjo į testo 
klausimus apie Lietuvos kariuomenės istoriją bei dabartį, trumpai 
apibūdino Lietuvos karo istorijos laikotarpius, remdamiesi mu-
ziejaus ekspozicijoje esančiais eksponatais. Konkurso nugalėtoju 
tapo Pasvalio pagrindinės mokyklos „Svalia“ dešimtokas Paulius 
Lelis. Viktorinos rajoninį turą organizavo Pasvalio rajono savival-
dybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius kartu su Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų teritoriniu gynybos štabu ir Pasvalio 
krašto muziejumi.

Kovo 13 d. atidaryta Pasvalio skyriaus tautodailininkų pavasa-
rinė paroda, kurioje eksponuojama dešimties autorių kūriniai – 
siuvinėti paveikslai, iš šiaudų pinti dirbiniai, verbos, paveikslai, 
grafikos darbai bei medžio skulptūros. Į parodos atidarymą at-
vyko Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Povilas 
Balčiūnas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos 
pirmininkas Vidas Mažukna.

Kovo 29 d. muziejaus teatras dalyvavo Lietuvos mėgėjų tea-
tro sąjungos inicijuotame respublikiniame mėgėjų teatro projekte 
Telšių Žemaitės dramos teatre – „Tegyvuoja teatras“, skirtame 
tarptautinei Teatro dienai. Visuomenei buvo pristatyti ir pagerbti 
ryškiausi teatro kūrėjai bei paskelbti nominacijų nugalėtojai.

Raseinių krašto istorijos muziejuje sausio 11 dieną vyko 
meninė akcija „Lietuvos spalvos“. Renginys skirtas Laisvės gy-
nėjų dienai. Muziejininkė Loreta Kordušienė priminė 1990 metų 
sausio įvykius. Po to dalyviai ant geltonų, žalių ar raudonų lapų 
piešė, karpė, rašė... Kūrinėliai iš karto eksponuoti ant butaforinės 
barikados ir vielinės tvoros. Renginys buvo įdomus – gaila, kad 
dalyvių susirinko negausiai. Tačiau džiaugiamės, jog į akciją įsi-
jungė Blinstrubiškių senelių namų globotiniai. 

Sausio 18 dieną muziejuje svečiavosi Vosyliškio pagrindinės 
mokyklos mokiniai su parengta programa „Ir liko pėdos žemėje 
giliai įmintos“. Programa skirta pažinti žydų tautos folklorą, tra-
dicijas, istoriją.
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Sausio 25 dieną muziejuje vyko jau tradicinis dailės olimpia-
dos rajoninis turas. Šiemet olimpiados tema buvo „Miestas kaip 
kultūrinė erdvė“. Dalyviai įkvėpimo ieškojo ir muziejaus ekspozi-
cijose, senose Raseinių miesto fotografijose.

Vasario 8 d. muziejuje atidaryta ir Raseinių visuomenei prista-
tyta Jurbarko menininkų draugijos „Mituva“ paroda. Eksponuoti 
labai skirtingi, bet įdomūs kaimyninio rajono medžio drožėjų, 
tekstilininkų, tapytojų, karpytojų darbai. 

Nuo vasario 15 dienos iki kovo 15 dienos muziejuje veikė par-
oda iš muziejaus fondų „Tarpukario knyga“. Eksponuoti įvairiau-
si grožinės, mokslinės, vaikų literatūros leidiniai. Ypatingą vietą 
užėmė ekspozicija su įvairiais iš Raseinių krašto kilusio poeto 
Maironio knygų leidimais. Paroda skirta Lietuvos valstybingumo 
atkūrimo 80-mečiui bei skaitymo metams.

Vasario 15 d. paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos at-
vyko Raseinių „Žemaičio“ gimnazijos mokiniai. Jau daugelį metų 
Raseinių gimnazistai Vasario 16 dieną mini muziejuje. Šiemet 
edukacinės valandos metu mokiniai persikėlė į XX a. trečiąjį ir 
ketvirtąjį dešimtmečius. Dokumentinio filmo „Lietuvos valstybės 
akimirkos. 1918–1940“ fragmentai atkūrė to meto nuotaiką. Mo-
kiniai taip pat apžiūrėjo ir tarpukario knygų parodą. Edukacinė va-
landa su dokumentinio filmo demonstravimu vyko ir VšĮ Raseinių 
technologijos ir verslo mokykloje.

Nuo kovo 14 dienos muziejaus lankytojus džiugino įspūdinga 
tautodailininkės iš Kauno Nijolės Būrienės paroda „Nijolės lėlės“. 
Jaukiai įsikūrusios muziejuje jos gyveno visą mėnesį. Paroda 
baigėsi balandžio 11 dieną seminaru „Pasisiūkime lėlę“.

Kovo 14 d. muziejininkės Loreta Kordušienė ir Lina Vapsevi-
čienė skaitė pranešimus konferencijoje „Pažinkime savo kraštą“, 
kuri vyko Ariogalos gimnazijoje. Pranešimų temos: „Šiuolaikinės 
ekspozicijos įrengimas“ ir „Ekskursijos pravedimo metodika“. Į 
konferenciją buvo pakviesti rajono mokyklų mokytojai, Arioga-
los mokyklos jaunieji gidai, svečiai iš A. Adamkienės labdaros ir 
paramos fondo. 

Kovo 19 d., prieš Šv. Velykas, vėl mokėmės tradiciškai margin-
ti kiaušinius. Tradiciniai raštai, priemonės, augaliniai dažai – prie 
šių jau užmarštin išeinančių dalykų muziejininkai stengiasi grą-
žinti rengdami kiaušinių marginimo seminarą.

Skuodo muziejuje nuo sausio 7 dienos iki kovo 13 dienos 
surengti edukaciniai užsiėmimai „Tautodailė, senieji amatai“. Jų 
metu pristatyti senieji ir šiuolaikiniai tautodailininkų darbai, sta-
liaus, dailidės, račiaus, klumpdirbio ir kiti amatai.

Skuodo muziejuje vasario 11 dieną atidaryta skuodiškės 
moksleivės Vaidos Kidykaitės tapybos ir grafikos darbų paroda 
„Pasaulis pasaulyje“.

Vasario 13 dieną muziejaus menėje vyko rajono V–XII klasių 
mokinių meninio skaitymo konkursas. Prieš meninio skaitymo 
konkursą Bartuvos vidurinės mokyklos moksleiviai parodė mon-
tažą.

Kovo 6 dieną muziejuje surengta rajono moksleivių dailės olim-
piada, kurios metu muziejaus menėje pristatyta rajono mokslei-
vių dailės darbų paroda.

Kovo 21 dieną muziejus, bendradarbiaudamas su Skuodo ra-
jono tautodailininkų skyriumi, surengė Velykinę tautodailininkų 
darbų parodą

Rokiškio krašto muziejuje sausio 5 d. vyko Lietuvai pagra-
žinti draugijos Rokiškio skyriaus konkurso „Įžiebk Kalėdų žvaigž-
dę“ dalyvių pagerbimas ir koncertas.
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kaSausio 11 d. Panevėžio vyko apskrities mokinių ir mokytojų kū-

rybos darbų paroda-konkursas „Kalėdinė palangė“ ir IV „Rodos“ 
klubo ekslibrisų parodos uždarymas. 

Sausio 12 d. vyko Rokiškio r. moksleivių ir mokytojų parodos-
konkurso „Kalėdinė kompozicija“ uždarymas. Iš daugiau nei 
trisdešimties darbų komisija atrinko ir apdovanojo dešimt geriau-
siųjų. Renkant nugalėtojus labiausiai atsižvelgta į originalumą, 
medžiagų natūralumą, kūrybiškumą.

Sausio 16 d. vyko Povilo Siniausko jubiliejinės kūrybos darbų 
parodos atidarymas. Autorius eksponavo įvairius pintus dirbinius 
iš karnų ir vytelių.

Sausio 18 d. atidaryta Marko Rotko darbų reprodukcijų paro-
da „Spalvų magija“. Joje buvo demonstruojama kelios dešimtys 
visame pasaulyje žinomo, Daugpilyje gimusio, dailininko darbų 
reprodukcijų. Tai pirmoji Lietuvos gyventojų pažintis su Daugpilio 
kraštotyros ir meno muziejaus M. Rotko salės eksponatais. Šio 
menininko darbų paroda Rokiškyje organizuojama pagal INTER-
REG IIIA programos projektą „Menas be sienų – kultūros industri-
jos tarp sienų plėtra M. Šagalo ir M. Rotko kūrybos kontekste“. 

Sausio 31 d. vyko X respublikinės prakartėlių parodos uždary-
mas. Apdovanoti visi 28 dalyviai iš 7 rajonų. Daugiausia dalyvių 
buvo iš Kauno, Ignalinos ir Utenos r.

Sausio 21 d. vyko „Muzikinė popietė su „Amici“. Dalyvavo: 
Paulius Biveinis (pirmasis smuikas); Agnė Švagždytė (antrasis 
smuikas), Laura Blažytė (altas), Tomas Ramančiūnas (violonče-
lė), Viktorija Gailiutė (fortepijonas). Programoje buvo atliekami 
L. van Beethoven kvartetas nr.10, op.74 Es-dur, Ph.Glass kvar-
tetas nr.3 „Mishima“, C. Franck, fortepioninis kvintetas f-moll. 
Taip buvo pradėtas renginių ciklas, skirtas muziejaus 75-mečiui, 
kurio metu  pristatytas ir naujasis muziejaus fortepijonas. 

Vasario 20 d. vyko Vokietijos respublikos Goethe`s instituto 
parodos „Reklama Vokietijoje“ atidarymas. Paroda į Rokiškį at-
keliavo iš Betliejaus. Ji buvo sukurta Goethe`s instituto, Vokiečių 
muziejaus ir žurnalo „Stern“ 32-uose plakatuose per reklamos 
prizmę pristatoma 150-ies metų Vokietijos ekonomikos, kultūros 
ir buities istorija. 

Vasario 20 d. vyko Danos Baronienės (Kaunas) tapybos darbų 
parodos atidarymas. Buvo eksponuojami 28 tapybos darbai.

Kovo 25 d. atidaryta tautodailininkės Eugenijos Kumpauskie-
nės (Kaunas) tapybos darbų paroda, nuskambėjo kamerinės 
muzikos koncertas „Armonų trio“, skirtas Rokiškio krašto mu-
ziejaus 75-mečiui, Armonų trio kūrybinės veiklos 20-mečiui, Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademijos 75-mečiui. Dalyvavo Ingrida 
Armonaitė (smuikas), Rimantas Armonas (violančelė), Irena Uss 
(fortepionas). 

Tauragės „Santakos“ muziejaus Etnografijos salėje sau-
sio 21 d. atidaryta paroda „Senoji liaudies skulptūra“ iš muzie-
jaus fondų. Tai privačių asmenų dovanotos bei Kultūros paveldo 
departamento Tauragės teritorinio padalinio darbuotojų perduo-
tos šventųjų skulptūros iš Tauragės rajone XIX a. II-ojoje pusėje– 
XX a. pradžioje stovėjusių koplytstulpių. Kūrinių autoriai daugiau-
sia nežinomi. Eksponuota 15 skulptūrų ir viena koplytėlė su Nu-
kryžiuotoju, kabojusi medyje Dapkiškių kaimo katalikų kapinaitė-
se. Parodą papildo kitos Etnografijos ekspozicijoje pateikiamos 
senosios skulptūros. Parodą rengė Etnografijos skyriaus vedėja 
V. Ružinskaitė.

Vasario 4 d. tautodailės salėje atidaryta paroda iš muziejaus 
fondų „Patriotinė tematika Tauragės rajono tautodailininkų kūri-
niuose“, skirta Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo 
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dienos, 90-ties metų sukakčiai paminėti. Tauragės rajono tauto-
dailininkai tapo savo gimtųjų vietų paveikslus, drožia Lietuvos di-
džiuosius kunigaikščius, patriotinius simbolius įaudžia audiniuo-
se. Parodoje eksponuojami tautodailininkų Kazimiero Paulausko 
(1906–1998), Prano Šaulio (1907–2001), jo sūnaus Tomo 
Šaulio, Antano Kazlausko, Onos Paulauskienės medžio drožiniai, 
Aldonos Rimkienės audiniai, Genovaitės Digaitienės, Valerijos 
Mačiulienės, Juzefos Bružienės, Egidijos Aleksaitės tapyti pa-
veikslai, Zenono Radvilo sukurtas suvenyras – ragas. Eksponuo-
jami kūriniai liudija meilę savo tėviškei, Tauragei ir visai Tėvynei 
Lietuvai, norą perteikti savo patirtį ir suvokimą jaunesniajai kar-
tai. Parodą rengė Etnografijos skyriaus vedėja V. Ružinskaitė.

Kovo 4 d. Etnografijos salėje atidaryta velykinių margučių 
paroda iš muziejaus fondų. Eksponuojama 180 margučių, kurių 
dauguma marginti vašku. Ypač gražūs Stefanijos Šaltienės, Da-
nutės Kazlauskienės, Onos Venskienės prieš dešimtmetį muzie-
jui padovanoti tradiciniai margučiai. Parodą paįvairina tauragiškių 
tautodailininkių Jadvygos Urbutienės ir Genovaitės Šimaitienės 
skutinėti bei tapyti kiaušiniai. Parodą rengė Etnografijos skyriaus 
vedėja V. Ružinskaitė.

Kovo 7 d. Fotografijos galerijoje pirmą kartą Tauragėje ir net 
Lietuvoje pristatyta Lietuvos ornitologų – fotografų draugijos 
paukščių fotografijų paroda „40-ties paukščių diena“. Dešimt 
parodos autorių iš visos Lietuvos, tarp jų ir tauragiškis Eugenijus 
Kavaliauskas, keletą metų kantriai ir akylai stebėję ir fotografavę 
įvairius paukščius, pateikė daugiau nei 40 nuotraukų, kurios yra 
ilgo ir atkaklaus tikslo siekimo rezultatas. Lankytojai, gausiai su-
sirinkę į parodos atidarymą, galėjo susipažinti su daugeliu mūsų 
krašto giesmininkų. Parodą rengė Fotografijos galerijos vadovas 
R. Vaitkus.

Kovo 14 d. kilnojamųjų parodų salėje atidaryta kraštiečio 
Mindaugo Jankausko bei Audriaus Kasparo ir Andriaus Žilins-
kio (Skuodo raj.) akmens skulptūrų ir kalvystės darbų paroda.  
M. Jankauskas, kilęs iš Baltrušaičių (Tauragės raj.), 2002 m. bai-
gė Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės skyrių 
ir įgijo skulptoriaus specialybę. Jo sukurtos akmens skulptūros 
pasižymi savitu medžiagos pajautimu, formų įvairove. A. Žilins-
kis tęsia savo giminaičių, garsių Žemaitijos skulptorių Orvydų, 
akmens apdirbimo tradicijas. Jo kūriniai plastiški, meistriškai 
apdirbti. Mosėdiškis kalvis A. Kasparas daug kuria koliažo tech-
nika, kurioje naudojamos senienos ir avangardas. Eksponuojami 
vienetiniai, nestandartiniai kalvystės dirbiniai: stalelis, vazos, ži-
dinio įrankiai. Parodą rengė Etnografijos skyriaus vedėja V. Ru-
žinskaitė.

Kovo 27 d. muziejus kartu su partneriais – Tauragės moksleivių 
kūrybos centru ir Viešvilės valstybinio rezervato direkcija – orga-
nizavo moksleivių piešinių konkursinės parodos „Tauragės krašto 
žvėrys ir paukščiai“ atidarymą. Piešinius pristatė 400 jaunesnio-
jo amžiaus Tauragės rajono mokyklų moksleivių. Komisija atrinko 
ir įvertino geriausius piešinius, atminimo dovanėlėmis paskatinti 
visi konkurso dalyviai. 

Ukmergės kraštotyros muziejuje sausio 12–14 dienomis 
vyko Laisvės gynėjų dienos paminėjimas. Ta proga buvo de-
monstruotas R. Stadalnikaitės ir J. Ruzgo videofilmas „1991 m. 
sausio 8–16“. 

Sausio 24 d. įvyko, jau tradiciniu tapęs, Ukmergės rajono tau-
todailininkų parodos atidarymas. 

Sausio 26 d. vyko pagyvenusių žmonių draugijos „Bočiai“ po-
pietė, skirta miesto bendruomenei. 
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ka Sausio 30 d. muziejuje surengtas jubiliejinis Raudonojo kry-

žiaus organizacijos renginys. Renginyje dalyvavo moksleiviai bei 
pagyvenę organizacijos nariai.

Vasario 12 d. vyko lopšelio-darželio „Eglutė“, „Voveriukų“ gru-
pės auklėtojos Vygantos Astikienės ir jos ugdytinių „Užgavėnių 
kaukių“ parodos atidarymas. Dalyvavo vaikai su tėvais bei se-
neliais.

Vasario 13–15 d. vyko renginiai skirti rajono bei miesto moks-
leiviams, pavadinimu „Lietuvos Nepriklausomybės 90-metis“ .

Vasario 23 d. įvyko senolių vakaronė, kurios metu pagyvenu-
siems žmonėms buvo pristatytas Ukmergės kultūros draugijos 
leidžiamas almanachas „Eskizai“.

Kovo 6 d. Ukmergės kraštotyros muziejuje vyko susitikimas 
su Lietuvos Nepriklausomybės akto signataru, rašytoju Kaziu 
Saja, bei išeivijos dailininko Vytauto Igno kūrybos parodos „Su-
grįžimas“ (iš Beatričės Kleizaitės-Vasaris rinkinių) atidarymas. 
Vytautas Ignas, nors ilgus metus gyveno toli nuo tėvynės, labai 
originaliai ir nieko nekopijuodamas perėmė liaudies meno tradi-
cijas. Jo kūriniuose jungiasi lietuviškosios, baltiškos (kosmoso 
medžio, sakmių), simbolinės reikšmės – pasakų, krikščionybės 
elementai. 

Vilkaviškio krašto muziejuje sausio 11 d. įvyko muziejinin-
kės Aušros Mickevičienės parengtos knygos „Vilkaviškio krašto 
kryžiai ir kryždirbiai“ pristatymas. Knygoje publikuojama A. Mic-
kevičienės surinkta medžiaga – išraiškingiausios fotonuotraukos, 
išdėstytos pagal seniūnijas. 

Kartu atidarytos fotografo Ramūno Virkučio „Kryždirbystė Lie-
tuvoje“, fotografo Romo Linionio „Kryžiai: tarp dangaus ir žemės“ 
ir liaudies meno iš Vilkaviškio krašto muziejaus rinkinių parodos.

Sausio 24 d. pristatyta Eugenijos Vaitkevičiūtės knyga „Žino-
mas nežinomas Herbačiauskas“, kurioje įamžintas mūsų kraštie-
čio literato, publicisto, vertėjo, politologo atminimas. Susitikimas 
su knygos autore tapo savotiška kelione kūrėjo gyvenimo keliu, 
kurio pradžia – Lankeliškiuose, Stolaukėlio kaime, Vilkaviškio ra-
jone. Čia 1876 10 20 gimė J. A. Herbačiauskas. Renginio metu 
kalbėta apie šią spalvingą asmenybę, kūrybą ir atminimo įamži-
nimą. 

Kovo 13 d. atidaryta kraštietės dailininkės Birutės Večkienės 
tapybos – peizažų, natiurmortų – paroda. 

Nuo kovo mėnesio veikė 1948 metų tremčiai pažymėti skirta 
paroda „Mes vis gyvi, mes – atminty, vis lekiančiam belangiam 
traukiny...“, atspindinti krašto žmonių tragiškus likimus ir skau-
džiausius jų gyvenimo įvykius.  

Zanavykų krašto muziejuje sausio 10–16 d. surengta par-
oda, skirta Sausio 13-ąjai. Parodoje eksponuojamos žuvusiųjų 
nuotraukos, publikacijos apie žmones, tragiškomis sausio die-
nomis didvyriškai gynusius Lietuvos nepriklausomybę ir už ją 
paaukojusius savo gyvybę. 

Sausio 14–31 dienomis muziejaus lankytojai galėjo susipažinti 
su Šakių raj. bei kitų Lietuvos regionų kryžiais, stogastulpiais, 
koplytstulpiais, koplytėlėmis. Fotografijų parodoje „Kryždirbystė 
Lietuvoje“ daugiausia pavienių paminklų nuotraukų. Jose aki-
vaizdžiai matyti, kokią įtaką jie daro sodybos, kaimo, miestelio 
vaizdui, laukų peizažui, kaip įsilieja į sakralines erdves – kapines 
bei šventorius. 

Vasario 1 d. įvyko „Užgavėnių kaukių“ parodos atidarymas. 
Parodoje eksponuojama 56 kaukės. Parodos autoriai: Vidmantas 
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Vikšraitis (Kaunas), Alvydas Bielevičius (Marijampolės raj.), Val-
das Paukštys (Šakių raj.), Gediminas Jėčys (Šakių raj), Šakių 
„Varpo“, Plokščių, Lukšių V. Grybo mokyklų moksleiviai. 

Vasario 16-ąją surengtoje parodoje „Lietuvos valstybės atkūri-
mui – 90“ buvo pristatomos knygos apie Šakių krašto signatarus, 
publikacijos žurnaluose „Suvalkija“, straipsniai „Lietuvos ryte“, 
„Pajūrio Zanavyke“, kuriuose prisimenami Lietuvos prezidentai.

Kovo 3–14 d. surengta paroda „Smurto kronika: Lietuva 
1939–1941 metais“. Eksponuojami dokumentai ir nuotraukos 
supažindina su Lietuvos nepriklausomybės praradimo aplinkybė-
mis, skaudžia pirmosios sovietinės okupacijos patirtimi: represi-
jų pradžia, krašto sovietizavimu ir Juodojo birželio tragedija. 

Kovo 21 d.–balandžio 11 d. veikė tekstilininkės Gražinos Dum-
čienės (Duobiškių k., Šakių raj.) dekoratyvinių pagalvėlių paroda 
„Pagalvėlės – ir minkšta, ir smagu“. Šioje parodoje eksponuoja-
mos net 32 spalvingos, raštuotos pagalvėlės bei kiti rankdarbiai: 
pirštinės, kilimas, paveikslas, spalvotos dekoratyvinės „žvaigž-
dės“. Autorė megzti ir siuvinėti pradėjo vaikystėje, to išmoko pati, 
pamilo rankdarbius. 

Zarasų krašto muziejuje sausio 13 d. buvo paminėta Lais-
vės gynėjų diena. Šia proga atidaryta užsienio fotokoresponden-
tų nuotraukų apie 1991 m. sausio 13 d. paroda. Kalbėjo rajono 
meras A. Abramavičius, Seimo narys M. Žymantas. Savo eiles 
skaitė zarasiškis literatas V. Trusovas. Koncertavo Lietuvos na-
cionalinės premijos laureatas M. K. Čiurlionio kamerinis kvarte-
tas ir tarptautinių konkursų laureatas S. Lipčius. Šalia muziejaus 
buvo uždegtas atminimo laužas. Prie jo priesaiką davė jaunosios 
šaulės.

Vasario 13–kovo 6 dienomis muziejuje veikė edukacinė par-
oda „Lietuvos Nepriklausomybei – 90“, kurioje buvo atspindėti 
pirmieji Nepriklausomos Lietuvos gyvavimo metai.

Kovo 14 d. įvyko M. K. Čiurlionio fondo organizuotas eduka-
cinio ekologinio projekto „Zarasų kraštas pristato savo šviesuo-
lius“ dvasingas renginys. Šį renginį vedė aktorius, režisierius, 
Valstybinio jaunimo teatro meno vadovas Algirdas Latėnas. Jis 
paskaitė A. Vienažindžio eiles, pristatė muziejininko, akvarelinin-
ko Petro Stausko gyvenimo ir kūrybos kelią. Prisiminimais apie 
dailininką pasidalijo jo žmona, giminaitis Dusetų galerijos vado-
vas Alvydas Stauskas. Apie P. Stausko kūrybą ir Vilniaus vaikų ir 
jaunimo akvarelių parodą „Žemės spalvos“ , kuri tuo metu buvo 
pristatoma muziejuje, pasakojo dailės kuratorė menotyrininkė Ni-
jolė Nevčesauskienė.

Vakaro metu gražiai pagerbti bei apdovanoti kiti Zarasų krašto 
šviesuoliai. Renginio metu M. K. Čiurlionio, F. Listo kūrinius atliko 
Viktoras ir Vytautas Paukšteliai, J. Šervenikas (fortepijonas), R. 
Savickas (klarnetas), Salako krašto liaudies dainas dainavo fol-
kloro ansamblio „Seluona“ dainininkai.

Kovo 19 d. atidaryta zarasiškio dailininko Liudviko Stepona-
vičiaus tapybos darbų paroda, skirta jo 70-osioms gimimo me-
tinėms. Neilgas buvo menininko gyvenimas (1938–1991), bet 
po jo išliko tai, ką muziejus nupirko ir dabar pateikė zarasiečių 
apžvalgai. Ekspozicijoje – daugiausia tapyti peizažai. Parodos ati-
daryme dalyvavo dailininko sesuo Stefanija Zavackienė su savo 
vaikais ir anūkais, brolis Romas, dukra Rasa Dičiūnienė su savo 
dukromis, žmona Regina Steponavičienė ir kiti artimieji, buvę kai-
mynai. Visi pasidalijo prisiminimais.  
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kaŽemaičių muziejuje „Alka“ sausio 15 d. atidaryta paroda 

„Radijo prietaisų kolekcija“. Parodą iš muziejaus fondų įrengė 
etnografijos skyriaus vedėja Vida Rimkuvienė. Eksponuojami 
radijo aparatai, patefonai, magnetofonai, abonentiniai ir tranzis-
toriniai radijo imtuvai. 

Sausio 9 d. pristatyta edukacinė paroda „Lietuvos didžiųjų kuni-
gaikščių rūmai – praeitis atverta ateičiai“. Valdovų rūmų paramos 
fondo direktorė Indrė Jovaišaitė-Blaževičienė, Interjerų ir ekspo-
zicijų skyriaus vedėjas dr. Vydas Dolinskas, rinkinio saugotojas 
Dalius Avižinis supažindino su Valdovų rūmų istorija, paramos 
fondu, rūmų pritaikymu reprezentacijai, švietėjiškai veiklai.

Sausio 9 d. Dailės salėje Telšių rajono savivaldybė apdovanojo 
gražiausiai Kalėdų šventėms savo aplinką papuošusias įstaigas 
ir privačius asmenis. 

Sausio 19 d. muziejuje pristatyta poeto, Lietuvos rašytojų 
sąjungos nario Vytauto Stulpino ketvirtoji poezijos knyga „Pa-
vėsiai“. Dalyvavo žurnalo „Naujoji Romuva“ redaktorius A. Ko-
nickis. Meninę programą parengė Telšių Žemaitės dramos teatro 
jaunimo studija „Aglija“ (rež. L. Adomaitienė).

Vasario 13 d. Dailės salėje vyko renginys, skirtas Lietuvos 
valstybės atkūrimo 90-mečiui. Renginį rajono moksleiviams 
organizavo „Alkos“ muziejus ir Telšių rajono istorijos mokytojų 
metodinė taryba. Pranešimą „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybin-
gumo ir nepriklausomybės simbolis“ padarė vyr. muziejininkas 
Raimondas Petrikas. Renginį vedė Telšių Žemaitės gimnazijos 
moksleiviai, koncertavo „Germanto“ vidurinės mokyklos choras 
„Gama“ ir ansamblis „Gaida“.

Vasario 13 d. muziejuje atidaryta paroda „Vasario 16-oji – 
mūsų valstybingumo ir nepriklausomybės simbolis“. Pristato-
mas laikotarpis, pradedant lietuvių tautiniu atgimimu ir baigiant 
1922 m. Parodoje pasakojama apie Didyjį Vilniaus seimą, Pirmąjį 
pasaulinį karą, Vilniaus konferenciją, Vasario 16 d. akto pasira-
šymo aplinkybes, signatarus kilusius iš Telšių rajono, vietinių bei 
visos Lietuvos žmonių reakciją į nepriklausomybės paskelbimą, 
nepriklausomybės kovas, steigiamojo seimo darbą.

Vasario 16 d. Dailės salėje vyko iškilmingas Lietuvos valstybės 
atkūrimo 90-mečio minėjimas. Dalyvavo Telšių rajono Tarybos 
nariai, įstaigų vadovai. Pranešimą „Nepriklausomybė –didžiau-
sias tautos turtas“ padarė „Alkos“ muziejaus direktoriaus pa-
vaduotoja Zita Dargaitė. Koncertavo Klaipėdos muzikinio teatro 
solistai. 

Kovo 20 d. Muziejuje pristatyta dailininko Algimanto Švėgždos 
paroda „Pilname daiktų pasaulyje surastas grožis“. Eksponuojami 
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darbai iš muziejaus fondų. Parodą pristatė, apie dailininko gyve-
nimą ir kūrybą kalbėjo VDA prorektorius, prof. Arvydas Šaltenis 
ir VDA tapybos katedros vedėjas, menotyrininkas Viktoras Liut-
kus. 

Kovo 21 d. edukacinį renginį „Šviesa, tyla ir išmintis dailininko 
A. Švėgždos kūriniuose“ Žemaitijos kolegijos Telšių menų ir pe-
dagogikos fakulteto studentams vedė Zita Dargaitė .

Žemaičių muziejaus „Alka“ padalinyje Žemaitijos kaimo mu-
ziejuje kovo 20 d. edukacinį renginį, skirtą Pasaulinei žemės 
dienai vedė šio skyriaus vedėjas Gediminas Šatkauskas. Telšių 
specialiosios mokyklos moksleiviai padarė 10 inkilėlių ir iškėlė 
juos kaimo muziejuje. 

Genocido aukų muziejaus Informacijos centre nuo sausio  
9 d. veikė parodėlė „Atvirukas iš toli“. Joje eksponuoti 1949– 
1963 m. sveikinimo atvirukai bei fotografijos iš lagerių ir tremties. 

Vasario 6 d. muziejaus konferencijų salėje vyko naujo doku-
mentinio filmo „Nesulaužyti priesaikos“, pasakojančio apie išban-
dymų kupiną eilinio Tauro apygardos partizano Juozo Armonai-
čio gyvenimą, peržiūra. Dalyvavo prodiuseris Jonas Cimbolaitis, 
operatorius Vaidotas Digimas ir režisierė Agnė Marcinkevičiūtė. 

Vasario 20 d. konferencijų salėje vyko istorinės dokumentikos 
filmų „Saulės mūšis“ ir „Raišupio mūšis“ peržiūra. Dalyvavo „Be 
tabu ir Ko“ kūrybinė grupė. Renginio dalyviams buvo pristatytos 
istorinių įvykių atkūrimo bei pateikimo galimybės šiuose ir kituo-
se istorinės dokumentikos filmuose.

Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija kovo 28 d. 
pakvietė į meno kūrinių iš Kauno meno bienalės TEXTILE 07 ir 
lydinčiųjų parodų pristatymą. 

Šiemetinė tekstilės bienalė – didžiulis renginys, turtingas skir-
tingomis kultūrinėmis, socialinėmis, meninėmis patirtimis, suža-
dinantis begalę jaudinančių kūrybinių impulsų. 

Tarptautinės tekstilės bienalės Kaune vyksta nuo 1997 metų. 
Kiekvienos bienalės strategijos ir gairės kinta, plečiasi renginio 
veiklos sritys ir geografija, tikslai bei jų įgyvendinimo būdai. Tris 
mėnesius trukusios bienalės metu (jos renginiai vyko iki 2008 
metų kovo 2 d.) išvydome keturias tarptautines parodas, bienalės 
programoje buvo vykdomos edukacinės ir tyrimų programos, ini-
cijuojami nepriklausomi renginiai-palydovai (lydinčios parodos). 

Kėdainiečiams buvo pristatyti Lietuvos menininkų darbai, kurie 
buvo eksponuojami Kauno meno bienalės TEXTILE 07 tarptauti-
nėje, konkursinėje, parodoje, taip pat tekstilės kūriniai iš įvairių 
bienalės lydinčiųjų parodų.         
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