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leidžiama 2017 m.  įgyvendinant projektą

„Lietuvos muziejų komunikacija 

ir veiklos sklaida nacionaliniuose  

ir tarptautiniuose kultūros procesuose“

Projektą finansuoja 

Lietuvos kultūros taryba

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Lietuvoje 2017-ieji paskelbti Tautinio kostiumo metais. Minint Tautinio kostiumo metus 
Vinco Kudirkos muziejuje atidaryta ekspozicija, kurioje eksponuojama  XIX a.–XX a. pir-
mosios pusės Zanavykų etnografinė apranga. A. Baltėno ir K. Stoškaus nuotr.

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmai Baltarusi-
joje pristatė tarptautinę parodą „Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių rezidencijos archeolo-
giniai radiniai. Kasdienybė Vilniaus dvare“. 
Valdovų rūmų muziejaus archyvo nuotr.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muzie-
jus, švęsdamas 95-ąjį gimtadienį, atvėrė bu-
vusio Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus 
pastato duris ir kvietė įvertinti modernisti-
nės architektūros šedevrą. M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus archyvo nuotr.

2017 m. vasario 15 d., pažymint Kauno tech-
nologijos universiteto 95-metį, KTU muzie-
juje atidaryta nauja ekspozicija „Asmenybės 
universiteto ir valstybės istorijoje“. J. Klė-
mano nuotr.

2017 m. vasario 16 d. Šiaulių „Aušros“ muziejuje atidaryta tarptautinė paroda ir pristatyta 
parodos knyga „Nepriklausomų valstybių – Lie tuvos ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimna-
zijoje“. 2016 m. lapkričio 16 d. paroda pirmą kartą pristatyta G. Eliaso Jelgavos istorijos ir 
meno muziejuje. E. Tamošiūno nuotr.

Lietuvos muziejų asociacija (LMA) dalyvavo 
2017 m. vasario 23–26 dienomis vykusioje 
tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje „Lietu-
viški ženklai pasaulyje“. R. Augutytės nuotr.
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Modernus muziejus ir komunikacija

Šiandien vienas svarbiausių iššūkių 
muziejams yra komunikacija. Muzie-

jai turi kalbėti apie save, turi savo veiklą pri-
statyti visuomenei, kitaip informacijos jūroje 
liks nepastebėti. Šiandien jie konkuruoja ne 
vieni su kitais ar kitomis panašiomis kultūros 
įstaigomis, o su „Netflix“, socialiniais tinklais, 
agresyviai besireklamuojančia pramogų in-
dustrija, daugybe kitų laisvalaikio praleidi-
mo formų.

Komunikacija – tai įrankis, kurio dėka 
muziejų darbas tampa žinomesnis ir sėkmin-
gesnis. Komunikacija padeda skleisti infor-

maciją apie 
naujas veiklas 
ir projektus, 
priartėti prie 
lankytojų, su-
dėtingas te-
mas padaryti 
suprantames-
nėmis, paga-
liau daugiau 
uždirbti.

Šiandien muziejus nebėra tik vertingų 
kolekcijų saugykla, tyrimo ir edukacinė ins-
titucija, tai – įvairialypis kultūros reiškinys. 
Modernaus muziejaus idėja nusakoma Tarp-
tautinės muziejų tarybos (ICOM) Etikos ko-
dekse: „Muziejus yra nesiekianti pelno, vieša, 
nuolat tarnaujanti visuomenei ir jos raidai 
institucija, mokslo, edukacijos ir laisvalaikio 
tikslams įgyjanti, konservuojanti, tyrinėjanti, 
populiarinanti ir eksponuojanti žmonijos ir 
ją supančios aplinkos materialius ir nemate-

rialius liudijimus.“ 
Modernus muziejus suvokiamas kaip 

tarpkultūrinio bendravimo erdvė, galinti 
visuomenei suteikti žymiai daugiau, negu 
ji gali tikėtis. Todėl muziejus, vykdydamas 
savo misiją, turi stengtis pasiekti visuomenę 
ir pranešti, ką jai gali pasiūlyti.

Neišnaudojamos galimybės

Kodėl muziejai komunikacijai, infor-
macijai apie savo darbą vis dar neski-

ria pakankamai dėmesio? 
Vis dar yra manančių, kad „pardavinėti“ 

muziejaus veiklą yra žema arba netikslinga 
– juk muziejai savaime yra tokie svarbūs! Ži-
noma, muziejai yra svarbūs, bet neskirdami 
dėmesio informacijai apie save skleisti svar-
būs ir įdomūs jie dažnai lieka tik sau patiems.

Kita vertus, į komunikaciją reikia inves-
tuoti. Jei nacionalinių muziejų biudžetuose 
lėšų komunikacijai atsiranda, tai mažesnie-
ji muziejai net neturi šią sritį profesionaliai 
išmanančių specialistų, taigi komunikacija 
vyksta be strategijos ir neturint kompeten-
cijos.

Dažna situacija muziejuose (ypač mažes-
niuosiuose): kadangi nėra už komunikaciją 

Muziejų komunikacija: 
iššūkis ar galimybės?
Rasa AUGUTYTĖ

https://www.facebook.com/muziejus.lt

www.facebook.com/fotografijos.muziejus
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cijos uždavinius išskirsto visam kolektyvui. 
Parodų kuratoriai, projektų autoriai patys 
rašo informacinius ir reklaminius tekstus, 
kažkuris iš jaunesnių darbuotojų priebėgo-
mis pasidalija šiokia tokia informacija Face-
booke, o jeigu kas nors dar turi laiko ir noro, 
pabendrauja su lankytojais. Viskas lyg ir vyks-
ta, tačiau darbuotojai, bandydami susidoroti 
su komunikacijos užduotimis, užtrunka per-
nelyg ilgai, o informacija dažnai yra neprofe-
sionaliai parengta ir nepasiekia auditorijos. 
Svarbiausia, niekas neturi laiko gilintis, ap-
galvoti komunikacijos strategijos, nespėja 
išnaudoti iškylančių kūrybinių galimybių ar 
analizuoti, kurie veiksmai pasiteisina, o kurie 
neveikia. Todėl toks darbas nerezultatyvus ir 
neatneša pasitenkinimo.

Nesėkmingos komunikacijos priežastys

Tačiau yra muziejų, kurie reklamai 
skiria pinigų, turi specialistų, nesun-

kiai parengiančių spaudos pranešimus, sis-

temingai prižiūrinčių tinklapį ir Facebooko 
paskyrą, bet laukiamų rezultatų nėra. Kokios 
nepakankamos sėkmės priežastys? 

 ▶ Komunikacijos (viešųjų ryšių) spe-
cialistai dirba atskirai, nepakankamai ben-
drauja su kitais skyriais, muziejaus vadovui ši 
sritis nerūpi. Vadinasi, didesnį dėmesį reikia 
skirti vidinei komunikacijai. Visi kolektyvo 
nariai turi jaustis atsakingi, pradedant nuo 
vadovų, tik tada rezultatai džiugins.

 ▶ Nepakankamai įdomus muziejaus 
siūlomas turinys. Kvalifikuoti komunikacijos 
ir rinkodaros specialistai gali padėti parduoti 
daugiau bilietų, pritraukti daugiau socialinių 
tinklų sekėjų, tačiau lemiamą reikšmę turi 
turinys, tai, ką muziejus siūlo lankytojams.

 ▶ Nepakankamas biudžetas arba lėšos 
išleidžiamos netinkamai. Jei komunikacijai 
neskiriama pakankamai lėšų, labai sunku 
išsiskirti iš kitų, tapti pastebėtiems. Tuomet 
ypač svarbu protingai išleisti reklamai skir-
tus pinigus. Dažniausiai muziejai reklamuo-
jasi tradiciniuose kanaluose, tokiuose, kaip 
televizija, radijas, laikraščiai, lauko skelbimai. 

www.facebook.com/Nacionalinis-M-K-Čiurlionio-dailės-muziejus
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tik dalį lankytojų, vis 
didėja auditorija, kuri 
naudojasi tik skaitme-
niniais kanalais, o juos 
išnaudoja tikrai ne 
kiekvienas muziejus. 
Pavyzdžiui, socialiniai 
tinklai atveria daugy-
bę komunikacijos gali-
mybių, tik reikia laiko, 
kantrybės, kūrybingų 
sprendimų, kad komu-
nikacija šiuose kana-
luose atneštų rezultatų.

 ▶ Potencialius muziejaus lankytojus kas-
dien pasiekia daugybė informacijos apie įvai-
riausias pramogas, laisvalaikio užsiėmimus. 
Todėl neužtenka vien paviešinti informaciją. 
Šiandien informacija žmones pasiekia tada, 
kai su jais komunikuojama, kai atliepiama į 
jų poreikius. Norint, kad komunikacija būtų 
sėkminga, nebeužtenka kreiptis į tikslines 
lankytojų grupes. Reikia domėtis savo lanky-
tojais, kurti dialogą su kiekvienu iš jų. 

Ką daryti?

 ▶ Vadovai turi imtis iniciatyvos ir sutelk-
ti pajėgas komunikacijos strategijai sukurti 
arba ją peržiūrėti, tobulinti. Žinoma, būtina 
atsižvelgti į žmogiškuosius ir materialiuosius 
išteklius, bet reikia neužmiršti visų neišnau-
dotų nemokamų arba beveik nemokamų 
galimybių.

 ▶ Labai svarbu klausti lankytojų, kas 
jiems aktualu, kokie jų lūkesčiai ir atidžiai 
juos išklausyti. Verta pasidomėti, koks mu-
ziejaus įvaizdis jų akyse, ar jie jaučiasi lau-
kiami, kaip jie vertina ekpozicijų pristatymą, 
informacijos pateikimą, technologijų nau-
dojimą, ko jiems muziejuje trūksta. 

 ▶ Žinoma, pats svarbiausias dalykas – 
turinys, tai, ką muziejus gali pasiūlyti lan-
kytojams. Ar išnaudojamas visas potenci-
alas? Gal vertėtų išsikelti iššūkį – sutelkti 
visas pajėgas ir sukurti tokį naują kokybišką 
muziejaus turinį (ekspozicijas, ekskursijas, 
edukacines programas ir pan.), kokio iki tol 
muziejus neturėjo, o tada gerai apgalvoti 
komunikacijos kampaniją, kuri atitiktų nau-
ją muziejaus kokybę ir išreklamuotų muzie-
jų. Laukia daug darbo, bet rezultatas viršys 
visus lūkesčius – muziejus sulauks daugiau 
lankytojų. 

www.instagram.com – Vilnil.lt

www.facebook.com/dailesmuziejus
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didesnės sėkmės garantas

Dauguma muziejų, susibūrusių į Lietuvos 
muziejų asociaciją (LMA), patyrė, kad dalyva-
vimas bendruose projektuose padeda kie-
kvienam muziejui pranešti apie save platesnei 
auditorijai. Puikus pavyzdys – „Muziejų kelio 
renginiai“. Pasak Lietuvos muziejų asociacijos 
pirmininko Raimundo Balzos, „kiekvienais me-
tais šioje programoje dalyvaujantys muziejai 
stengiasi prisidėti prie programos sėkmės, ir 
tai yra puiki galimybė krašto muziejams pri-
sistatyti, o mums pamatyti, kokie jie įvairūs ir 
įdomūs“. 

Yra ir kitų sėkmingų bendros veiklos pa-
vyzdžių: LMA kasmet sėkmingai dalyvauja Vil-
niaus knygų mugėje, respublikinėje švietimo 
inovacijų parodoje „Mokykla“, jau tradicija tapo 
metų pabaigoje organizuoti „Idėjų mugę“ – in-
formacija apie šiuos bendrus projektus, ren-
ginius paskleidžiama plačiau, taigi ir juose 
dalyvaujantiems muziejams tenka daugiau 
žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio.

2017 m. kovo mėn. UAB „Ekonominės kon-
sultacijos ir tyrimai“ pradėjo vykdyti Lietuvos 
kultūros tarybos finansuojamą projektą „Lie-
tuvos Respublikos kultūros ministro valdymo 
srities įstaigų (muziejų ir bibliotekų) rinkoda-
ros vertinimas ir rekomendacijos rinkodaros 
strategijų vystymui“. Vienas iš projekto tikslų 

– įvertinti Lietuvos muziejų rinkodaros veiklą, 
jos rezultatus ir parengti pasiūlymus dėl rinko-
daros.

Šiuolaikinėje visuomenėje muziejai siekia 
tapti edukacijos, kultūros, kūrybiniais ir ben-
dravimo centrais, keičiasi muziejų funkcijos, 
paslaugos ir jų teikimo formos, plečiasi pas-
laugų asortimentas. Tačiau muziejų įvaizdis vis 
dar yra tradicinis, todėl ypatinga svarba tenka 
įstaigos sugebėjimui įvairiomis priemonėmis 
komunikuoti su interesų grupėmis ir tikslinė-
mis auditorijomis: pristatyti savo veiklą, už-
megzti ryšius su šių grupių atstovais, skatinti 
jų įsitraukimą ir taip gerinti ir formuoti savo 
įvaizdį. Komunikacijos sėkmė priklauso nuo 
gebėjimo patraukliai laiku, vietoje ir tinkamais 
kanalais pateikti įdomią, vartotojui aktualią 
informaciją, tačiau muziejuose trūksta rinko-
daros vadybos profesionalumo, stinga gerų 
iniciatyvų ieškant sinergijų tarp atskirų įstaigų 
ir bendradarbiavimo galimybių. 

Projekto tikslinėje grupėje – LR kultūros 
ministerijos valdymo sričiai priskiriami mu-
ziejai: visi nacionaliniai, respublikiniai, dalis 
savivaldybių, žinybinių ir viešųjų įstaigų / ne-
valstybiniai muziejai. Projekto rezultatai bus 
sumuojami 2018 m. gegužės mėn. Tikėkimės, 
pateiktos rekomendacijos padės muziejams 
iš esmės pakeisti požiūrį į komunikaciją ir 
imtis kūrybingo darbo.         ■

www.facebook.com/Nacionalinis-M-K-Čiurlionio-dailės-muziejus
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2014 m. spalio 4 d. 
kultūros minis-

tro įsakymu buvo patvirtinta 
Kultūros objektų aktualizavi-
mo 2014–2020 m.  programa, 
orientuota į  vertingiausių ir 
didžiausią pritaikymo visuo-
menei potencialą turinčių 
kultūros paveldo ir kultūros 
infrastruktūros objektų aktu-
alizavimą.

Didinamas paslaugų patrauklumas

Programos tikslas – sutvarkyti ver-
tingiausius ir didžiausią ekonomi-

nės vertės visuomenei sukūrimo potenci-
alą turinčius kultūros paveldo ir kultūros 

Kultūros objektų aktualizavimo
programa ir muziejų projektai

infrastruktūros objektus, darniai pritaikant 
juos šiuolaikinės visuomenės kultūrinėms, 
socialinėms ir ekonominėms reikmėms, 
užtikrinant kuo įvairesnių visuomenės gru-
pių ir kuo didesnės visuomenės dalies daly-
vavimą kultūros objektuose organizuojamo-
se veiklose, efektyviai naudojant kultūros 
objektų tinklo resursus ir skatinant bendra-
darbiavimą tarp kultūros objektuose įsikūru-
sių įstaigų ir kitų sektorių Lietuvos ir tarptau-
tiniu lygmeniu.

Patvirtinus kultūros paveldo ir kultū-
ros infrastruktūros objektus, kurie gali būti 
atrenkami valstybės planavimo būdu, jų 
valdytojai buvo kviečiami pateikti Kultūros 
ministerijai pagal numatytas metodines re-
komendacijas parengtą kultūros rinkodaros 
planą ir kultūros veiklos pokyčiui būtiną in-
vesticijų poreikį. Atlikusi investicijų efekty-
vumo vertinimą, atsižvelgiant į finansavimo 
poreikį ir turimus resursus, Kultūros minis-
terija sudarė prioritetinių kultūros objektų, 
kurių investiciniai projektai gali būti finan-
suojami ES struktūrinių fondų lėšomis 2014–Venclauskių namai, Šiauliai. 2007 m. 

A. Musneckio nuotr.
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Aktualizuojant muziejų objektus siekia-
ma fizinę ir informacinę infrastruktūrą pritai-
kyti paslaugų kokybei ir įvairovei užtikrinti, 
tikslingai ir sistemingai diegiant šiuolaikines 
technologijas didinti muziejaus paslaugų 
patrauklumą ir prieinamumą visuomenei, 
užtikrinti jos edukaciją ir aktyvų dalyvavimą 
kultūros procesuose.

Pirmosios programos investicijos –         
Šiaulių „Aušros“ muziejui

VšĮ Centrinė projektų valdymo 
agentūra 2016 m. rugsėjo 20 d. 

pasirašė pirmąją Europos Sąjungos investici-
jų projekto finansavimo sutartį dėl kultūros 
paveldo aktualizavimo su Šiaulių „Aušros“ 
muziejumi. Muziejus planuoja restauruoti 
Venclauskių namus ir pritaikyti juos dau-
giafunkcėms muziejinėms veikloms: sukurti 
sąlygas plėtoti kultūros paslaugas – gerinti 
jų kokybę, prieinamumą, interaktyvumą, pa-
trauklumą įvairaus amžiaus ir socialinių po-
reikių grupėms.

Projekto vertė – 2,75 mln. Eur, iš jų ES in-
vesticijų dalis sudaro 2,34 mln. Eur, 0,41 mln. 
Eur – valstybės biudžeto lėšos. Planuojama, 
kad Venclauskių namų tvarkybos darbai bus 
baigti 2019 m. gruodžio 31 d.

Simboliška, kad pirmasis Kultūros mi-
nisterijos administruojamas ES investicinių 
fondų projektas pradėtas įgyvendinti ne 
sostinėje – užtikrinti tolygią ir darnią regio-
nų plėtrą yra vienas iš Lietuvos partnerystės 
sutarties ir Kultūros ministerijos prioritetų.

Šiaulių „Aušros“ muziejui priklausan-
tis išskirtinis kultūros paveldo objektas – 
Venclauskių namai – dėl nepatenkinamos 
fizinės būklės nebuvo lankomas kultūros 
vartotojų, pastato teritorija nebuvo pritaiky-
ta kultūros paslaugoms teikti.

Pastatas priklausė vienai iškiliausių ir la-
biausiai miestui tarpukariu nusipelniusių šei-
mų – Kazimierui ir Stanislavai Venclauskiams. 
Architekto Karolio Reisono projektuotas 
pastatas – ryškus tarpukario modernizmo 

architektūros objektas, tiek savo eksterjero, 
tiek interjero išraiška atstovaujantis ryškiau-
sias tarpukario stilistines tendencijas.

Naujos galimybės

Įgyvendinus projektą Venclauskių na-
muose bus sukurtas platus modernių 

kultūros paslaugų asortimentas, sudary-
siantis galimybes vienoje vietoje skirtingo 
amžiaus ir interesų lankytojų grupėms pa-
tenkinti savo kultūrinius, edukacinius, pa-
žintinius poreikius.

Restauravus objekte atrastą unikalią 
XX a. pr. vidaus patalpų polichromiją, au-
tentiškoje istorinėje aplinkoje bus įrengta 
XX a. pirmos pusės Šiaulių miesto istorijos 
ekspozicija, atspindinti laikmečio gyvenimo 
būdo ypatumus, pristatanti pagrindinius 
istorinius įvykius ir su jais susijusias asme-
nybes. Ekspozicijoje planuojama plėtoti dvi 
tampriai persipynusias istorinio pasakojimo 
linijas – tautiškai sąmoningos, pilietiškai 
aktyvios daugiavaikės Venclauskių šeimos 
ir Šiaulių, kaip didmiesčio ir antrojo pagal 
reikšmę miesto šalyje, istorijas.

Venclauskių namuose taip pat bus su-
kurtos keičiamų parodų ir renginių erdvės, 
bus įrengtos edukacinių užsiėmimų ir atvirų 
kūrybinių dirbtuvių patalpos, veiks leidinių 
ir suvenyrų pardavimo bei lankytojų poilsio 
zona, muziejinei-kultūrinei veiklai bus pri-
taikyta ir sodo teritorija,  kurioje numatyta 
įrengti interaktyvią lauko ekspoziciją, poil-
sio ir žaidimų zonas.

Venclauskių namų infrastruktūra ir mu-
ziejinės veiklos priemonės bus pritaikytos 
ir neįgaliųjų lankytojų poreikiams, objekte 
numatyta įrengti keltuvus, pandusus, lif-
tą, ekspozicijoje įdiegti specialius lytėjimo, 
vaizdo ir garso elementus ir pan.

Aktualizuotą kultūros paveldo objektą 
visuomenei planuojama pristatyti 2020 m. 
pradžioje. Tikimasi, kad objektas kasmet su-
lauks apie 10 tūkst. lankytojų.         ■

LR kultūros ministerijos ir LMA informacija
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Lietuvos muziejų asociacija (LMA) jau šeštąjį kartą dalyvavo 
tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje. 18-ąjį kartą organi-

zuotos mugės tema „Lietuviški ženklai pasaulyje“ muziejams 
suteikė galimybę ne tik pristatyti naujausius leidinius, bet ir 
asmenybes, kurios savo kūryba, atradimais ar idėjomis paliko 
ženklus, svarbius tiek lietuviškame, tiek tarptautiniame kul-
tūriniame kontekste.

Jungtiniame LMA stende ir kultūrinėje 
mugės programoje dalyvavo 24 Lie-

tuvos muziejai: Anykščių menų centro Ange-
lų, Alytaus kraštotyros, Bažnytinio paveldo, 
Birštono, Joniškio istorijos ir kultūros, Kauno 
rajono, Maironio lietuvių literatūros, Mažo-
sios Lietuvos istorijos, Mažeikių, Nacionalinis 
M. K. Čiurlionio dailės, Kėdainių krašto, Lie-
tuvos jūrų, Lietuvos nacionalinis, Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino, Molėtų krašto, Pane-
vėžio kraštotyros,  Raseinių krašto istorijos, 
Rokiškio krašto, Šiaulių „Aušros“, Trakų isto-
rijos, Zarasų krašto muziejai, Venclovų na-

mai-muziejus (VMMD) ir Žemaičių muziejus 
„Alka“.

Jungtiniame LMA stende (3.11) prista-
tyta per 200 pavadinimų leidinių – albumų, 
knygų, atvirukų, plakatų komplektų, infor-
macinių bukletų, kompaktinių plokštelių. 

Pasakojimai iš muziejų rinkinių

LMA stende eksponuotoje edukaci-
nėje muziejinių artefaktų parodoje 

„Lietuviški ženklai pasaulyje iš muziejų rin-
kinių“ mugės lankytojams pateikti intriguo-
jantys pasakojimai. Čia buvo unikali proga 
susipažinti su pirmosios moters rašytojos 
istorinėje Lietuvoje Sofijos Tyzenhauzaitės 
de Šuazel-Gufjė kūrinių senaisiais prancūziš-

kais leidimais iš Rokiškio krašto 
muziejaus rinkinių, archeolo-
gės ir antropologės, archeomi-
tologijos pradininkės, Europos 
neolito ir bronzos amžiaus kul-
tūrų tyrinėtojos Marijos Gim-
butienės rašytiniu palikimu ir 
asmeninių daiktų kolekcija iš 
Lietuvos nacionalinio muziejaus, 
poeto Kazio Bradūno archyvų 
fragmentais iš Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus. Ekspozici-
joje taip pat buvo pasakojama 

Lietuviški ženklai pasaulyje:
Lietuvos muziejai Vilniaus knygų 
mugėje 2017

LMA stende apsilankė Atkuriamojo Seimo Pirminin-
kas, profesorius Vytautas Landsbergis ir 

Gražina Landsbergienė.
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pradininkų, Jurgio Mačiūno gyvenimą ir kū-
rybą, kurią pristatė Nacionalinis M. K. Čiur-
lionio dailės muziejus, Lietuvos Respublikos 
Prezidento Antano Smetonos gyvenimo ke-
lią nuo Mintaujos gimnazijos iki Klivlendo, 
JAV (Šiaulių „Aušros“ muziejus), Aleksandro 
Ferdinando Bendoraičio misiją Amazonėje 
(Raseinių krašto istorijos muziejus). Lankyto-
jai galėjo sužinoti įdomių faktų ir apie rašy-
toją, poetą, literatūros mokslininką Česlovą 
Milošą (Kėdainių krašto muziejus), JAV filmų 
kūrėją, menininką ir kuratorių, dažnai vadi-
namą amerikietiškojo avangardo kino krikš-
tatėviu, Joną Meką (Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejus), kardinolą Audrių Juozą 
Bačkį (Bažnytinio paveldo muziejus), daili-
ninką Praną Gailių (Mažeikių ir Kauno rajono 
muziejai) ir kitas asmenybes.  

Jungtiniame stende vykusią edukacinę 
parodą praturtino ir turiningi susitikimai 
su poetu, publicistu, literatūros tyrinėtoju, 
profesoriumi Tomu Venclova, žinomu šiuo-
laikiniu lietuvių dailininku, grafiku ir režisie-
riumi Stasiu Eidrigevičiumi, Aukščiausiosios 
Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininku, 
Nepriklausomybės akto signataru, Europos 
Parlamento nariu, politiku, meno, muzikos 
ir kultūros istoriku profesoriumi Vytautu 
Landsbergiu.

Pristatymai, diskusijos

Kitose mugės erdvėse muziejai pri-
statė turtingą kultūrinę programą.

Molėtų krašto muziejus lankytojus su-
pažindino su leidiniu „Mūsų Molėtų žydai“, 
skirtu Molėtų štetlo žydams atminti. Knygo-
je pateikiamos 142 miestelio žydų istorijos ir 
nuotraukos, Mariaus Ivaškevičiaus tekstų iš-
traukos. Renginyje dalyvavo leidinio sudary-
toja Viktorija Kazlienė, redaktorius ir vertėjas 
Leonas Kaplanas, Žydų atminties maršo or-
ganizatorius Tzvi Kritzeris, advokatas Kazys 
Rakauskas, save vadinantis senu molėtiškiu. 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus parodą „Ne-

priklausomų valstybių – Lietuvos ir Latvijos 
kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“ palydinčią 
knygą pristatė Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
direktorius, istorikas Raimundas Balza, lei-
dinio autorė, muziejaus direktoriaus pava-
duotoja Virginija Šiukščienė, dr. Gints Putikis                
(G. Eliaso Jelgavos istorijos ir meno muzie-
jus), dr. Ernestas Vasiliauskas (Klaipėdos uni-
versitetas). Knygoje, remiantis valstybinių ir 
privačių Latvijos ir Lietuvos archyvų ir kolek-
cijų informaciniais ištekliais, atskleidžiama 
išskirtinės švietimo institucijos – Mintaujos 
(dabar Jelgava, Latvija) gimnazijos – svarba. 
Čia mokėsi būsimieji Latvijos Respublikos 
prezidentai Janis Čakstė ir Albertas Kviesis, 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas 
Smetona, keturi Lietuvos ministrai pirminin-
kai, gausus būrys abiejų šalių politikos, eko-
nomikos, mokslo, kultūros ir meno veikėjų. 

Maironio lietuvių literatūros muziejus 
sukvietė Lietuvos nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureato, poeto, redakto-
riaus, žemininkų-lankininkų kartos atstovo 
Kazio Bradūno gerbėjus. Jo gyvenimui ir 
kūrybai skirtą knygą „Kazys Bradūnas. Ar-
chyvai“ pristatė poeto dukra Elena Bradū-
naitė-Aglinskienė, Išeivių literatūros skyriaus 
vedėja, leidinio sudarytoja ir tekstų autorė 
Virginija Paplauskienė, literatūros kritikė Vik-
torija Skrupskelytė, aktorius Dainius Svobo-
nas.

Lietuvos jūrų muziejus pristatė kny-
gą „Apie vėjus burėse, galvoje ir kišenėse“.             

Žinomas lietuvių dailininkas Stasys Eidrigevičius – 
laukiamas svečias LMA stende.
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jaus ir universiteto komanda – dr. Silva Po-
cytė, Zita Genienė, prof. dr. Vygantas Varei-
kis, dr. Jonas Genys – apžvelgė pastaraisiais 
metais Klaipėdoje parengtus ir išleistus leidi-
nius, kurių tyrinėjimo laukas – nuo Klaipėdos 
miesto tapatumo ženklų (herbų, insignijų 
ir pan.) atsiradimo ir įtvirtinimo iki tragiškų        
II pasaulinio karo įvykių.

Kėdainių krašto muziejus besidomin-
tiems Lietuvos miestų istorija pristatė Kė-
dainių krašto kultūros ir Cz. Miloszo premijų 
laureato, archeologo Algirdo Juknevičiaus 
knygą „Senieji Kėdainiai. Istorija ir įdomy-
bės“. Renginį vedė muziejaus direktorius Ri-
mantas Žirgulis, dalyvavo knygos autorius 
Algirdas Juknevičius, LEU docentas, istorikas 
dr. Deimantas Karvelis, knygos redaktorė 
Audra Kairienė.

Joniškio istorijos ir kultūros muziejus į 
knygų mugę atvežė knygą „Senosios Lie-
tuvos šventvietės. Joniškio rajonas“, skirtą 
šventviečių paieškoms, apsaugos ir tyrimų 
klausimams. Knygos pristatyme dalyvavo 
jos autorius dr. Vykintas Vaitkevičius, daili-
ninkė Jurgina Jankauskienė, muziejininkė 
Lina Vaitekūnienė.          ■

Parengė Rasa Augutytė

Poetas, publicistas, profesorius Tomas Venclova 
apsilankymo LMA stende metu.
L. Valužienės ir R. Augutytės nuotr.

Poetas Tomas Venclova paliko autografą ant LMA 
dovanojamos knygos.

Į knygą sudėti garsiojo poeto avangardisto, 
keturvėjininko, pedagogo, buriuotojo Salio 
Šemerio prisiminimai. Jo rankraščiai buvo 
saugomi Lietuvos jūrų muziejuje ir Klaipė-
dos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bi-
bliotekoje. Muziejaus istorikui Dainiui Eler-
tui iš skirtingų atsiminimų mozaikų, užrašų, 
pastabų pavyko suformuoti vieningą teks-
tą. Knygos, kurioje pateikiami romantiški ir 
dramatiški XX a. pr.–XX a. 6-ojo dešimtme-
čio Lietuvos istorijos liudijimai, pristatyme 
dalyvavo muziejaus direktorė Olga Žalienė, 
knygos sudarytojas istorikas Dainius Elertas, 
aktorius ir režisierius Sigutis Jačėnas.

Rokiškio krašto muziejus lankytojus pa-
kvietė į katalogo „Rokiškio dvaras ir jo sa-
vininkai fotografijose XIX a. pab.– 1940 m.“ 
pristatymą. Leidinyje surinkta per 1100 fo-
tografijų iš grafų Pšezdzieckių gyvenimo 
ir portretų, kurių autoriai – žinomi XIX a. 
pab.–XX a. pr. fotografijos meistrai. Rengi-
nyje dalyvavo Rokiškio rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direk-
torė Alicija Matiukienė, fotografijos istorikė 
dr. Zita Pikelytė, muziejininkės Marijona Mie-
liauskienė ir Dalia Kiukienė. 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus ir 
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono is-
torijos ir archeologijos institutas pakvietė į 
bendrą renginį, kurio metu pristatė naujau-
sią bendro tyrimo rezultatą – iliustruotą lei-
dinį „Lietuvos vėliavą iškėlus. Žemės banko 
Klaipėdos skyriaus direktoriaus Petro Šerno 
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2016 m. rugsėjo pa-
baigoje Kauno 

miesto muziejus lankytojams 
atvėrė Kauno rotušės rūsius 
ir paruošė naują ekspoziciją. 
Miesto muziejus nupūtė dul-
kes nuo fonduose saugomų 
Kauno istoriją menančių ar-
cheologijos radinių ir pristatė 
juos muziejaus lankytojams.

Nuo koklių iki seniausių stalo žaidimų

Ekspozicija kviečia apžiūrėti dekoraty-
viausių miestietiško interjero elemen-

tų – koklių kolekciją. Jais buvo apdailinami 
patalpas šildę židiniai ir krosnys. Augaliniais, 
gyvūniniais, antropomorfiniais ir heraldi-
niais motyvais puošti kokliai yra saviti meno 
kūriniai. Jie yra ir to meto miestietiškos bui-
ties, gyvenimo būdo, madų atspindžiai, pa-
dedantys suvokti viduramžių miesto reiški-
nius, tradicijas, ryšius ir įvairių kultūrų įtaką.

Prieš šimtmečius gyvenusių kauniečių 
buitį atskleidžia buitinės keramikos dirbinių 
ekspozicija, liudijanti apie Kauno, kuriam di-
džiulę įtaką padarė Hanzos miestų sąjunga, 
išskirtinumą. Lankytojai gali apžiūrėti įvai-
raus dydžio ąsočius, puodynaites, bokalus, 
keptuves, lėkštes ir net taupykles. Ir suaugu-
siųjų, ir vaikų džiaugsmui eksponuojami vie-
nų iš seniausių taktinių stalo žaidimų, skirtų 
dviem žaidėjams, elementai – šaškių ir šach-
matų vaikštukai. Besidomintys senąja Lietu-
vos virtuve gali susipažinti su autentiškais 
receptais, kuriuos vėliau galima išbandyti 
namuose. Dideliame Kauno senamiesčio že-
mėlapyje pateikiama informacija apie mies-
to rotušės rūsiuose eksponuojamų muzieji-
nių vertybių radimvietes.

Ekspozicijoje – pašto istorija

Naujojoje ekspozicijoje atkurtas ir 
tarpukario pašto tarnautojo kabi-

netas. 2015 m. pabaigoje bendrovei „Teo“ 

Kauno rotušės rūsiai vėl atviri
lankytojams
Giedrė JANKAUSKIENĖ

LIETUVOS MUZIEJAI 2017’1 13
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XVI a. pabaigoje pastatytus pastatus, ku-
riuose nuo XIX a. 3-ojo dešimtmečio veikė 
arklių pašto stotis, buvo uždarytas 1994 m. 
ten įkurtas Ryšių istorijos muziejus. Kauno 
miesto muziejus perėmė saugoti sukauptus 
eksponatus ir parengė pašto istorijai skirtą 
ekspoziciją. Joje – unikalūs tarpukariu Pa-
nevėžio pašto dirbtuvėse specialiai Lietuvos 
pašto tarnyboms pagaminti baldai su meta-
linėmis meistrų lentelėmis: pašto laikrodis, 
spintos, pakaba rūbams, stalai, kėdės, paš-
to skirstytojo krėslas ir kt. Muziejaus lanky-
tojams pristatomos XIX a. pabaigos–XX a. 
pirmosios pusės pašto korespondencijos 
dėžės, XX a. 3-iojo dešimtmečio pašto tar-
nautojo uniforma, XVII a. pašto pasiunti-
nio aprangos rekonstrukcija, pašto tarny-
bų iškabos, siuntų krepšiai, pašto karietos 
ir vagono žibintai, antspaudai, perlaidos, 
laiškai ir dar daug kitų unikalių eksponatų.

4+4

Rotušės rūsių skliautai neįsivaizduoja-
mi be meno dirbinių, todėl atskiroje 

erdvėje eksponuojama stiklo meno paroda 
„4+4“. Parodos kuratorius Artūras Rimkevi-
čius šiai parodai subūrė aštuonių Kaune gy-
venančių kūrėjų grupę – 4 vyrus ir 4 moteris. 
Parodos autoriai labai skirtingi, bet jų darbus 
sieja idėjinis ir plastinis vientisumas. Parodo-
je eksponuojami darbai išsiskiria racionalu-
mu, stiklas jungia su metalo konstrukcijo-
mis, ekspozicijoje yra ir vitražo kompozicijų, 

skulptūrinių darbų.
Taigi Kauno rotušės rūsiai, dvelkiantys 

istorija ir alsuojantys menininkų įkvėptomis 
idėjomis, vėl atviri lankytojams.        ■

Naujos ekspozicijos Kauno rotušės rūsiuose 
fragmentai. G. Jankauskienės nuotr.

Pristatomos iškiliausios asmenybės

Vasario 15 d., pažymint Kauno tech-
nologijos universiteto 95-metį ir 

pasitinkant Lietuvos valstybingumo at-
kūrimo 100-ąsias metines, KTU muzieju-
je atidaryta nauja ekspozicija „Asmenybės 
universiteto ir valstybės istorijoje“. Ekspozi-
cijoje universiteto istorija perteikiama pri-
statant iškiliausias asmenybes, dariusias 
įtaką ne tik universitetui, bet ir valstybei. 

Naujoji ekspozicija supažindina su la-
biausiai universitetui nusipelniusiomis as-
menybėmis, tarp kurių – Aukštųjų kursų 
įkūrėjas ir ilgametis Matematikos-gamtos 
fakulteto dekanas prof. Zigmas Žemaitis, 
universiteto autonomiją tarpukariu gynę 

Kauno technologijos 
universiteto 
95–mečio proga – 
nauja ekspozicija
Audronė VEILENTIENĖ
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rektoriai – fizikinės chemijos pradininkas 
prof. Vincas Čepinskis ir konstitucinės teisės 
„tėvas“ prof. Mykolas Riomeris, sovietų ir na-
cių okupacijų metais studentus ir dėstytojus 
nuo represijų saugoję rektoriai profesoriai 
Antanas Purėnas ir Julijonas Gravrogkas, 
nuo rusifikacijos okupuotą Lietuvą siekęs 
apsaugoti prof. Kazimieras Baršauskas ir kt. 

Ekspozicijoje taip pat pristatomi univer-
siteto dėstytojai ir absolventai, darę įtaką 
valstybės raidai – 1918 m. Vasario 16-osios 
ir 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės 
aktų signatarai, prezidentai, premjerai ir mi-
nistrai: profesoriai Augustinas Voldemaras, 
Pranas Dovydaitis, Kazimieras Šaulys, Myko-
las Biržiška, Steponas Kairys, Petras Leonas, 
Vladas Jurgutis, Vytautas Paliūnas, docentai 
Antanas Smetona, Leonas Bistras, Antanas 
Tumėnas, Antanas Karoblis, Povilas Vara-
nauskas, lektorius Algirdas Patackas, KTU 
Garbės daktarai doc. Bronislovas Lubys ir Al-
girdas Mykolas Brazauskas. 

Ekspozicijos rengėjai stengėsi atskleisti 
šių valstybės veikėjų vertybines nuostatas, 
mintis, jų požiūrį į valstybę, tautą, kalbą, 
mokslą. Pavyzdžiui, Vasario 16-osios akto 
signataro, Ministro Pirmininko prof. Prano 
Dovydaičio, vienu metu redagavusio 4–5 lei-
dinius, vertybines nuostatas atskleidžiančią 
citatą pavyko rasti jo pasiaiškinime, rašyta-
me 1942 m. liepos 29 d. Sverdlovsko kalė-
jimo tardytojui. Lito „tėvas“, užsienio reika-
lų ministras prof. Vladas Jurgutis Štuthofo 
koncentracijos stovykloje buvo įkūręs slaptą 

akademiją, kurioje, siekiant, kad kaliniai dva-
siškai nepalūžtų, jiems buvo skaitomos pas-
kaitos.

Dėmesys – kovotojams už Lietuvos laisvę

Universitetų istorija glaudžiai susi-
jusi su valstybės istorija – kai klesti 

valstybė, klesti ir universitetai, o valstybei 
žlungant, aukštosios mokyklos dažnai užda-
romos ar reorganizuojamos. Kiekviena oku-
pacinė valdžia bandė universitetą suvaržyti 
ir pajungti savo ideologijai, tačiau visais lai-
kotarpiais atsirasdavo asmenybių, kuriems 
laisvė ir nepriklausomybė buvo svarbesnė 
už asmeninę gerovę ir net gyvybę. 

Viena iš laisvės kovotojų – Aldona Čar-
neckaitė, kartu su žvalge Marcele Kubiliūte 
1919 m. atskleidusi slaptos lenkų karinės 
organizacijos planuotą sukilimą. Aldona 
įkalbėjo lenkų karininką išvogti slaptus do-

Prietaisai, naudoti Vytauto Didžiojo universiteto 
chemijos ir fizikos paskaitų praktiniams 
užsiėmimams, 1930–1940 m.
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Valdemarui Čarneckiui, tuometiniam susi-
siekimo ministrui. Baigusi medicinos moks-
lus Vokietijoje, Aldona Čarneckaitė dirbo 
prof. Vandos Tumėnienės asistente universi-
tete. Aukštųjų kursų lektoriai Liudas Vailionis 
ir Antanas  Gravrogkas 1919 m. įstojo į Lie-
tuvos šaulių sąjungą, dalyvavo nepriklauso-
mybės kovose, prisidėjo organizuojant Klai-
pėdos sukilimą. 

Universiteto studentai ir dėstytojai ak-
tyviai dalyvavo antisovietiniame ir antinaci-
niame pasipriešinime. Doc. Adolfas Damu-
šis ir studentas Pilypas Žukauskas Narutis 
kartu su kitais suorganizavo sukilimą prieš 
besitraukiančią okupacinę SSRS kariuome-
nę, išgelbėjo apie 2000 kalinių ir paskelbė 
Nepriklausomybės atkūrimą, paskui tapo 
antinacinio pasipriešinimo dalyviais ir buvo 
kalinami Vokietijos koncentracijos stovyklo-
se. Vienas žymiausių pokario partizanų buvo 
„Grandies“ korporacijos studentas Juozas 
Lukša, studijavęs architektūrą Statybos fa-
kultete. Partizane tapo ir savo gyvybę paau-
kojo Istorijos-filologijos fakulteto studentė 
Romualda Diana Glemžaitė.

 
Laisvės troškimas nenuslopintas

Sovietų okupacijos laikotarpiu Univer-
sitete, vėliau – Kauno politechnikos  

institute (KPI) nuolat atsirasdavo antisovie-
tinės veiklos apraiškų. 1952 m. buvo suimti 
ir už antisovietinę veiklą nuteisti 25 metus 
kalėti šeši KPI studentai, priklausę antiso-
vietinei pogrindinei organizacijai „Vieningoji 
darbo sąjunga“: Vytautas Bukauskas, Alfon-
sas Urbonas, Vytautas Kaminskas, Tadas Ja-
gelavičius ir Jonas Kreimeris. 1958 m. suimta 
ir nuteista KPI Statybos fakulteto studentė, 
antisovietinės pogrindinės organizacijos 
„Laisvę Lietuvai“ narė Nijolė Alfonsa Gaškai-
tė Žemaitienė. Nijolė, sulaukusi nepriklauso-
mybės, likusį gyvenimą paskyrė partizanų 
kovos istorijai tyrinėti. KPI vokiečių kalbos 
dėstytojas, kraštotyrininkas Antanas Gintau-

tas Sakalauskas buvo pogrindinės organiza-
cijos, 1972 m. vasario 14–15 d. Kaune išpla-
tinusios antisovietinius atsišaukimus, narys. 

50 sovietų okupacijos metų nenuslopino 
laisvės troškimo. 1990 m. atkurtas Lietuvos 
valstybingumas, kurį 1991 m. sausio 13 d. 
padėjo apginti ir KTU bendruomenės na-
riai. Sausio 13 d. gindami Lietuvos televizijos 
bokštą nuo sovietų kariuomenės, žuvo KTU 
Radioelektronikos fakulteto studentai Virgi-
nijus Druskis ir Rimantas Juknevičius, buvo 
sužeisti Mašinų gamybos fakulteto studen-
tas Robertas Gradauskas ir „Vibrotechnikos“ 
mokslinio centro darbuotojas Julijus Valan-
čauskas. 

Laisvės kovotojų fotografijų skaitme-
nines kopijas muziejui padovanojo jų gi-
minaičiai arba patys Laisvės kovų dalyviai, 
kai kurios kopijos gautos iš Lietuvos ypa-
tingojo archyvo. Ekspoziciją „Asmenybės 
universiteto ir valstybės istorijoje“ gali-
ma aplankyti KTU Centriniuose rūmuose                                                
(K.Donelaičio g. 73).         ■
KTU ekspozicijos „Asmenybės universiteto ir 
valstybės istorijoje fragmentai. 
J. Klėmano nuotr.
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Pažvelkite į vaikus – jie nori viską pa-
liesti, išbandyti. Vilniuje atidarytame 

Iliuzijų muziejuje „Vilnil“ kiekvienas pasijus 
vaiku, nes čia nėra už stiklo paslėptų eks-
ponatų. Šio muziejaus eksponatai kitokie – 
jie stebina, kviečia į linksmą nuotykį, kuria 
pramogas bet kokio amžiaus žmonėms. Juk 
iliuzija – iškraipyta pojūčių interpretacija, kai 
realybė suvokiama ne tokia, kokia ji yra.

2016 m. atsidariusiame Iliuzijų muziejuje 
„Vilnil“ buvo pristatyti 45 eksponatai, vieni 
iš jų pagaminti iliuzionizmo entuziastų, kiti 
sukurti Amerikos ir Rusijos mokslo laborato-
rijose. Jau per pirmąją muziejaus veiklos sa-
vaitę dalis eksponatų buvo pakeisti, nes jais 
nebuvo patenkintas pats muziejaus įkūrėjas 
Matvejus Linovas, greitai reaguojantis į lan-
kytojų pastabas. Dabar muziejus turi dirbtu-
ves, kuriose kuriami eksponatai.

Šiuo metu muziejuje galima pamatyti 
per 70 įvairių eksponatų. Ekspozicijoje yra 
iš stiklo ir įvairių formų sukurtų objektų, ku-
riančių iliuziją, kad objektai yra nevienodo 
dydžio, nors uždėjus vieną ant kito įsitiki-
ni, kad jie vienodi, arba iliuziją, kad figūros 
juda į skirtingas puses, nors iš tiesų jos stovi 
vietoje. Eksponuojami iš veidrodžių sukurti 

objektai, kurie iškraipo vaizdą, sukuria gylio 
efektą. Akis apgauna ypatingas objektų iš-
dėstymas ir ornamentai – atrodo, kad objek-
tai yra nevienodo dydžio, bet tai – tik optinė 
apgaulė.

Apsilankę muziejuje, turėsite progos pa-
matyti 2016 m. iliuzijų konkursą laimėjusią 
„Klaidinančių cilindrų iliuziją“ ir įsitikinsite, 
kad realybėje trimatės formos skiriasi nuo 
jų atspindžių veidrodyje. Vertikalūs cilindrai 
vienaip žiūrint atrodo lyg apskritimai, o ki-
taip – keturkampiai. Net ir žinodamas, kad 
tai – tas pats objektas, žmogus negali pa-
keisti interpretacijos savo galvoje.

Kiekvieną lankytoją nustebins revoliuci-
nis hiperboloidas: ar įmanoma, kad pastum-
ta tiesi lazda pralįstų 
pro lenktą bumerango 
formos plyšį? Muzie-
juje eksponuojamas ir 
Anomorfinis paveiks-
las, kurio istorija siekia 
net 1745 metus. Po 
Jakobitų sukilimo Škotijoje paveikslai, vaiz-
duojantys Charlesą Edwardą Stuartą buvo 
naikinami, buvo draudžiama tapyti jo atvaiz-
dus. Išeitis buvo rasta – portretai pradėti ta-

Kviečia Iliuzijų muziejus „VILNIL“
Eimantas KONTRIMAVIČIUS
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pažvelgus į atspindį metaliniame cilindre. 
Muziejuje nustebins ir dvigubo portre-

to iliuzija, skanimacija, apverstas kambarys, 
iškraipytų veidrodžių kambarys. Pamatysite 
zoetropą, praksinoskopą, stebuklingą sodą, 
mažinančią kėdę, pasisupsite virš Vilniaus, 
juostomis padalytame veidrodyje iš dviejų 
žmonių veidų sukursite vieną.

Muziejuje įrengtas 1980-ųjų metų kam-
barys: atsisėdę į to laikmečio fotelius pa-
žiūrėsite seniai matytą animacinį filmuką 
„Na, palauk!“, pavartysite tuo metu išleistas 
knygas, tą laikotarpį primins ir ant sienos 
kabantis kilimas.

Muziejaus sienas puošia Davido Macdo-
naldo iliuzinės fotografijos, susidedančios 
iš daugybės atkirų fotografijų, kuriose vaiz-
das užfiksuotas iš suplanuotų stebėjimo 
taškų, leidžiančių vaizdus sujungti į vieną 
visumą. Tokia fotografija sukuriama per ke-
letą savaičių, o kartais ir mėnesių.

„Vilnil“ Jums siūlo intelektualias pra-
mogas, susijusias su regėjimo, mąstymo ir 
pasaulio suvokimo ypatumais, o muziejaus 
siela Matvejus Linovas kviečia apsilanky-
ti ne po vieną, o su draugu / drauge arba 
linksma bičiulių kompanija ir būtinai atsi-
nešti fotoaparatą.          ■

Pradėdamas naujus metus 
ir minėdamas savo 8-ąjį 

gimtadienį, Valdovų rūmų 
muziejus pirmasis šalyje savo 
lankytojams pristatė gali-
mybę 3D virtualioje erdvėje 
šimtmečiais nusikelti į praeitį.

Virtualioje kelionėje galima pamatyti, 
kaip istoriškai keitėsi Vilniaus pilių 

teritorija, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių re-
zidencija nuo XIII a. iki šių dienų. Tai leidžia 
suvokti istorinio lobyno, eksponuojamo Val-
dovų rūmų muziejuje, svarbą.

Aštuonių minučių trukmės virtualioje 
3D projekcijoje, sukurtoje remiantis Valdovų 
rūmų teritorijoje atliktų archeologinių tyri-
mų duomenimis ir kita moksline medžiaga 
bei panaudojant JAV teikiamus DEM paly-
dovinius matavimo duomenis, atkuriamos 
tikslios gynybinių statinių ir pilių vaizdų re-
konstrukcijos, susietos su realiai muziejuje 
eksponuojamais mūrais ir archeologiniais 
radiniais. Ir ne tik – pagal tikslius mokslinius 

Pirmą kartą
Lietuvoje:
kelionė į praeitį 
3D virtualiojoje 
realybėje 

Iliuzijų muziejuje „Vilnil“ lankytojams siūlomos 
intelektualios pramogos. 

„Vilnil“ archyvo nuotr.
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duomenis virtualiai atkurtas istorinių sta-
tinių tūris, formos, aukštis, eksterjeras, me-
džiagos, spalvos ir kitos detalės. 

Kurti analogų Lietuvoje ir daugelyje už-
sienio šalių neturinčią 3D virtualią ekskursiją 
Valdovų rūmų muziejui padėjo vaizdo grafi-
kos ir animacijos lyderės UAB „Gluk Media“ 
kūrėjų komanda. Ji koordinavo tiesioginės 
kūrybos darbus daugelyje kitų Europos ša-
lių. Specialistų, galinčių kurti vizualizacijas 
tokioms erdvėms kaip Valdovų rūmų mu-
ziejus, visame pasaulyje yra vienetai, todėl 
įgyvendinant 3D projektą tiesiogiai prisidėjo 
specialistai iš JAV, Peru, Vokietijos, Vengrijos, 
Baltarusijos ir Lietuvos.

Kuriant 3D virtualią kelionę laiku 
tiek kūrėjų komandai, tiek kompiute-
rinėms programoms ir visai technikai 
teko triskart didesnis krūvis negu ku-
riant įprastą animaciją – toks krūvis 
susidarė siekiant išgauti 360 laipsnių 
vaizdą, kuriame telpa visi žmogaus re-
gos laukai. Tai reiškia, kad, leidžiantis į 
kelionę šimtmečiais, joje dalyvaujančio 
žmogaus akims per specialius įrengi-
nius vaizdas perduodamas beveik trigubai 

dažniau nei įprasta kine – 60 kartų per se-
kundę. Dėl šios priežasties kelionės dalyviai 
patiria įvairių sensorinių pojūčių, pavyzdžiui, 
pakilus į 19 metrų aukštį, jaučia „linksmųjų 
kalnelių“ efektą.

Leistis į 3D virtualią kelionę laiku gali kie-
kvienas, įsigijęs bilietą ir apsilankęs Valdovų 
rūmų muziejuje. Tam nebūtinas gidas ar iš-
ankstinė registracija. Tai – integruota nuola-
tinės Rūmų architektūrinės ir istorinės raidos 
ekspozicijos dalis – sudaryta galimybė lan-
kytojui individualiai pasinaudoti 3D virtua-
lios kelionės laiku paslauga, į modernius ter-
minalus įmetus vos 1 euro monetą.                ■

Valdovų rūmų muziejaus informacija

UAB „Gluk Media“ vizualizacijos.
R. Danisevičiaus nuotr.
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Siekiant populiarinti tauti-
nį kostiumą ir įprasminti jį 

valstybinėse šventėse, Lietu-
voje 2017-ieji paskelbti Tauti-
nio kostiumo metais. 

Minint Tautinio kostiumo metus  Vin-
co Kudirkos muziejuje atidaryta 

ekpozicija, kurioje pristatoma  XIX a.–XX a. 
pirmosios pusės Zanavykų etnografinė ap-
ranga. 

Muziejuje eksponuojama maža dalis 
XIX a. Zanavykų krašto moterų aprangos 
pavyzdžių (originalai arba jų kopijos) ir 
pora XX a. pirmosios pusės tautinio kos-
tiumo komplektų iš Lietuvos nacionalinio 
muziejaus etnografinės aprangos rinkinio. 
Eksponatai gauti iš Gelgaudiškio, Kudirkos 
Naumiesčio, Lekėčių, Pilviškių, Plokščių, Sin-
tautų, Slavikų, Sudargo, Višakio Rūdos ir Za-
pyškio apylinkių.

Lietuvių etnografinė apranga

Lietuvių etnografinės aprangos raido-
je ryškūs trys laikotarpiai: tradicinės 

aprangos formavimasis XIX a.; tradicijų nyki-
mas ir modernios mados plitimas XIX ir XX a. 
sandūroje; tradicijų gaivinimas ir tautinės 
aprangos paplitimas XX a. Visuose regio-
nuose pagrindinės aprangos dalys buvo tos 
pačios, skyrėsi tik jų sukirpimas, spalvos, or-
namentai, atskirų dalių dėvėsena, papildo-
mos detalės ir papuošalai. Moterų šventinę 
aprangą sudarė: marškiniai, sijonas, lieme-
nė, prijuostė, sermėga arba kailiniai, drobu-
lė arba skara; vyrų apranga: marškiniai, kel-
nės, trinyčiai arba sermėga, kailiniai. Moterų 
ir vyrų ryšėtos tos pačios juostos, panašūs 
buvo rankų ir kojų apmovas ir apavas. Mo-
terų apranga buvo įvairesnė ir spalvingesnė 
negu vyrų, o galvos dangalas priklausė nuo 
amžiaus ir stoto. 

Zanavykų tautinis kostiumas Vinco 
Kudirkos muziejaus ekspozicijoje

Merginos tautiniais drabužiais, XX a. 4 deš. Kaunas: fotoateljė Modern. 
Iš LNM etnografinės ikonografijos rinkinio.

LIETUVOS MUZIEJAI 2017’120
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Suvalkiečių etnografinė apranga buvo 
puošni, drabužiai siūti iš puikios kokybės 
namudėje austų ir pirktinių audinių. Kapsų 
aprangoje buvo aukštaičiams ir dzūkams 
būdingų bruožų, zanavykų apranga turėjo 
žemaičiams ir klaipėdiečiams įprastų savitu-
mų. 

XIX a. zanavykų drabužių ypatumai

Zanavykių marškiniai (papetės) su pla-
čiomis rankovėmis, atverčiama arba 

stačia apykakle ir krūtinėle XIX a. siūti iš labai 
plonos baltos drobės; jų apykaklė, krūtinėlė, 
perpetės, rankovių galai ir rankogaliai siuvi-
nėti baltais, raudonais, juodais arba rudais 
augaliniais raštais adinuke, kryželiu, peltakiu 
ar virvele. Rankovių galai trejopi: su užsags-
tomais rankogaliais, palaidi arba ties riešais 
sutraukti koreliu. Rauktas ryškiaspalvių dry-
žių sijonas (spadnyčia) siūtas iš 5–6 skersinio 
audinio palų. 

Prijuostė (žiurstas) XIX a. pirmoje pusė-
je buvo balta su raudonais dryžiais ar rau-
donais ir mėlynais išilginiais rinkinių dryže-
liais arba tamsi su įvairiaspalviais dryžiais. 
Kiek vėliau paplito spalvingos prijuostės su 
tamsiame fone išilgai išdėstytais stilizuotais 
lelijų, žirnelių, žvaigždučių motyvų skaistgi-
jų raštais ir dantukais rauktu pažemiu (kval-

bonu). Trumpa liemenuota, su priekyje per 
7–12 cm nesueinančiais skverneliais arba 
nuo juosmens išplatinta liemenė (vystukė) 
siūta iš skersadryžio, languoto, augaliniais 
raštais išmarginto arba vienspalvio vilnonio, 
pusvilnonio, brokatinio ar šilkinio audinio, o 
kraštai buvo apsiuvami kitos spalvos akso-
mu ar kaspinu. 

Pečius moterys gaubėsi balta dviejų palų 
drobule arba vilnone skara. Smulkiais langu-
čių, katpėdėlių, vingelių, rombelių raštais 
išaustos drobulės palos buvo sujungiamos 
išpintu ar išsiuvinėtu perdrobuliu, o galai pa-
puošiami išsiuvinėtais raštais ar prisiūtais pi-
nikais. Šaltuoju metu moterys vilkėjo puoš-
nius kailinius, mūvėjo margaraštes pirštines, 
riešines, galvą dengėsi kepurėle ir skarele su 
prisiuvamu puošniu antkakčiu (pabriviais). 
Merginos puošėsi iš karoliukų verta karoli-
ne (karieliniu), gyvų gėlių vainiku, galionu      
(pakalke, trasa, tresa) arba kaspinais; krūtinę 
– koraliniais arba stikliniais karoliais. 

Įvairių pločių ryškiaspalves vienos ar trijų 
geometriniais raštais raštuotų eilių rinktines 
juostas su spalvingais kutais galuose juosėjo 
ir moterys, ir vyrai. 
Moterys avėjo su-
varstomus pusil-
gius odinius pus-
bačius, batelius, 
vyrai – aulinius 
batus.

Apie zanavykų 
vyrų aprangą gali-
ma spręsti tik iš 
literatūros aprašų 
ir muziejuose iš-
likusių vienetinių 
pavyzdžių. 

Moters ir merginos 
išeiginė apranga, 
XIX a. II p. Iš LNM 
rinkinių kopijų par-
odos „Tautinis kos-
tiumas – graži ir 
nesenstanti mada“.

Juostos, XIX a. II p. Linas, medvilnė, vilna; rinktinis. 
Šakių r. Balseliškių, Karališkių ir Slavikų k., Kudirkos 
Naumiestis, Vilkaviškio r. Paežerių k.
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Vyrų išei-
ginę aprangą 
sudarė: marški-
niai, kelnės, va-
sarinis apsiaus-
tas trinyčiai, 
sermėga, kaili-
niai, kaklaskarė 
(šiolė), šalikas, 
pirštinės, rie-
šinės, veltinė 
skrybėlė, austi-
nė juosta arba 
odinis diržas, 
batai. 

Tautinio kostiumo atsiradimas XX a.

Senosios tradicijos kaime, kaip ir visoje 
Lietuvoje, XIX a. pabaigoje–XX a. pra-

džioje jau buvo sunykusios. XIX a. apranga 
buvo išnykusi arba uždaryta kraičio skrynio-
se. Visuotinai plito iš namudinių ir fabriki-
nių dvispalvių, smulkaus rašto audinių siū-
ti miestietiškos mados išeiginiai drabužiai 
– palaidinė, švarkelis ir nugaroje gausiai pa-
rauktas arba klostytas sijonas iš 5–7 trapeci-
nių palų su pažemėse prisiūtais aksominiais 
arba šilkiniais lankais. Prijuostė vienspalvė, 
su įaustais kitos spalvos dryželiais arba skais-
gijomis išsiuvinėtais augaliniais ornamentais 

pažemėje. Ant galvos ryšėtos namudinės ir 
fabrikinės skarelės, gaubtasi skaromis. 

Šventinė valstiečių apranga pasižymė-
jo įvairove, nes kiekvieno turėta individuali, 
pasisiūta iš namie turimų medžiagų ir pagal 
turimas galimybes. XX a. ši apranga, tapusi 
tautiniu kostiumu ir įgijusi naują paskirtį – 
išreikšti lietuvių tautos savitumą ir pagarbą 
jos kultūriniam paveldui – imta vilkėti inte-
ligentijos. 

Karolinė, XIX a. Ašutai, karoliukai; vėrimas. Vietovė 
nežinoma. Iš Mykolo Brenšteino rinkinio.

Moteris ir mergaitė, XX a. 4 deš. Kaunas: fotoateljė 
Modern. Iš LNM etnografinės ikonografijos rinkinio.

Moters ir mer-
ginos išeiginė 
apranga, XIX a. 
II p. Iš LNM rin-
kinių kopijų par-
odos „Tautinis 
kostiumas – gra-
ži ir nesenstanti 
mada“.

Žemės ūkio departamento ir Žemės ūkio 
rūmų pastangomis suburti profesionalūs 
dailininkai, scenografai ir tautodailininkai 
sukūrė moderniai stilizuotą tautinį kostiu-
mą, kuris tapo koncertine apranga ir išplito 
visoje Lietuvoje. Žinoma, neaplenkė ir Kudir-
kos Naumiesčio apylinkių. Itin dekoratyvus 
ir unifikuotas tautinis kostiumas buvo aki-
vaizdžiai nutolęs nuo XIX a. turėtų valstiečių 
šventinių drabužių.          ■

Lietuvos nacionalinio muziejaus etninės 
kultūros skyriaus informacija

A. Baltėno ir K.Stoškaus nuotr.
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2016 m. lapkričio 10–
2017 m. vasario 5 d. 

Nacionalinėje dailės gale-
rijoje veikė paroda „Juze-
liūno kabinetas: moder-
nėjantis lietuviškumas“. 
Parodos kuratorius – 
Šarūnas Nakas. 

Julius Juzeliūnas (1916–2001) – viena 
ryškiausių XX a. antrosios pusės lietu-

vių kultūros ir politikos asmenybių. Šiandie-
nos požiūriu, jis būtų tarsi tarpdisciplininis 
menininkas: įtakingas kompozitorius, tauti-
nio modernizmo ideologas, profesorius, dau-
giau nei 50 lietuvių kompozitorių mokytojas, 
habilituotas daktaras, originalios teorijos kū-
rėjas, vienas iš Sąjūdžio steigėjų, aktyvus Ne-
priklausomybės atstatymo procesų dalyvis.

Lietuvių muzikos kraštovaizdyje Juze-

Paroda „Juzeliūno kabinetas. 
Modernėjantis lietuviškumas“

liūnas išsiskiria nepriklausoma laikysena ir 
nepaprastu iniciatyvumu. Juzeliūnas tapo 
svarbiausiu M. K. Čiurlionio prieš šimtmetį 
pradėtos ir Juozo Gruodžio tarpukariu puo-
selėtos nacionalumo tradicijos moderni-
zuotoju. Jam įtaką darė ne tik už geležinės 
uždangos vykę reiškiniai ar tų laikų lietuvių 
menininkams neįprastos kelionės po tolimus 
kraštus (Nigeriją, Birmą, Tunisą, Kongą, Mau-
ricijų, Madagaskarą), bet ir mokslinės muziki-
nio folkloro studijos, domėjimasis lingvistika.

Paroda „Juzeliūno kabinetas: modernė-
jantis lietuviškumas“ surengta J. Juzeliūno 
100-ųjų gimimo metinių proga. Ekspozicija 
sudaryta pagal meninio ir mokslinio tyrimo 
rezultatus, dalyvaujant įvairių sričių meni-
ninkams ir mokslininkams. Joje pristatatyti 
filmai, instaliacijos, fotografijos, komiksai, 
objektai, muzika ir tekstai.         ■

Nacionalinės dailės galerijos informacija
Kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno kabinetas. 
Vilnius, 1985. A. Kunčiaus nuotr.
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2016 m. gruodžio 8 d. Naujajame arsenale atidaryta 
Raimondo Paknio fotografijų paroda „Išlikęs 

laikas. LDK mūrų istorijos“. 

Išlikęs laikas ir LDK mūrų istorijos 
Naujajame arsenale
Giedrė JANKEVIČIŪTĖ

Fotografo Raimondo Paknio vardas 
paprastai siejamas su leidyba: jo lei-

dyklos istorija prasidėjo 1993 m. nuo didžiu-
lio pasisekimo sulaukusio albumo „Lietuvos 
bažnyčių menas“, parengto kartu su kolega 
Arūnu Baltėnu. Netrukus pasirodė vėlgi abie-
jų fotografų leidinys „Senoji lietuvių skulptū-
ra“. R. Paknio leidykla užsiėmė teritoriją ir jau 
beveik ketvirtį amžiaus jos neapleidžia.

2015 m. Lietuvos nacionaliniame muzie-
juje jis atidarė parodą „Išlikęs laikas. Medinių 
bažnyčių interjerai“. Viešumon įžengė kny-
gos puslapiuose nebetelpantis fotografas – 
mūsų parodų erdvėse neįprastai didelio for-
mato spalvotų fotografijų meistras. 

R. Paknys fotografuoja ir rodo tai, kas jį 
visą gyvenimą labiausiai domino, – senąją 
architektūrą. Tai Lietuvos paveldas – bažny-
čios, koplyčios, vienuolynai, dvarai. Prieš ke-
letą metų jo susidomėjimo laukas prasiplėtė 
rytų ir pietryčių kryptimi – į LDK žemes Bal-
tarusijoje (LDK paveldo Baltarusijoje vaizdų 
eksponuota ir šioje parodoje) ir Ukrainoje.

Naujausios fotografijos – laiko, patir-
ties, brandos, aiškaus supratimo apie kūry-
bos tikslus ir prasmę, gilaus fotografuojamo 
objekto ir fotografavimo sąlygų pažinimo 
vaisius. Plokšteline (4 × 5) kamera nufoto-
grafuotos analoginės nuotraukos didinamos 

išlaiko ryškumą ir tikrovės vaizdui artimą 
piešinį.

Šios fotografijos sukurtos neskubant ir 
skirtos žiūrėti ilgai. Jos gražios kaip paveiks-
lai, nors kartu šiek tiek baugina – kaip visi iš 
praeities į mūsų dabartį įsiveržę pavidalai. 

Tikras malonumas mėgautis įgudusia 
fotografo akimi pagauto vaizdo estetika, pa-
sinerti į jo meistriškai sukurtą elegišką nuo-
taiką, tačiau tampa nejauku staiga suvokus, 
kad prieš mus – žiauriai deformuotos atmin-
ties kultūros dokumentas. Rafinuoti vaizdai 
byloja apie tragediją, atėmusią žmonėms 
gebėjimą darniai sugyventi su savo praeiti-
mi ir jos ženklais. 

Sunku patikėti, kad tą daugybę nyks-
tančių mūrų kas nors pajėgs prikelti naujam 
gyvenimui, ypač kad, pasak fotografo, kal-
bantis su vietiniais Baltarusijoje, Ukrainoje, 
pasitaiko, net ir Lietuvoje, pašnekovai prisi-
mena nebe koplyčią, o joje buvusį sandėlį 
arba garažą, nors jų močiutės ir seneliai dar 
eidavo ten melstis. Toks požiūris Pakniui – 
dar viena paskata fotografuoti: jis tiki, kad, 
nufotografavus nebūčiai pasmerktą objektą, 
nykimas tarsi sustabdomas, o dar kuriama ir 
nauja kultūros vertė.         ■

R. Paknio asmeninio archyvo nuotr.
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2016 m . l a p k r i č i o 
25–26 dienomis 

Vilniuje, Lietuvos parodų ir 
kongresų centre „Litexpo“ vy-
kusioje 6-ojoje mokyklų įran-
gos, mokymo priemonių ir 
technologijų parodoje „Moky-
kla 2016“ dalyvavo 14 Lietu-
vos muziejų asociacijos vieni-
jamų muziejų. 

Parodoje  – MuMo idėjos

Parodos koncepcija ir šūkis „Mokykla 
be sienų“ puikiai atitiko ir Lietuvos 

muziejų jau keletą metų plėtojamo projekto 
„MuMo“ (Muziejus – Mokyklai) idėją – siekį 
padėti mokykloms ieškoti, kurti, atrasti, ben-
drauti neįprastoje aplinkoje ir neįprastais 
mokymo(-si) būdais.

Parodoje „Mokykla 2016“ dalyvavę mu-
ziejai pristatė edukacines programas, kurias 

Ugdymo plėtotės centro specialistai kruopš-
čiai atrinko pagal parodos tematiką ir nau-
jausias šiuolaikinio mokymo tendencijas. 
Lankytojai galėjo su jomis susipažinti paro-
doje veikusiose Atradimų laboratorijose ir 
Lietuvos muziejų asociacijos stende, įsikū-
rusiame Atradimų laboratorijos „Gamtos ir 
meno simbiozė“ erdvėse.

Lapkričio 25 d. Atradimų laboratorijoje 
„Gamtos ir meno simbiozė“, parengtas pro-
gramas pristatė Lietuvos dailės muziejaus 

Muziejai parodoje „Mokykla 2016“ 
ir kitokia „Idėjų mugė“
Rasa AUGUTYTĖ
Lolita VALUŽIENĖ

LIETUVOS MUZIEJAI 2017’1 25
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padaliniai – Palangos gintaro, Laikrodžių 
muziejus Klaipėdoje ir Vytauto Kasiulio dai-
lės muziejus, taip pat Nacionalinis M. K. Čiur-
lionio dailės muziejus ir  Žemaičių muziejus 
„Alka“. Nacionalinis muziejus Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai kar-
tu su Vilniaus Žvėryno gimnazija organizavo 
veiklas laboratorijoje „Knygų sala“.

Lapkričio 26 d. muziejai lankytojų laukė 
keliose parodoje įsikūrusiose laboratorijose. 
Lietuvos jūrų, Kauno T. Ivanausko zoologijos 
muziejų, Kauno tvirtovės VII forto, Lietuvos 
dailės muziejaus Meno pažinimo centro pa-
rengtos edukacinės programos pristatytos 
laboratorijoje „Gamtos ir meno simbiozė“,  
Nacionalinės dailės galerijos – laboratorijo-
je „Gamtos ir meno diagnostika ir gydymas“. 
„Matematikos laboratorijoje“ su lankytojais 
bendravo Trakų istorijos, Maironio lietuvių 

literatūros, Lietuvos švietimo istorijos mu-
ziejų ir Kauno tvirtovės VII forto edukatoriai. 
Visų muziejų veiklose buvo jungiami gam-
tos mokslai, technologijos, menas ir istorija.

Lietuvos muziejų asociacijos stende pri-
statyti muziejų leidiniai, skirti vykdytiems 
edukaciniams projektams ir Lietuvos muzie-
jų edukacinių veiklų dalomoji vaizdinė bei 
tekstinė medžiaga. LMA stendas buvo itin 
populiarus, nes Lietuvos pedagogai čia rado 
nemažai jiems reikalingos informacijos.

„Idėjų mugė“ skatino improvizuoti

Siekiant muziejus skatinti keistis ži-
niomis, įgyta patirtimi, idėjomis ir jų 

įgyvendinimo modeliais, 2016 m. gruodžio 
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1–22 dienomis organizuota muziejų eduka-
cijos „Idėjų mugė“, kurioje dalyvo 40 Lietu-
vos muziejų. Iki šiol „Idėjų mugėje“ muziejai 
pristatydavo jau nuveiktus darbus. Šį kartą 
mugės tikslas buvo kitoks – pasiūlyti muzie-
jams įsileisti kitų muziejų edukatorius, im-
provizuoti ir dalytis mintimis. 

Kiekvieno mugėje dalyvaujančio muzie-
jaus edukatoriai turėjo aplankyti kitą muzie-
jų, pasirinkti jiems įdomiausius eksponatus 
ir sukurti edukacinio užsiėmimo koncepciją: 
nurodyti tikslinę grupę ir galimas priemo-
nes, aprašyti veiklas pagal pateiktą formą. 
Muziejai, apie kurių ekspozicijas buvo kuria-
mi užsiėmimai, galės naudotis „Idėjų mugės“ 
metu sukurtais aprašais, galbūt atras partne-
rių naujoms veikloms.  

Nominacijoms „Už platų požiūrį ir inte-
gralumą“ bei „Už drąsą eksperimentuoti“ 

pristatyta 19 edukacinių programų idėjų, 
kurias rengė 24 edukatoriai. Idėjų vertinimo 
komisiją sudarė: Nideta Jarockienė (Valsty-
bės pažinimo centro vadovė), Eglė Nedzins-
kaitė (Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo 
sekcijos valdybos narė), menotyrininkė, kul-
tūrinės edukacijos savanorė Rasa Dargužaitė 
ir Nacionalinės dailės galerijos edukatoriai. 
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„Žalvarinės bitės“ prizas „Už pla-
tų požiūrį ir integralumą“ 2016 m. atite-
ko Lietuvos jūrų muziejaus edukatorėms 
Joanai Čėsnaitei ir Ingai Kurtkutei, sukū-
rusioms edukacinį užsiėmimą „Klaipėdie-
čio tapatybės paieškos Klaipėdos skulp-
tūrų parke“ Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejaus Skulptūrų parko ekspozicijoje. 

„Žalvarinės bitės“ prizas „Už drąsą ekspe-
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jo karo muziejaus edukatoriams Mindaugui 
Grigoniui ir Mindaugui Tamošiūnui už užsi-
ėmimą „Kiškių sukilimas“ Vaikų literatūros 
muziejuje (Maironio lietuvių literatūros mu-
ziejaus padalinyje).

Sukurtų užsiėmimų aprašymai iš-
siųsti kiekvienam mugėje dalyvavusiam 
muziejui, taip pat skelbiami tinklapyje                                                
www.muziejuedukacija.lt.

Leidinyje – teorija ir praktika

Siekiant visuomenę informuoti apie 
muziejų veiklą, gerinti muziejų įvaiz-

dį ir pritraukti daugiau lankytojų į muziejus, 
parengtas ir išleistas elektroninis leidinys 
„Muziejų edukacinės programos. Teorija, 
praktika 2016“. Leidinio sudarytoja – Auksė 
Kapočiūtė-Vaitkuvienė, dizaineris – Vidas Al-
vikas, redaktorė – Liuda Skripkienė. 

Leidinio rubrikose „Iššūkiai ir galimybės“, 
„Programos, projektai“ ir „Tyrimai“ pateikia-
mi straipsniai, kuriuose nagrinėjama mu-

ziejinės edukacijos problematika. Leidinyje 
keliami klausimai, kaip muziejuje ugdyti 
pilietiškumą, kaip prisijaukinti švietimą, kal-
bama apie atvirumo meną ir apie edukacinę 
veiklą, kurioje nerasi didaktikos, yra tik atra-
dimai.             ■

Muziejų edukacinių programų pristatymo parodoje 
„Mokykla 2016“ akimirkos.
L. Valužienės ir R. Augutytės nuotr.
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Panevėžio kraštotyros mu-
ziejus jau 92 metus kaupia, 

saugo ir eksponuoja muzieji-
nes vertybes. 2016 m. Pane-
vėžio muziejininkai surinko, 
tyrinėjo ir aprašė 910 vienetų 
muziejinių vertybių, iš kurių 
net 833 buvo priimtos į pa-
grindinį fondą. 

Viena didžiausių priimtų eksponatų 
grupių – archeologiniai radiniai (281 

vnt.): XVII–XIX a. datuojami kryželiai, priklau-
sę stačiatikiams, dengti emalio glazūra, kai 
kurie iš jų – lapelio formos, medalikėliai, se-
gės, žiedai, sagos, monetos, stikliniai indai, 
tarp jų – XIX a. kvepalų buteliukas, kerami-
kinės ir fajansinės šukės, koklių dalys, vinys 
ir kt. 

Didesnioji minėtų radinių dalis pateko 
iš J. Tilvyčio gatvėje esančių Panevėžio se-
nųjų stačiatikių kapinių ir seniausių kapinių 

Senamiesčio 
g a t v ė j e 
aplinkos,kur 
2016m. va-
sarą vykdyti 
Dovilo Pe-
trulio vado-
vaujami ar-
cheologiniai 
tyrinėjimai.

Gausiau-
sias muziejaus fotografijų rinkinys pasipil-
dė ir senaisiais, ir sovietmečio, ir šiuolaiki-
niais vaizdais. Įsigyta 1915–1916 m. išleistų 
nespalvotų ir paspalvintų atvirukų (10 vnt.) 
su Pirmojo pasaulinio karo metų Panevėžio 
miesto ir jo gyvenimo atspindžiais. Didelis 
pluoštas (149 vnt.) XX a. 3–4 deš. portretų, 
grupinių ir kitokių fo-
tografijų į šio rinkinio 
saugotojos ir tyrinėto-
jos dr. Zitos Pikelytės 
rankas pateko iš mo-
kytojų Felikso Švelnio 
(1898–1958) ir Elinos 
Bujokaitės-Švelnienės 
(1912–1971) albumų. 
Finansavus Panevėžio 
miesto savivaldybei, 
muziejus įsigijo vertin-
gų Julijaus Vaicekausko 
fotografijų, kuriose at-
gyja 1978–1979 
metų miesto re-
alybė.

Muziejus nu-
pirko tik nedidelę 

Naujausi Panevėžio kraštotyros 
muziejaus eksponatai
Jūratė GAIDELIENĖ Siuvinėta ir apnerta audinio skiautelė, kurią Mor-

dovijos lageryje kalinčiai vienuolei disidentei Onai 
Pranckūnaitei dovanojo ten pat kalinta likimo drau-
gė. Apie 1978 m.

Rožančius iš labai smulkių 
karoliukų, įdėtas į mažą me-
talinę knygos formos dėžutę. 
XX a. I pusė. Saldaininė, silkinė. Porcelianas. XX a. I pusė. 
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dyti dovanotomis vertybėmis. Monsinjoras 
Juozapas Antanavičius padovanojo teksti-
lės kolekciją, kurioje – austi rankšluosčiai, 
staltiesės, takeliai ir kt., svetainės baldus iš 
Pajuodžių dvaro (Panevėžio r.), XX a. 5 deš. 
Šveicarijoje pagamintą spausdinimo maši-
nėlę, kuria išeivijos katalikų bažnyčios isto-
rikas, prelatas Paulius Jatulis (1915–1995) 
rinko ir rengė spaudai Lietuvos istorijos 
šaltinius, redagavo Zenono Ivinskio „Lie-
tuvos istoriją“, išleistą Romoje 1978 m. 
Panevėžietis fotomenininkas Evaldas Iva-
nauskas padovanojo skaitmeninį fotomon-
tažą „Šventė“ (2011 m.), iš karto radusį vietą 
nuolatinėje muziejaus ekspozicijoje. Foto-
menininkas Algimantas Aleksandravičius 
muziejui perdavė medinį kryžių su Jėzaus 
Kristaus skulptūra (XIX a. pab., Kėdainių r.). 

Vienuolė disidentė, politinė kalinė Ona 
Pranckūnaitė dovanojo 1976 m. spalio 20 d. 
jos namuose ir darbovietėje atliktų kratų 
protokolus. Buvęs politinis kalinys Zigman-
tas Plėštys perdavė iš Vorkutos anglies šach-
tos parsivežtą uolienos gabalą su akmens 
anglies susidarymo periode augusių augalų 
atspaudais. Muziejaus saugyklos pasipildė 
knygomis ir maldaknygėmis, lietuvių išeivių 
iš Pitsburgo (JAV) į Subačių XX a. 3 deš. ra-

Baldų komplektas iš Pajuodžių dvaro 
(Panevėžio r.). XIX a. pab. 
T. Stasevičiaus nuotr.

šytais laiškais, Vilniui vaduoti sąjungos leidi-
niais, mūsų senelių ir prosenelių naudotais 
namų apyvokos daiktais ir įrankiais, XX a. 
pirmosios pusės indais, devocionalijomis ir 
kitomis muziejinėmis vertybėmis.        ■

Skaitmeninis Evaldo Ivanausko fotomontažas 
„Šventė“, 2011 m. (iš ciklo „Pašnekesiai su 
Vincu Ferinausku“).
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Pirmojo Mažeikių krašto fo-
tografo, knygnešio, mies-

to burmistro Jono Motuzo 
(1864–1929) anūkė Ona Ker-
pauskienė Mažeikių muziejui 
dovanojo fotografijų ir archy-
vinių dokumentų. 

Minint seniausio Mažeikių istorinio 
paminklo šimtmetį, Kaune gyve-

nanti Ona Kerpauskienė buvo užsiminusi, 
kad dar turi fotografijų, kurias galėtų perleis-
ti muziejui. 

Mažeikių muziejaus vyriausiasis muzie-
jininkas Vytautas Ramanauskas nuvyko pas 
Motuzo anūkę į Kauną ir  grįžo nešinas dide-
liu senoviniu lagaminu, pilnu fotografijų, al-
bumų, dokumentų, laiškų ir kitos archyvinės 
medžiagos. Didelė šio archyvo dalis priklau-
sė Eugenijai Motuzaitei (1909–2002), vienai 

Mažeikių muziejui – 
Jono Motuzo anūkės dovana

Mažeikiškiai XX a. pradžioje.
Motuzų šeimos archyvo nuotr.
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Vytautas RAMANAUSKAS
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54-erius metus dirbusiai 
Mažeikių provizore. 

Ona Kerpauskienė sako, 
jog visa tai muziejui pado-
vanojo norėdama išsaugoti 
savo šeimos palikimą atei-
nančioms kartoms. Muzieji-
ninkai teigia, kad ši dovana 
– neįkainojama. Nuotrauko-
se užfiksuoti vaizdai, buiti-
nės detalės padeda supras-
ti to meto aplinką, kultūrą. 
Laukia didelis, bet įdomus 
darbas visą šį turtą susiste-
minti ir surašyti.

Dovanotų nuotraukų raiš-
ka labai gera, todėl jos tinka-
mos nuotraukoms ar net plakatams atspaus-
dinti. Muziejuje planuojama surengti ir šių 
nuotraukų parodą. 

Jonas Motuzas – pirmasis Mažeikių fo-
tografas. Čia apsigyvenęs 1898 m., miesto 
istorijoje paliko neišdildomą pėdsaką: buvo 
knygnešys, Juozo Vaičkaus „Skrajojamojo“ 
teatro aktorius ir dekoratorius, liaudies me-
nininkas, homeopatas. Atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę, tapo miesto burmistru 

(1921–1923 m.). Fotografija užsiėmė iki 1915 
m., kai pablogėjusi sveikata nebeleido to da-
ryti. 

J. Motuzas turėjo pasekėjų. Vienas iš jų 
– Kostas Bužokas (1914–1996), fotografijos 
mokęsis ir ilgą laiką dirbęs pas geriausią tar-
pukario Mažeikių fotografą Hiršą Gurvičių. 
K. Bužokas buvo aktyvus Mažeikių visuo-
meninio gyvenimo dalyvis, įvairių organiza-
cijų narys. Jo nuotraukų taip pat yra O. Ker-
pauskienės padovanotoje kolekcijoje.          ■

Vestuvės Mažeikiuose apie 1914 m. 
J. Motuzo nuotr.

Mezgykla 
Tauragėje 

1940 m.

LIETUVOS MUZIEJAI 2017’132
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Atsinaujinęs Kretingos mu-
ziejus, naujos jo ekspozici-

jos įkvepia lankytojus dovano-
ti muziejui įdomius, vertingus 
eksponatus.

2016 m. rugsėjo 21 d. klaipė-
diškių Bogdanovų šeima 

Kretingos muziejui dovanojo du gobelenus 
– diptiką: „Puikusis riteris Maksimiljanas įjoja 
į Orley miestą“ ir „Puikusis riteris Maksimilja-
nas išjoja iš Orley miesto“. 

Tatjana Bogdanova šiuos gobelenus pir-
ko 1976 m. Sankt Peterburge (tuomečiame 

Dviejų dovanotų gobelenų paslaptis
Dalia PADRIEZIENĖ

Leningrade), Rusijoje. Manoma, kad šie go-
belenai išausti XIX a. pagal Nyderlandų daili-
ninko Bernardo va Orlej (1488–1492 / 1541) 
sukurtą piešinį-kartoną. 

Vienas iš gobelenų (KM GEK3009) išvež-
tas į Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno 
restauravimo centrą, kur bus atlikti morfolo-
giniai ir mikrocheminiai tyrimai. Remiantis 
tyrimų rezultatais bus galima sudaryti toli-
mesnę restauravimo procesų programą, nu-
statyti tikslesnį gobelenų pagaminimo laiką 
ir galbūt piešinio autorių.          ■

Bogdanavų šeimos Kretingos muziejui 
dovanoti gobelenai. 
J. Klietkutės nuotr.
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2016 m. rugsėjo 15 d. 
Chaimo Frenke-

lio viloje pristatyti iš Vilniaus 
Lietuvos dailės muziejaus 
Prano Gudyno restauravimo 
centro sugrįžę restauruoti 57 
eksponatai.

Ši a u l i ų 
„Aušros“ 

muziejaus Res-
tauravimo cen-
tro vedėja Vita 
Andrulienė pa-
sakojo, kad il-
giausiai – net 
dešimtmetį – 

Vilniuje išbuvo Berlyno porceliano manufak-
tūroje XIX a. pagaminta skulptūrėlė „Gatvės 
muzikantas“.

Iš restauratorių į Šiaulių „Aušros“ 
muziejų – po dešimtmečio

Kitas itin įdomus grįžęs eksponatas – ant 
šilko atspausdinta masonų renginio progra-
ma ir sidabro siūlais dabinta kelioninė skry-
nelė.

Muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja 
Audronė Šapaitė pristatė sugrįžusią kunigo, 
archeologo Jono Žiogo XIX a. pab.–XX a. pr. 
surinktą kolekciją.

Dailės skyriaus vedėja Odeta Stripinie-
nė džiaugėsi restauruotu re-
liginės tematikos paveikslu.

Muziejaus lankytojai galės 
išvysti ir keturias XIX a. graviū-
ras Napoleono tema. Į muziejų 
šios graviūros pateko pokariu 
iš nenustatyto Šiaulių apskri-
ties dvaro.         ■

Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
informacija

10 m. restauravimo 
dirbtuvėse išbuvo 
Berlyno porceliano 
manufaktūroje 
XIX a. pagaminta 
skulptūrėlė „Gatvės 
muzikantas“. Eksponatus apžiūri Šiaulių „Aušros“ muziejaus 

direktorius Raimundas Balza, Restauravimo 
centro vedėja Vita Andrulienė ir Dailės skyriaus 
vedėja Odeta Stripinienė.

Kunigo, archeologo Jono Žiogo su-
rinktos kolekcijos fragmentai.
J. Kirkilaitės nuotr.
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Planuojama rekonstruoti ir modernizuoti

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus nau-
dojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
įgyvendinimo priemonę „Aktualizuoti kultū-
ros paveldo objektus“. 

Lietuvos dailės muziejaus padalinys 
Prano Gudyno restauravimo centras (RC) 
veikia kultūros paveldu pripažintuose ir 

Atsinaujina pagrindinės
šalies muziejinių vertybių 
restauravimo dirbtuvės
Jūratė SENVAITIENĖ

Lietuvos dailės muziejus įgyvendina iš Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą 

„Prano Gudyno restauravimo centro pritaikymas kultūros 
paslaugoms“. 
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tuose – Oginskių rūmų komplekso dalyje ir 
Frezo name. Siekiant išsaugoti ir atskleisti 
vertingąsias kultūros paveldo objektų sa-
vybes, padidinti visuomenės susidomėjimą 
kultūros paveldo objektais, pritraukti di-
desnius lankytojų srautus ir pristatyti jiems 
RC teikiamas paslaugas, bus atlikti pastatų, 
esančių Rūdninkų g. Nr.8 ir Nr.10 Vilniuje, 
statybos rekonstravimo darbai, sutvarkyti 
ir lankytojams pritaikyti vidiniai RC pastatų 
kiemeliai, įsigyta RC veiklai reikalinga įranga.

Patalpos – kultūrinėms paslaugoms

Sutvarkius RC pastatus ir kiemelius, 
bus įrengtas informacijos centras, 

nuolatinė ir lauko ekspozicijos. RC patalpos 
bus pritaikytos kokybiškai naujai ir plačiai 
vertybių, jų restauravimo ir konservavimo 
veiklai pristatyti – tyrimų ir restauravimo 
procesams stebėti. Tuo tikslu bus įdiegta 
įranga, reikalinga videotransliacijai iš vykdo-

mų kilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos 
vietų, bus sukurtos erdvės edukacinei vei-
klai, parodoms, ekskursijoms, renginiams. 
Taip pat bus modernizuota konservavimo, 
restauravimo įrangos bazė – įsigyta ir su-
montuota kultūrinėms paslaugoms teikti 
būtina įranga.

Iki šiol RC veikloje nebuvo aktualizuoti 
tokie svarbūs tikslai, kaip kultūros paveldo 
apsaugos susiejimas su visuomenės infor-
mavimo, kultūros ir edukacijos poreikiais 
bei kultūros paslaugų teikimas, visuomenės 
istorinės ir kultūrinės savimonės ugdymas, 
nacionalinės kultūros tapatumo puoselėji-
mas ir aktualizavimas.

 
Atsivers visuomenei

Prano Gudyno restauravimo centre 
restauruojami, konservuojami ir ti-

riami tapybos darbai, grafika, pergamentai, 
skulptūros, keramika, tekstilė, istoriniai bal-
dai, metalo dirbiniai ir archeologiniai radi-
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Nežinomas XIX a. antros pusės dailininkas. Moters 
portretas. Kairėje – nerestauruotas paveikslas, 
dešinėje – paveikslas po restauracijos.

niai iš Lietuvos ir užsienio muziejų, atliekama 
kūrinių ekspertizė. Tačiau informacija apie 
tai nėra plačiai pristatoma visuomenei, apie 
restauratorių darbus žino tik paminklosau-
gos specialistai, restauravimu besidomintys 
asmenys. Didėjantis susidomėjimas kultū-
ros paslaugomis, kultūros vertybių apsauga, 
praktiniu restauratorių ir tyrėjų darbu verčia 
plėsti teikiamų paslaugų kokybę ir prieina-
mumą, atnaujinti turimą infrastruktūrą ir 
teikti kokybiškesnes paslaugas.

Lietuvos dailės muziejus nebūtų pajėgus 
RC infrastruktūros atnaujinti taip, kad suda-
rytų galimybes padidinti teikiamų paslaugų 
kokybę, jų įvairovę, prieinamumą ir patrau-
klumą lankytojams. Finansavimas iš struktū-
rinių fondų leis RC vykdyti veiklas, susijusias 
su kultūros objekto atvėrimu visuomenei, 
teikti informaciją apie pastatų istoriją ir ver-

tingąsias paveldosaugines 
savybes, organizuoti tikslingą 
edukacinę veiklą. 

Planuojama, kad įgyven-
dinus projektą bus pritraukta 
apie 56 000 lankytojų per me-
tus, kurie lankys RC objektus, 
kiemelius, susipažins su lauko 
ekspozicija, lankysis RC rengi-
niuose, apžiūrės ekspozicijas, 
stebės restauravimo ir tyrimų 
procesus, dalyvaus edukaci-
niuose renginiuose.       ■
Prano Gudyno restauravimo centro 
patalpų interjero fragmentai. 
T. Ručio nuotr.
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Į Radvilų rezidenciją Nesvy-
žiuje (Baltarusija) su ypa-

tinga apsaugos palyda iš Na-
cionalinio muziejaus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmų iškeliavo apie 
300 archeologinių radinių. 

Baltarusiams – unikali galimybė

Pirmą kartą tokia gausi vertybių kolek-
cija iš Valdovų rūmų muziejaus buvo 

pristatyta tarptautinėje parodoje „Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių rezidencijos archeo-

loginiai radiniai. Kasdienybė Vilniaus dvare“. 
Paroda atidaryta 2016 m. balandžio 29 d. ir 
veikė iki rugsėjo 11 d.

„Parodos lankytojai Baltarusijoje turėjo 
unikalią galimybę susipažinti su XIV–XVII a. 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultū-
ros paveldo objektais ir kasdienio gyvenimo 
aspektais, pamatyti daugiau kaip prieš pusę 
tūkstančio metų sukurtas ir archeologų su-
rastas vertybes. Tokių Nesvyžiuje galbūt irgi 
išliko, tačiau buvo rasta mažiau, nes ši pilis 
dar ir XX a. pirmoje pusėje buvo moderni-
zuojama ir naudojama kaip kunigaikščių 
Radvilų rezidencija, – teigė Valdovų rūmų 
muziejaus direktorius dr. Vydas Dolinskas. 
– Taip pat ši paroda – tai ilgalaikio glaudaus 
dviejų muziejų bendradarbiavimo išraiška, 

dar daugiau – tai bendras požiū-
ris į istorinio paveldo pažinimo 
svarbą ir įsipareigojimas istori-
nei tradicijai.“

Valdovų rūmų muziejaus ar-
cheologinio rinkinio eksponatų 
parodoje Baltarusijos kultūrinei 
visuomenei, mokiniams ir Nes-
vyžiaus pilies lankytojams iš 
užsienio pristatyta XIV–XVIII a. 
– Gotikos, Renesanso ir Baroko 
epochų – Lietuvos didžiųjų ku-
nigaikščių ir jų dvaro sociokultū-
rinė aplinka, buitis ir kasdieny-
bė. Parodos eksponatai atspindi 
penkias svarbiausias temas: ko-
kliai (rezidencijos šildymo siste-
ma ir interjero puošyba), karyba 

Tarptautinė paroda Nesvyžiuje ir 
Gardine iš Valdovų rūmų muziejaus 
radinių kolekcijos

Nesvyžiaus pilis, Baltarusija. 
Valdovų rūmų muziejaus archyvo nuotr.

Ramunė VAIČIŪLYTĖ
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sanitarija, papuošalai.

Pasak Valdovų rūmų muziejaus direkto-
riaus, svarbiausias chronologinis parodos 
akcentas – XV–XVII a. pirmoji pusė, kuomet 
Vilniaus rūmai klestėjo ir absorbavo bei 
skleidė naujausias kasdienybės ir prabangos 
madas ne tik visai Lietuvos Didžiajai Kuni-
gaikštystei, bet ir už jos ribų. Šio laikotarpio 
archeologinių radinių rinkinys labai turtin-
gas, įvairus, reprezentatyvus ir informatyvus, 
liudijantis apie to meto kasdienio gyvenimo 
tendencijas visoje Europoje.

„Galima drąsiai teigti, kad panašūs daik-
tai tuo metu buvo pažįstami ir Nesvyžiaus 
šeimininkams. Todėl džiugu, kad yra galimy-
bė pasidalyti lietuvių ir baltarusių bei kitų 
tautų, kadaise sudariusių Lietuvos Didžią-
ją Kunigaikštystę, bendro paveldo klodais, 
kurių archeologinių tyrimų metu Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių rūmų teritorijoje ras-
ta labai gausiai. Kaip Pompėja taikliai ir iš-
samiai pasakoja apie visos senovės Romos 
imperijos paveldą, taip ir Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių rūmų Vilniuje radiniai gali ilius-
truoti spalvingą ir turtingą visos Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės palikimą“, – sakė 
Vydas Dolinskas.

Glaudus bendradarbiavimas

Tai – ne pirmoji Valdovų rūmų muzie-
jaus paroda, kuria Baltarusijos kultū-

rinei visuomenei kartu su kitais eksponatais 
pristatyti ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
rūmų archeologiniai radiniai. 2012 m. Bal-
tarusijos Respublikos nacionaliniame istori-
jos muziejuje Minske buvo surengta paroda 
„Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai ir jų 
atkūrimas“. Tačiau šįkart į Nesvyžių su ypa-
tinga Lietuvos policijos ir Baltarusijos milici-
jos apsauga pirmą kartą istorijoje išgabenta 
itin gausi Valdovų rūmų muziejaus vertybių 
kolekcija, pristatyta keliais tematiniais pjū-
viais. Taip pat pristatytas ir detalus Valdovų 
rūmų maketas, ikonografinė ir informacinė 

medžiaga, trumpos edukacinės radinių istorijos.
Idėja surengti šią parodą kilo Nacionali-

nio istorijos ir kultūros muziejaus-draus-
tinio „Nesvyžius“ direktoriui dr. Sergejui 
Klimovui. Parodai eksponatus atrinko, jos 
koncepciją sukūrė ir leidžiant katalogą pri-
sidėjo parodos kuratoriai – Valdovų rūmų 
muziejaus Mokslinių tyrimų centro bei 
Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus 
specialistai dr. Povilas Blaževičius, Eglė Za-
veckienė ir Sigita Venckūnienė. Parodos 
organizacinius ir leidybinius darbus koor-
dinavo Nacionalinio muziejaus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikšystės valdovų rūmų 
Parodų ir leidybos skyriaus specialistai Ma-
rijus Uzorka ir Gintarė Tadarovska.

Valdovų rūmų muziejus glaudžiai ben-
dradarbiauja su daugeliu Baltarusijos mu-
ziejų. Kaimyninės šalies muziejininkai, is-
torikai, paveldosaugininkai ir architektai 
ne kartą lankėsi Valdovų rūmuose ir labai 
gerai įvertino Lietuvos specialistų darbą, 
sėmėsi patirties, ją pritaiko savo veikloje. 
Valdovų rūmų atkūrimas buvo aktualus ir 
baltarusiams, kurie atkūrė savo rezidenci-
jas Nesvyžiuje ir Myre. Su šiais muziejais 
Valdovų rūmai dalijasi su moksliniais ty-
rimais ir rūmų atkūrimo projektavimu su-
sijusia medžiaga, konsultuojasi rinkinių 
komplektavimo, ekspozicijų įrengimo ir 
kitais aktualiais klausimais.

Šiuo metu Valdovų rūmų muziejus 
įgyvendina ilgalaikio bendradarbiavimo 
sutartis, pasirašytas su Baltarusijos na-
cionaliniu istorijos ir kultūros muzieju-
mi-draustiniu „Nesvyžius“, Gardino valsty-
biniu istorijos ir archeologijos muziejumi, 
Gardino valstybiniu religijų istorijos mu-
ziejumi ir Myro pilies komplekse įsikūrusiu 
muziejumi.

Nesvyžiuje atidaryta muziejaus paroda 
„Lietuvos didžiųjų kunigaikščių reziden-
cijos archeologiniai radiniai. Kasdienybė 
Vilniaus dvare“ veikė iki rugsėjo 11 d., vė-
liau ji iškeliavo į Gardiną ir eksponuota iki 
2016 m. gruodžio pabaigos.        ■
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2016 m. lapkričio 16 d. 
G. Eliaso Jelga-

vos istorijos ir meno muzieju-
je (buvusioje Mintaujos gim-
nazijoje) atidaryta tarptautinė 
paroda ir pristatyta parodos 
knyga „Nepriklausomų vals-
tybių – Lietuvos ir Latvijos – 
kūrėjai Mintaujos gimnazijo-
je“.

 Išskirtinė švietimo institucija

Tai – projektas, įprasminantis abiejų 
šalių – Lietuvos ir Latvijos – Nepri-

klausomybių 100-mečius ir prisidedantis 

prie abiejų tautų istorinės atminties forma-
vimo.

Renginyje dalyvavo LR ambasadorius 
Latvijoje Artūras Žurauskas, susigiminiavu-
sių miestų – Šiaulių ir Jelgavos – vadovai: Jel-
gavos meras Andris Rāviņš ir Šiaulių miesto 
savivaldybės administracijos Švietimo, kul-
tūros ir sporto departamento direktorė Asta 
Lesauskienė.

Artėjantys dviejų kaimyninių šalių – 
Lietuvos ir Latvijos – Nepriklausomybių 
100-mečių jubiliejai, kurie minimi 2018 m., 
paskatino atkreipti dėmesį į išskirtinę švie-
timo instituciją – Mintaujos (dabar Jelgava, 
Latvija) gimnaziją, kurioje mokėsi būsimieji 
Latvijos Respublikos Prezidentai Janis Čaks-
tė ir Albertas Kviesis, Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Antanas Smetona, Ministrai Pir-
mininkai: Mykolas Sleževičius, Vytautas Pe-

Tarptautinė paroda Lietuvos ir 
Latvijos Nepriklausomybių 
šimtmečiams
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trulis, Juozas Tūbelis, Vladas Mironas ir gau-
sus būrys abiejų šalių politikos, ekonomikos, 
mokslo, kultūros ir meno atstovų, darbu ir 
kūryba prisidėjusių prie abiejų šalių sukles-
tėjimo.

Šiaulių „Aušros" muziejaus direktoriaus 
Raimundo Balzos ir G. Eliaso Jelgavos is-
torijos ir meno muziejaus direktorės Gitos 
Grasės bendru sutarimu Šiaulių „Aušros“ 
muziejus inicijavo projektą, kurį finansavo 
Lietuvos kultūros ta-
ryba ir Šiaulių miesto 
savivaldybė. Projekto 
tikslas – muziejinėmis 
priemonėmis – paroda 
ir knyga – per Mintaujos 
gimnazijos moksleivių 
likimus papasakoti Lie-
tuvos ir Latvijos kelią į 
Nepriklausomybę, per-
teikti nepriklausomų 
valstybių istorijos fra-
gmentus.

Parodą parengė, 
eksponatus atrinko ir 
tekstus sukūrė Virgi-
nija Šiukščienė (paro-

dos koncepcijos autorė ir projekto vadovė),         
dr. Gintas Putikis (Jelgava), Birutė Lukošiū-
tė, Gabrielė Jasiūnienė. Paroda parengta 
lietuvių ir latvių kalbomis, tekstų vertėja ir 
konsultantė – Šiaulių universiteto docentė 
dr. Regina Kvašytė. Parodos dizainerė – Zita 
Šulcienė. Parodoje pristatomi originalūs eks-
ponatai ir eksponatų kopijos iš 29 abiejų ša-
lių atminties institucijų bei 6 privačių archy-
vų ir kolekcijų.
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Koncepcija

Parodos koncepcija grindžiama dvi-
pusiškumu – pristatomi dviejų tautų 

atstovai, kurie mokėsi Mintaujos gimnazijo-
je ir prisidėjo prie nepriklausomų valstybių 
kūrimo, dviejų valstybių Nepriklausomybių 
paskelbimo faktai, valstybingumo simbo-
liai. Paroda pradedama Mintaujos gimna-
zijos istorija, pristatomos iškiliausios XIX a. 
II p. asmenybės: gimnazijos mokiniai – žy-
miu tautosakininku, publicistu tapęs Krišja-

nis Baronas, latvių teatro 
tėvu vadinamas Adolfas 
Alunanas, gimnazijos mo-
kytojas Jonas Jablonskis, 
skleidęs lietuvišką dva-
sią, apie save būręs lietu-
vius gimnazistus ir daręs 
įtaką jų nuotaikoms ir 
tolesnio kelio pasirinki-
mui. Jablonskio aplinko-
je prieglaudos ieškojo ir 
1893 m. į Mintaują vika-
ru paskirtas Juozas Tu-
mas-Vaižgantas. 

J. Jablonskis į Mintaują parkviesdino rašy-
toją Liudviką Didžiulienę-Žmoną, kuri įkūrė 
lietuvybės židiniu tapusį moksleivių bendra-
butį – pensioną, globojo lietuvius mokslei-
vius. Lietuviai gimnazistai Mintaujoje būrė-
si į būrelius ir draugijas, iš kurių garsiausia 
– „Kūdikio" draugija, veikusi 1890–1899 m. 
Draugijos nariai kartu su kitais gimnazistais 
1896 m. aktyviai pasipriešino rusinimo poli-
tikai – gimnazijos vadovybės vertimui mels-
tis rusų kalba, dėl to dalis moksleivių buvo 
pašalinti iš gimnazijos be teisės į ją sugrįžti.
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Parodos atidarymo G. Eliaso Jalgavos istorijos ir 
meno muziejuje fragmentai. 
E. Tamošiūno nuotr. 

Nepriklausomybės laikotarpio veikėjai

Iš gausaus Mintaujos gimnazijos moks-
leivių būrio išskirti svarbiausi abiejų ša-

lių Nepriklausomybės laikotarpio politikos 
veikėjai – Prezidentai A. Smetona, J. Čaks-
tė, A. Kviesis, Lietuvos Ministrai Pirmininkai:        
M. Sleževičius, Ernestas Galvanauskas (mo-
kėsi Mintaujos realinėje gimnazijoje), V. Pe-
trulis, J. Tūbelis, V. Mironas, latvių po-
litikai Frydrichas Vesmanis ir Francis 
Trasunas. 

Vienas iš žymiausių lietuvių 
tautinio atgimimo veikėjų – Jonas 
Šliūpas – pristatomas kaip bendros 
abiejų tautų valstybės kūrimo ide-
ologas ir iniciatorius. Kaip asmeny-
bė, vienijusi abi tautas, pristatomas 
lietuvis kunigas Kazimieras Jasėnas. 
Baigęs Mintaujos gimnaziją, toli-
mesnį savo gyvenimą jis susiejo su 
Latvija: kunigavo įvairiose parapi-
jose, statė katalikų bažnyčias, leido 
knygas, mokytojavo Mintaujos gimnazijoje. 
Paroda baigiama dviejų buvusių gimnazistų, 

dailininkų – lietuvio Petro Kalpoko ir latvio 
Gederto Eliaso – asmenybių ir kūrybos pri-
statymu.

Paroda 2016 m. lapkričio 16 d.–2017 m. 
sausio 25 d. eksponuota Latvijoje, 2017 m. 
vasario 16 d.–balandžio 30 d. – Šiaulių „Auš-
ros“ muziejuje, vėliau – įvairiose Lietuvos ir 
Latvijos institucijose.          ■

Šiaulių „Aušros“ muziejaus informacija
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Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės 
muziejus, švęsdamas savo 95-ąjį gimtadienį, atvėrė res-

tauruoto buvusio Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus pasta-
to duris.

Modernistinės architektūros šedevras

Muziejaus lankytojai kviečiami įver-
tinti modernistinės architektūros 

šedevrą – Vladimiro Dubeneckio, Karolio 
Reisono ir Kazio Kriščiukaičio sukurtą muzie-
jaus statinį, kuris pagal tuometinius siekius 
turėjęs būti „gražiausias visos Lietuvos mo-
numentas“. Jau bebaigiamas statyti 1934 m. 
Stokholmo muziejaus direktoriaus buvo 
įvardytas kaip „didžiausias ir moderniškiau-
sias visoje Baltijoje (...) Europiška retenybė“. 
Pastatui šie metai taip pat jubiliejiniai – 80-ieji. 

Vytauto Didžiojo muziejų kompleksui 
pastatyti tuomet prireikė daugiau nei 2 mln. 
litų. Valstybė tegalėjo skirti pusę reikiamos 
sumos, kitą pusę – per milijoną litų – suau-
kojo visos Lietuvos žmonės. Naujai pastato 
rekonstrukcijai jau sunaudota 7,8 mln. eurų, 
dar trūksta beveik keturių.

 
Rekonstrukcija buvo būtina

Jau tarpukariu buvo aišku, kad muzie-
jus suprojektuotas gerokai per mažas 

– tuometį projektą ribojo savivaldybės dova-

Nacionalinio Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio dailės 
muziejui – 95: 
pravertos durys į restauruotą 
modernistinės architektūros šedevrą
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noto sklypo dydis, nuolatinis lėšų trūkumas. 
Plėtra buvo būtina, todėl 2006 m. patvirtin-
tas projektas „Nacionalinio M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus pastato V. Putvinskio g. 55 
Kaune rekonstravimas ir priestato statyba“.

 2007–2009 m. muziejaus kieme pasta-
tytas modernus 898 kv. metrų bibliotekos 
pastatas. Jame suprojektuotos muziejaus 
bibliotekos, archyvų saugyklos, skaitme-
ninimo centras, įkurta parodų salė, erdvi ir 
šviesi skaitykla. Priestatui pastatyti prireikė                
1,7 mln. eurų. Senasis pastatas taip pat pa-
didės beveik 500 kv. metrų – bus įrengti įsti-
klinti kiemeliai, pastogė. 

Kol kilo priestatas, buvo keičiami senojo 
pastato stogai, restauruojami langai. Tačiau, 
prasidėjus sunkmečiui, muziejaus projekto 
finansavimas sulėtėjo, o 2010 m. visai nu-
trūko. Tačiau šiuo metu jau galima džiaugtis 

atnaujintu, kruopščiai restauruotu statiniu, 
kuriame po išsamių paveldo specialistų ty-
rimų grįžo tarpukario architektūros erdvės, 
restauruotos autentiškos detalės, panaikinti 
sovietinių laikų „patobulinimai“. Tai – vienas 
gražiausių tikrojo modernizmo statinių Kau-
ne, todėl, nors projektas iki galo dar nebaig-
tas, lankytojams bus suteikta unikali galimy-
bė grožėtis pastatu kaip eksponatu.

 
18 dienų autentikos

2016 m. gruodžio 15–2017 m. sausio 8 
dienomis vyko akcija „18 dienų autentikos“, 
kvietusi lankytojus pažinti tarpukario inter-
jero ypatumus ir išskirtinę „taupiojo moder-
nizmo“ estetiką. Lankytojai kasdien galėjo 
keliauti su muziejaus gidais, kurie padėjo 
perprasti pastato vertę. Individualistai rado 
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ženklinimo sistemą „Muziejus – matyk“, kuri 
vedė prie įdomesnių detalių, atkreipė dėme-
sį į vertingiausius architektūrinius sprendi-
mus, atskleidė įdomių istorijų. 

Muziejumi milžinu vadintame pastate 
jau senokai neeksponuojami muziejaus tur-
tai. Todėl atvertos durys ir į paprastai lanky-
tojui neprieinamą erdvę – muziejaus saugy-
klas, kur buvo galima susipažinti su vienu 
turtingiausių Lietuvoje liaudies meno skulp-
tūrų rinkinių, eksponuojamų restauruotose 
autentiškose spintose. Tiltą tarp muziejaus 
gimimo ir šių dienų nutiesė dailininko Sau-
liaus Valiaus specialiai šiam pastatui sukurta 
kinetinė videoinstaliacija.

Faktai:

 ▶ Pastatas statytas 1931–1936 m.
 ▶ Renovuojamo pastato plotas – 4214,25 m2;  

 po rekonstrukcijos – 4716,25 m2               
 (įstiklintas kiemas, įrengta pastogė).

 ▶ Bibliotekos pastato plotas – 898 m2.
 ▶ Projekto vadovė –     

 architektė Gražina Janulytė-Bernotienė.
 ▶ Paveldo tyrimai:      

 Nijolė Steponaitytė, Liuda Perevičienė.
 ▶ Interjero tyrimai:     

 dr. Lina Preišegalavičienė.        ■

Nacionalinio Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio dailės muziejaus informacija

Nacionalinio 
Mikalojaus 
Konstantino 
Čiurlionio 
dailės 
muziejaus   
archyvo nuotr.



N
au

ji 
le

id
in

ia
iNastazija Keršytė. Lietuvos muzeolo-

gija. Lietuvos muzeologijos raida XVIII 
amžiaus antroje pusėje–XXI amžiuje: 
mokslo monografija – Vilniaus universi-
teto ir VšĮ „Akademinė leidyba“ leidinys. 
Mokslininkės N. Keršytės (deja, nebaig-
toje) monografijoje aptariami Lietuvos 
muzeologijos raidos (XVIII a. antroje 
pusėje–XXI a.) būdingi bruožai. Muzeo-
logijos raidos objektas suprantamas, re-
miantis šiuolaikinio austrų muzeologo 
Friedricho Waidacherio istorinės mu-
zeologijos samprata, t. y. tiriant muze-
ologijos bei muzealumo raiškos istoriją 
(muzeologijos istorija priklauso mokslo 

istorijai, muzealumo istorija – idėjų istorijai). Tokia samprata ir pagrįsta 
šios knygos struktūra. Autorės pateikiamos įžvalgos apie Lietuvos mu-
zeologijos ir muzealumo raiškos bruožus yra pagrindžiamos, pasitelkus 
analitinius, palyginamuosius tyrinėjimų metodus, šios problematikos 
istoriografijos ir praktikos raiškų bei naujų šaltinių informacijos vertini-
mais, muzeologijos pasiekimų pasaulyje palyginimais. Pasinaudojama 
atminties kultūros, kultūrologijos, idėjų ir politinės, kultūros, mokslo 
istorijų teorijomis, probleminio pobūdžio publikacijų pateikiamais si-
tuacijų, kontekstų, kurie gali turėti ir įtakos muzeologijos, muzealumo 
raiškos raidoms, vertinimais. Pabrėžiama, kad Lietuvos muzeologijos 
raidai būdingi bendrieji pasauliniai muzeologijos formavimosi bruožai 
bei saviti, lemti vietos politinių, ideologinių bei mentalitetinių faktorių. 
Vilnius: sp. UAB BALTO print, 2016. 471 p., iliustr., diagr. Tiražas 750 egz.

Kazys Bradūnas. Archyvai. Knyga – 
Maironio lietuvių literatūros muziejaus 
leidinys.
Knygoje „Kazys Bradūnas. Archyvai“ 
pristatomas Nacionalinės premijos lau-
reato, poeto, redaktoriaus, žemininkų 
lankininkų kartos atstovo Kazio Bradū-
no (1917–2009) gyvenimas ir kūryba. 
Pasitelkus leidinyje skelbiamas uni-
kalias archyvalijas, esančias K. Bradū-
no ir kitų išeivių rašytojų rinkiniuo-
se bei dukros Elenos Aglinskienės 
paskolintas Tėvų namuose, Vilniuje, 
likusias nuotraukas, dokumentus, 
epistolinį palikimą, rankraščius, 
knygas, spaudinius, atskleidžiama 
poeto asmeninio ir kūrybinio kelio raida istoriniame kontekste, indi-
vidualios būties plėtojimo perspektyvos bei tarpusavio santykiai su 
kitais žmonėmis. Pateikti iki šiol mažai žinomi K. Bradūno biografijos 
faktai, išryškinti pasaulėžiūros ypatumai. Cituojami rašytojų, literatū-
ros kritikų laiškai, straipsniai leidžia iš arčiau pažinti ne tik K. Bradūno, 
bet ir kitų išeivijos kūrėjų asmenybes, kultūrinę, literatūrinę bei visuo-
meninę aplinką. Ši knyga turėtų būti įdomi ir naudinga studijuojan-
tiems literatūrą, lituanistams bei kultūra besidomintiems žmonėms. 
Leidinio sudarytoja – Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išei-
vių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė.  Leidinio 
išleidimą finansavo Lietuvos kultūros taryba, Elena Bradūnai-
tė-Aglinskienė ir Lionė Bradūnaitė-Kazlauskienė su šeimomis. 
Kaunas: sp. „Morkūnas ir Ko“, 2016. 279 p. Tiražas 800 egz.

Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir 
Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje. 
Parodos knyga – Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
leidinys.
Artėjantys dviejų kaimyninių šalių – Lie-
tuvos ir Latvijos – Nepriklausomybių 
100-mečių jubiliejai paskatino atkreipti 
dėmesį į išskirtinę švietimo instituciją 
– Mintaujos gimnaziją, kurioje mokėsi 
būsimi Latvijos Respublikos prezidentai 
Janis Čakstė ir Albertas Kviesis, Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Antanas Smeto-
na, Ministrai Pirmininkai: Mykolas Sleže-
vičius, Vytautas Petrulis, Juozas Tūbelis, 
Vladas Mironas bei gausus būrys abiejų 

šalių politikos, ekonomikos, mokslo, kultūros ir meno atstovų, darbu ir 
kūryba prisidėjusių prie abiejų šalių suklestėjimo (Frydrichas Vesmanis, 
Francis Trasunas, Jonas Smilgevičius, Kazimieras Bizauskas, Jonas Šliū-
pas, Steponas Kolupaila, Petras Avižnis, Kazimieras Vasiliauskas, Vladi-
miras Šilkarskis, Alfonsas Jurskis, Kazimieras Jasėnas, Petras Kalpokas, 
Gedertas Eliasas ir kt.). Šiaulių „Aušros“ muziejus kartu su G. Eliaso Jelga-
vos istorijos ir meno muziejumi, kuris nuo 1952 m. yra įsikūręs buvusiose 
Mintaujos gimnazijos patalpose, parengė parodą ir išleido parodos kny-
gą „Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos 
gimnazijoje“. Parodoje, remiantis 29 abiejų šalių atminties institucijų ir 
6 privačių archyvų ir kolekcijų informaciniais ištekliais, nušviečiama Aca-
demia Petrina-Mintaujos gimnazijos raida, joje besimokiusių mokinių 
gyvenimų istorijos, apžvelgiamas jų indėlis kuriant ir puoselėjant Lietu-
vą ir Latviją. Parodos knygoje publikuojama didžioji dalis parodos ekspo-
natų ir parodos tekstai (lietuvių ir latvių k.). Įvadinis tekstas – lietuvių, lat-
vių ir anglų k. Knygos sudarytojos Virginija Šiukščienė, Birutė Lukošiūtė.  
Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidykla, sp. AB „KOPA“, 2016. 141 p. 
Tiražas 750 egz.

Mūsų Molėtų žydai. Knyga – Molėtų krašto 
muziejaus leidinys.
Leidinys „Mūsų Molėtų žydai“ – tai pasako-
jimas vaizdais iš Molėtų žydų gyvenimo, 
kurie čia įsikūrė XVIII a.–XIX a. antroje pu-
sėje. Knygoje pateikiamos 142 miestelio 
žydų istorijos ir nuotraukos, kai kurie žydų 
gyvenimo faktai, spausdinamos rašytojo 
Mariaus Ivaškevičiaus tekstų ištraukos. Kny-
ga skirta Molėtų štetlo žydų atminčiai. Lei-
dinio sudarytoja ir autorė Viktorija Kazlienė. 
Vilnius: sp. UAB „Petro ofsetas“, 2016. 56 p., 
iliustr.

Rokiškio dvaras ir jo savininkai foto-
grafijose XIX a. pab.–1940 m. Katalogas 
– Rokiškio krašto muziejaus leidinys.
Katalogas „Rokiškio dvaras ir jo savininkai 
fotografijose XIX a. pab.–1940 m.“ pristato 
plačiajai visuomenei mažai žinomą grafų 
Pšezdzieckių fotografijų rinkinį. Jame  – 
per 1100 įvairios tematikos fotografijų. 
Tai rodo Pšezdzieckių šeimos pomėgį 
fotografuotis ir patiems fotografuoti. Por-
tretinės grafų fotografijos darytos žinomų 
meistrų Varšuvos, Vitebsko, Vilniaus, Pary-
žiaus ateljė XIX a. pab.–XX a. pr. Didžiausia 
ir įdomiausia fotografijų grupė – pačių Pšezdzieckių fotografuotos. Jose 
kasdienybės ir švenčių, dvaro interjerų ir ūkio darbų vaizdai. Nufoto-
grafuoti visi šeimos nariai įvairiais gyvenimo laikotarpiais, dvarų savinin-
kai. Su fotoaparatu grafai nesiskyrė išvykose po Lietuvą ir tolimesnėse 
kelionėse. Albumuose po kai kuriomis fotografijomis įrašyti šmaikštūs 
komentarai. Kataloge publikuojama muziejaus darbuotojos Marijonos 
Mieliauskienės įvadinis straipsnis, fotografijos istorikės dr. Margaritos 
Matulytės straipsnis bei jų santraukos anglų ir lenkų kalbomis, per 150 
fotografijų, kurios atskleidžia grafų Pšezdzieckių gyvenimo kasdienybę. 
Katalogo sudarytojos Marijona Mieliauskienė, Dalia Kiukienė. Spaudai 
ruošė „Amalkeros leidyba“.
Vilnius: sp. UAB BALTO print, 2016. 158 p. Tiražas 400 egz.

Zanavykų krašto metaliniai kryžiai. 
Katalogas – Zanavykų muziejaus leidinys.
Studijoje aptariami Šakių rajono seniūnijų 
kapinių įvairių tipų ir laikotarpių metaliniai 
paminklai, atkreipiamas dėmesys į išliku-
sius XIX a. II p.–XX a. I pusės lietus iš ketaus 
ir kaltinius kryžius, pirmą kartą literatūroje 
kryždirbystės tema aptariami ir sovietme-
čiu statyti vamzdiniai kryžiai bei iki šių 
dienų populiarūs kaltiniai granitinių stelų 
papildiniai. Tekstų autorė ir sudarytoja Jo-
lanta Zabulytė.
Vilnius: sp. parengė UAB „Meno žvaigždė“, 
2016. 160 p.  Tiražas 700 egz.




