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Biržų muziejus – Vasario 16-osios 
„kūdikis“. Biržų muziejui – 80! 

2008-tieji – Biržų krašto muziejui 
jubiliejiniai. 1928 m. 

vasario 16 d. įkurtas muziejus, kuris 
1991 m. pavadintas Biržų krašto „Sėlos“ 
muziejumi, nes šis miestas yra senojoje 
baltų sėlių gyventoje Sėlos žemėje. 
1989 m. kovo 9 d., minint Magdeburgo 
teisių Biržų miestui suteikimo 400-ąsias 
metines, muziejus įsikūrė tvirtovės 
rūmuose, kuriuos 1575–1589 m. pastatė 
LDK etmonas Kristupas Radvila 
Perkūnas (1547–1603). Šiandien muziejaus 
fonduose sukaupta per 100 tūkstančių 
muziejinių vertybių, kurios 25 salėse 
liudija Sėlos krašto istoriją ir kultūrą. 
Tai tokia būtų trumpa muziejaus vizitinė 
kortelė. O aštuoniasdešimties metų 
senumo muziejaus įkūrimo istorijos šydą 
plačiau skaitytojams praskleidžia Biržų 
krašto muziejaus „Sėla“ Istorinių tyrimų 
skyriaus vedėjas Antanas SEIBUTIS.

Sustiprėjus 1918 m. susikūrusiai Lietuvos valstybei, prie 
mokyklų kai kur jau ėmė kurtis nedideli muziejukai. Biržų 

miestiečiai, inteligentija pamažu ėmė brandinti mintį turėti savo 
muziejų.
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Biržų muziejaus vedėjas 1928 - 1940 Jonas Maciejauskas
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MUZIEJAUS REIKALU. „BIRŽŲ ŽINIOS“, 1925 01 18 NR. 2:

„Persikėlus apskričiai į Biržus, kame nemažai inteligentijos, 
reikia manyti, kad pakils miesto reikšmė. Tenka pagalvoti 

ir apie naujus veikimo planus, pareigas, būsiančias vietiniams 
visuomenės darbuotojams.

Itin svarbus klausimas, tai steigimas Biržuose gam-
tos muziejaus. Prie šio svarbaus darbo turėtų prisidė-
ti ir vietinė inteligentija, ypač liaudies mokytojai. Per savo 
auklėtinius jie galėtų nemažai surinkti istorinių dalykų. 
Paskiau, imkime vėl mūsų apylinkės žymiausius istorinius 
įvykius, atsitikimus, argi nevertėtų jie užfiksuoti? Vertos susi-
domėjimo ir gimtosios kalbos tarmės mūsų apskrityje, arba  

�

Biržai Museum – a “Child“ of February the 16th.  The 80th 
Anniversary of the Biržai Museum!
Antanas SEIBUTIS

The publication presents the Biržai Regional Museum which 
was established on 16 February 1928 in commemoration of 
the 10th anniversary of restoration of the Lithuanian state. 
In 1991 the museum was renamed into the Biržai region 
“Sėla“ museum, since Biržai is located in the ancient Sėla 
land which was inhabited by the Balts sėliai. On 9 March 
1989, when celebrating the 400th anniversary of the award 
of the Magdeburg rights to Biržai town, the museum moved 
to the Biržai Fortress Palace, which was built in 1575-1589 
by Kristupas Radvila Perkūnas (1547-1603), the etmon of 
the Great Duchy of Lithuania. Today the funds of the museum 
have accumulated more than 100 thousand museum values 
witnessing the history and culture of the Sėla land in 25 halls 
of the museum.

Muziejaus prižiūrėtojas 1928 – 1940 Mykolas Staškevičius prie savo iškamšų kolekcijos. XX a. IV deš.

1928 02 16 susirinkimo dalyvių surašytas ir parašais sutvirtintas dokumentas, 
skambiai pavadintas „Iškilminguoju Aktu“. 
„Sėlos“ muziejaus archyvo nuotr.
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visokios iškasenos, mineralai – visa tai galėtų rasti vietą muziejuje.  
Per kiek laiko susidarytų nemaža brangios medžiagos mūsų 
kraštui tirti. Taigi, siūlyčiau biržiečiams šį klausimą rimtai apgal-
voti.“ (O. Janulionienė)

 Didžiulis postūmis muziejaus įkūrimui buvo naujo apskrities 
viršininko Vlado Rozmano atvykimas iš Panevėžio į Biržus 1927 
m. pavasarį. V. Rozmanas aktyviai dalyvavo visuomeninėje vei-
kloje, šaulių, skautų organizacijų, tautininkų partijos gyvenime, 
labai daug padėjo ir skatino kultūrines organizacijas. Jo iniciatyva 
Panevėžyje 1925 m. jau buvo įkurtas muziejus. Tad nieko nuos-
tabaus, kad naujasis Biržų apskrities viršininkas ėmėsi iniciaty-
vos muziejų įkurti ir Biržuose.

Netrukus, 1927 12 31, Biržų apskrities valdyba, dalyvaujant 
valdybos pirmininkui V. Rozmanui, nariams J. Mulokui ir J. Jose-
vičiui, sekretoriaujant P. Čigui, nutarė „nustatyti Biržų muziejaus 

�

�

statuto projektą ir jį pateikti artimiausiam apskrities tarybos po-
sėdžiui tvirtinti“.

Šitoks projektas ir buvo svarstytas 1928 02 10. Tą dieną Biržų 
apskrities taryba iškilmingame posėdyje, greta kitų klausimų, nu-
tarė: Lietuvos Nepriklausomybės 10-ies metų paminėjimo proga 
įsteigti Biržuose muziejų. 

1928 02 15, šventės išvakarėse, kviestinei publikai buvo iš-
siuntinėti tokio turinio kvietimai: „Gerb ..., Biržų apskrities savi-
valdybė Lietuvos Nepriklausomybės 10-ties metų sukaktuvėms 
paminėti, tautos senovei nušviesti, praeičiai pažinti ir senovės 
liekanoms globoti įsteigė Biržų Muziejų. Šio muziejaus iškilmin-
gas atidengimas įvyks šių metų vasario mėn. 16 dieną 13 val. 
muziejaus bute, Reformatų g-vė Nr. 6, kuriame Tamsta kviečia-
mas dalyvauti“.

�

�

V. Valužio nuotraukose „Sėlos“ muziejus ir jo ekspozicijos šiandien
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krašto muziejus 
šventė jubiliejų
Birželio 27 dieną paminėtas Zanavykų krašto muziejaus  

80-metis. Šia proga atidaryta paroda iš muziejaus istorijos. 
Jo praeitį prisiminti ir dabartimi pasidžiaugti atvyko buvę ir esami 
muziejininkai, Šakių savivaldybės administracijos, seniūnijos 
atstovai ir kiti svečiai.

MUZIEJAUS ISTORIJA

Zanavykų krašto ateitininkų, studentų ir moksleivių pastangomis 
zanavykų muziejus buvo įkurtas 1928 metais. Atidarymo 

ceremonija vyko birželio 21 dieną. Muziejaus patalpos buvo 
kuklios – vienas kambarėlis „Žiburio“ gimnazijos antrajame 
aukšte. Mintį apie tokio muziejaus reikalingumą iškėlė „Žiburio“ 
gimnazijos mokytojas Viktoras Vailokaitis. Tą mintį palaikė ir 
gimnazijos istorijos mokytojas kunigas A. Jusaitis. 

Dar 1924 metų vasario mėnesį ateitininkų susirinkime buvo 
apsvarstytas muziejaus steigimo klausimas, tačiau nariai tam 
nepritarė. Šią mintį atgaivino profesorius Pranas Dovydaitis pir-
mojoje zanavykų ateitininkų konferencijoje, vykusioje Šakiuose 
1926 metų liepos 12 dieną. Muziejaus steigimas taip pat buvo 
apsvarstytas po metų Šakiuose vykusiame zanavykų katalikų vei-
kėjų suvažiavime. 1927 metų rudenį ateitininkų zanavykų būrelis, 
išrinkęs naują valdybą, įpareigojo ją rūpintis muziejaus steigimu. 

�

Pasirašė valdybos pirmininkas V. Rozmanas ir sekretorius  
P. Čigas. 

1928 02 16 ir įvyko muziejaus „iškilmingas atidengimas“. Kaip 
to fakto liudininkas, mums išliko susirinkimo dalyvių surašytas 
ir parašais patvirtintas dokumentas, skambiai pavadintas „Iškil-
minguoju Aktu“. Naują įsikūrusį muziejų telegrama iš Kauno pa-
sveikino švietimo ministras kraštietis Konstantinas Šakenis.

Buvo paskelbti ir muziejaus darbuotojai. Biržų muziejaus tary-
bos pirmininku ir numizmatikos skyriaus vedėju tapo žmogus, 
įgyvendinęs savo idėją – V. Rozmanas, Archeologijos-kerami-
kos skyriaus vedėju – daktaras J. Mikelėnas, Istorijos – evan-
gelikų reformatų superintendentas P. Jakubėnas, Žemės ūkio –  
agronomas A. Valiūnas, Gamtos – mokytojas A. Latvėnas, 
Liaudies meno – savivaldybės darbuotojas A. Norvaiša, Filateli-
jos – evangelikų liuteronų kunigas A. Plamša, paveikslų galerijai 
ėmė vadovauti notaras P. Lembertas. Jie visi dirbo visuomeniniu 
pagrindu.

Pirmuoju muziejaus vedėju, dirbusiu tik keletą mėnesių, tampa 
J. Gasiūnas. Jau gegužės mėnesį jį pakeitė Jonas Maciejauskas 
ir kartu su muziejaus prižiūrėtoju Mykolu Staškevičiumi išdirbo 
iki 1940 metų.

Paminėdami Vasario 16-osios Akto 90-metį, kartu minime ir jo 
„kūdikį“ – Biržų muziejų.

2008 m. gegužės 23 d. „Sėlos“ muziejus surengė 80-mečio 
šventę. Ta proga muziejaus darbuotojus sveikino gausus draugų 
būrys. Tačiau ir muziejininkai neliko skolingi ir visiems padovano-
jo Šv. Kristoforo orkestro (vadovas Donatas Katkus) koncertą. 

�

�

�

�

�

�

Šv. Kristoforo orkestras ir jo vadovas Donatas Katkus „Sėlos“ muziejaus 
80-mečio šventėje. V. Valužio nuotr.

Zanavykų krašto muziejaus praeitį prisiminti ir dabartimi pasidžiaugti 
atvyko gausus būrys svečių


