
           
2020 m.  

LIETUVOS KRAŠTOVAIZDŽIAI: KALNŲ IR KALVŲ KULTŪRINIAI REGINIAI 

Baigiamasis renginys ir uždarymo konferencija  

Rugsėjo 25 d. (penktadienis), Anykščiai 

PROGRAMA 

 

11.00 – 12.30  – Lietuvos muziejų kultūrinė sueiga prie Liudiškių piliakalnio – rašytojo Jono Biliūno „Laimės 

žiburio“ kalno (Liudiškių k., Anykščių r. Koordinatės 55°30’ 31.5” š. pl., 25°8’ 0.6” r. ilg.) 

 

SUEIGOJE 

Sveikinimo žodis (dalyvauja Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, LR kultūros ministerijos vadovybės 

atstovai, Lietuvos muziejų asociacijos vadovas-valdybos pirmininkas   Raimundas Balza).  

Kilnojamosios parodos „Anykščiuose lietuviškasis mūzų kalnas Laimės žiburys“ ir jos leidinio pristatymas. 

Kūrinių fragmentų apie lietuviškąjį mūzų kalną skaitymai. 

Klemenso Kairio ir Antano Baranausko dainų giedojimas su Anykščių kultūros centro ansambliu „Valaukis“ 

(vadovė Regina Stumbrienė). 

Renginį veda  Anykščių menų centro direktorius Tomas Tuskenis. 

 

12.30 – 14.00 -  Lietuvos muziejų kelio (LMK) 2020 uždarymo konferencija  

(Anykščių menų inkubatorius – menų studija, J. Biliūno g. 53, Anykščiai) 

 

KONFERENCIJOJE 

12.30 – 12.40 Dalyvių registracija. 

12.40–13.20  Projekto 2020 m. Lietuvos muziejų kelias programos „Lietuvos kraštovaizdžiai: kalnų ir kalvų 

kultūriniai reginiai“ patirtys ir renginių regionuose apžvalga.  

Moderuoja Lolita Valužienė, programos administratorė, Lietuvos muziejų asociacijos atsakingoji sekretorė.  

Dalyvauja: Janina Stankevičienė, programos komunikacijos vadovė; Daina Pledienė, LMK Dzūkijoje koordinatorė; 

Tomas Kukauskas, LMK Suvalkijoje (Sūduvoje) koordinatorius; Liudvika Burzdžiuvienė, LMK Mažojoje 

Lietuvoje koordinatorė; Vida Kanapkienė, LMK Žemaitijoje koordinatorė; Jolita Kirkilaitė, LMK Aukštaitijoje 

koordinatorė.  

13.20 – 14.00 Nacionalinės kultūrinės tapatybės formavimo ir puoselėjimo 2019 – 2021 m. programos „Tėvynės 

ieškojimas“ 2021 metų Lietuvos muziejų kelio temos „Kultūriniai kraštovaizdžiai: parkų ir sodų menas“ kryptys 

ir sprendimai. Pristatymas ir diskusija. 

Pranešėjas Vytautas Balčiūnas, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktoriaus pavaduotojas.  

Moderuoja Raimundas Balza, Lietuvos muziejų asociacijos vadovas-valdybos pirmininkas, Šiaulių „Aušros“ 

muziejaus direktorius. 

 

14.30 -15.30 – Paskutinę 2020 metų Lietuvos muziejų kelio atkarpą įveiksime drauge  keliaudami siaurojo 

geležinkelio traukiniu Anykščių kalvų, vadinamų Kasagorais, viršukalnėmis. 

Numatomas žuvienes piknikas ir šventinių lauknešėlių ragavimas gamtoje.  

 

P.S.: Būtina išankstinė registracija el. paštu sakralinis@gmail.com .  

Informacijos iš Jūsų lauksime iki š.m. rugsėjo 22 d. Tel. pasiteirauti 8 686 47096. 

Renginio organizatoriai: 

Lietuvos muziejų asociacija, Anykščių menų centras,  

Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus 

___________________________________________________________________________________________ 

 
 

2020 m. LMK projekto programos Lietuvos kraštovaizdžiai: kalnų ir kalvų kultūriniai reginiai organizatoriai –  

Lietuvos muziejų asociacija ir 40 muziejų bei kitų kultūros ir gamtos paveldo puoselėjimo institucijų Lietuvoje. 

Projekto partneriai – Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacija ir Vaizdo upė 

Projektą finansuoja – Lietuvos kultūros taryba. 

Informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 

Išsami Lietuvos muziejų kelio programa – www.muziejukelias.lt 

mailto:sakralinis@gmail.com
http://www.muziejukelias.lt/

