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2009 m. balandžio 28 d. Lietuvos 
nacionaliniame muziejuje vyko 

Lietuvos muziejų asociacĳos Rinkinių mokslinio 
tyrimo sekcĳos XII konferencĳa „Lituanistika 
muziejuose“, skirta Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmečiui. Konferencĳoje muziejininkai 
buvo pakviesti pristatyti naujausius Lietuvos 
muziejų lituanistinius įsigĳimus, aptarti lituanis-
tinės medžiagos svarbą ir įtaką Lietuvos mu-
ziejininkystei ir istorĳos mokslui, nagrinėti jos 
panaudojimo galimybes muziejų ekspozicĳose, 
parodose, muziejinėje edukacĳoje.

Virginija ŠIUKŠČIENĖ

Lituanistika muziejuose: 
konferencĳa, skirta Lietuvos vardo 
paminėjimo tūkstantmečiui

Konferencĳos dalyviai Lietuvos nacionaliniame muziejuje

Konferencĳa vyko Vilniuje, Gedimino 
kalno papėdėje įsikūrusiame 
Lietuvos nacionaliniame muziejuje
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Lituanica in museums: the conference 
to mark the Millennium of Lithuania
Virginĳa ŠIUKŠČIENĖ

The publication speaks about the XII conference of the Section 
for Scientific Research of Collections of the Association of Lithua-
nian Museums “Lituanica in museums” arranged on 28 April 2009 
in the National Museum of Lithuania. During the conference, the 
museum workers were invited to introduce to the latest acquisi-
tions of the Lithuanian museums in the field of Lituanica, discuss 
the importance of Lituanica documents and their impact on museo-
logy and history science of Lithuania, analyze its use in museum 
expositions, exhibitions and museum education.

Museum workers representing 17 Lithuanian museums, Vilnius 
University, Kaunas University of Technology and Šiauliai Universi-
ty, Lithuanian Academy of Music and Theatre delivered 22 presen-
tations. After the conference, its participants were introduced to 
the exhibitions of the National Museum of Lithuania: “”Kuršiai – Vi-
kings of the Balts”, “The First World War and Lithuania”, “Dedica-
ted to the inexhaustible heavenly riches… Trakai Church celebrates 
the 600th anniversary”. 

Konferencĳos dalyvius sveikina Lietuvos nacionalinio muziejaus 
direktorė Birutė Kulnytė
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Antrosios konferencĳos sekcĳos dalyviai klausė pranešimus, skirtus 
numizmatikos problemoms

Dalia Grimalauskaitė konferencĳos dalyviams pristato Lietuvos na-
cionalinio muziejaus Numizmatikos skyriaus įsigĳimus 
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uziejininkai, atstovaujantys 17 Lietuvos muziejų ir Vilniaus, 
Kauno technologijos ir Šiaulių universitetams bei Lietuvos mu-

zikos ir teatro akademijai, konferencijai parengė 22 pranešimus (per-
skaitytas 21). Konferencijos dalyvių gausa lėmė, kad konferencijoje 
veikė dvi sekcijos, vyko 3 posėdžiai. Pirmosios sekcijos pirmajame 
posėdyje, kuriam pirmininkavo dr. Birutė Salatkienė, pranešimus 
skaitė: Eugenija Rudnickaitė, Justinas Kišūnas, Gediminas Motuza 
(Vilniaus universiteto Geologijos ir mineralogijos katedra) – „Dr. 
Aleksandro Mykolo Račkaus geologinės kolekcijos Vilniaus 
universiteto Geologijos muziejuje petrografinė dalis“, Dr. Aušra 
Kavaliauskienė (Mažosios Lietuvos istorijos muziejus) – „Mažosios 
Lietuvos istorijos muziejaus etnografinio rinkinio apeiginiai kauše-
liai ir jų simbolika“, Gražina Žumbakienė (Lietuvos liaudies buities 
muziejus) – „Oi diemedi, diemedėli...“ Dekoratyviniai krūmai lietuvių 
sodybose“, Gabija Mackevičiūtė (Kauno apskrities pedagoginis mu-
ziejus) – „Pedagoginės periodikos dinamika Lietuvoje XX a.“, Laura 
Lukenskienė (Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų 
muziejus, Lietuvos muzikos ir teatro akademija) – „Kanklininkų ir 
kanklių meistrų laiškai: literatūros žanras ir etnologijos šaltinis“, 
Gražina Narbutaitė (Šiaulių „Aušros“ muziejus) – „Rašytojų laiškai 
Šiaulių „Aušros“ muziejuje“, Violeta Aleknienė (Kupiškio etnografijos 
muziejus) – „Stebinančiai naujas ir originalus atėjo į mūsų literatūrą“, 
Vida Zasienė (A. Baranausko ir A. Vienuolio–Žukausko memorialinis 
muziejus) – „Įkvėpta kūrėjų. Teresės Mikeliūnaitės 80-osioms gimi-
mo metinėms“.

Antrosios sekcijos pirmajame posėdyje pranešimus, skirtus nu-
mizmatikos problemoms, skaitė: Dalia Grimalauskaite (Lietuvos 
nacionalinis muziejus) – „Lietuvos nacionalinio muziejaus numizma-
tikos skyriaus įsigijimai 2006–2008 m.“, prof. Stanislovas Sajauskas 
(Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus) – „Šv. Jurgio atributai 
Lietuvos numizmatikoje“, Virgilijus Poviliūnas (Trakų istorijos muzie-
jus) – „Lituanistiniai eurai“, Zenonas Duksa (Vilnius) – „Lituanistinių 
medalių iš Edmundo Armoškos kolekcijos (LNM) klausimu“, Arvy-
das Jakštas (Lietuvos sporto muziejus) – „Faleristikos kolekcijos 
(1918–1940) Lietuvos sporto muziejuje“, Asta Jakštienė, Rūta Kuo-
dytė, Rita Povilovska (Lietuvos nacionalinis muziejus) – „Šiuolaikinių 
lituanistinių faleristikos eksponatų saugojimo problemos“, Beta Žalia-
duonienė (Nacionalinis M. K.Čiurlionio dailės muziejus) – „FILOP’inė 
Gedimino Karpavičiaus kolekcija Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus Numizmatikos skyriuje“. Posėdžiui pirmininkavo Lietuvos 
nacionalinio muziejaus direktorės pavaduotojas Žygintas Būčys.

Jungtiniame abiejų sekcijų posėdyje pranešimus skaitė: Aldona 
Ruseckaitė (Maironio lietuvių literatūros muziejus) – „Eksponatų 
kaupimas – kryptingumas, geradarystė, chaosas“, Irena Senulie-
nė (Trakų istorijos muziejus), Vilius Lunevičius (UAB „Ekspozicijų 

sistemos“) – „Nauja ekspozicija Trakų istorijos muziejuje“, Vilma 
Jenčiulytė (Alytaus kraštotyros muziejus) – „Ekspozicija „Gyvenimas 
abipus Nemuno“ Alytaus kraštotyros muziejuje“, Rūta Stankuvienė 
(Šiaulių „Aušros“ muziejus) – „Šiaulių „Aušros muziejaus Etnogra-
fijos skyriaus rinkinių sklaida parodose: tarpdisciplininis aspektas“, 
dr. Birutė Salatkienė (Šiaulių universitetas, Šiaulių „Aušros“ mu-
ziejus) – „Muziejininkystės tyrimai Šiaulių universitete“. Posėdžiui 
pirmininkavo Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja 
Virginija Šiukščienė.

Konferencijoje perskaityti pranešimai bus publikuoti tęstiniame 
LMA leidinyje „Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 8. Lituanistika muziejuo-
se“. Leidinyje bus pristatytas ir konferencijai parengtas, bet neper-
skaitytas Kristinos Jokubavičienės (LDM Prano Domšaičio galerija) 
pranešimas „Tapytojo Prano Domšaičio kūrinių kelias į Lietuvą“.

Perskaičius pranešimus, vyko diskusijos. Pasidžiaugta, kad kon-
ferencijoje dalyvavo daug pranešėjų, perskaityti įdomūs pranešimai, 
apgailestauta, kad nebuvo pranešimų tiesiogiai besisiejančių su Lie-
tuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio tematika, nepristatyti muziejų 
darbai, skirti šiam jubiliejui. Diskutuota dėl 2010 metų konferencijos 
temos. Pasiūlyta konferencijoje prisiminti tuos, kurie padėjo Lietuvos 
muziejininkystės pamatus, kurie savo veikla paliko ryškų pėdsaką 
Lietuvos muziejininkystėje. 

Konferencijos dalyviams buvo pristatytos Lietuvos nacionaliniame 
muziejuje veikusios parodos: „Kuršiai – baltų vikingai“, „Pirmasis pa-
saulinis karas ir Lietuva“, „Neišeikvojamiems dangaus turtams pašvęs-
ta... Trakų parapinei bažnyčiai – 600“.                                                    
          Lolitos Valužienės nuotr.

Konferencĳos darbotvarkę pristato LMA Rinkinių mokslinio tyrimo 
sekcĳos vadovė Virginĳa Šiukščienė


