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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

2017 m. spalio 4–6 d. LMA organizavo stu-
dijinę kelionę „Latvijos ir Estijos muziejų 
inovacijos ir jų pritaikymas Lietuvos muzie-
jų modernizavimui“. R. Vaitkaus nuotr.

2017 m. lapkričio 16 d. Vilniuje atidarytas 
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus 
padalinys – Samuelio Bako muziejus. 
J. Jarmalavičiaus nuotr.

2017 m. lapkričio mėn. Lietuvos švietimo 
istorijos muziejus minėjo 95-ąsias įkūrimo 
metines. LŠIM archyvo nuotr.

2017 m. lapkričio mėn. 24–25 d. LMA da-
lyvavo respublikinėje švietimo inovacijų pa-
rodoje „Mokykla 2017“. L. Valužienės nuotr.

2017 m. Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir 
LIMIS centras organizavo muziejininkų mokymus. S. Stankevičiaus nuotr.

2017 m. gruodžio 3 d. po 3,5 m. trukusios 
Lietuvos jūrų muziejaus Akvariumo rekons-
trukcijos atidaryta nauja ekspozicija „Balti-
jos jūra - mūsų namai“. A. Mažūno nuotr.

2017 m. gruodžio 14 d. paminėta Taiko-
mosios dailės ir dizaino muziejaus įkūrimo      
30 m. sukaktis. T. Kapočiaus nuotr.
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daug klausimų, mažai atsakymų
Raimundas BALZA

Kultūros ministerija nuo 
2018 m. sausio mėn. pla-

nuoja visiems moksleiviams 
nemokamai atverti muzie-
jų duris, nors XVII Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės pro-
gramos įgyvendinimo plane 
numatytos priemonės Moks-
leivių ir kitų socialinę atskirtį 
patiriančių piliečių nemoka-
mo muziejų lankymo modelio 
sukūrimo, išbandymo ir įgy-
vendinimo darbai dar net ne-
pradėti. 

Perspėta apie galimas grėsmes 

Lietuvos muziejų bendruomenė teigia-
mai vertina ir remia XVII Lietuvos Res-

publikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) 
programos įgyvendinimo plane numatytas 
daugelį sričių apimančias reformas, vals-
tybinės kultūros sistemos ir kultūros lauko 
pokyčius bei iniciatyvas, o ypač tas, kurios 
skatina kultūros ir švietimo sektorių, muzie-
jų ir mokyklų bendradarbiavimą, muziejų 
prieinamumą įvairaus amžiaus socialinėms 
grupėms. 

Muziejininkai palankiai įvertino ir 
2017 m. pradžioje viešoje erdvėje išsakytą 
Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Sei-
mas) Kultūros komiteto pirmininko Ramūno 
Karbauskio norą leisti nemokamai mokslei-
viams bei senjorams lankytis muziejų eks-

pozicijose. Tačiau Lietuvos Respublikos kul-
tūros ministerijos (toliau – Ministerija) siekis 
jau nuo 2017 m. liepos 1 ar rugsėjo 1 d. už-
tikrinti nemokamą valstybinių (nacionalinių 
ir respublikinių) muziejų   lankymą Lietuvos 
ir Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių moks-
leiviams bei senjorams (t. y. taikant nediskri-
minacinį principą) muziejų bendruomenė 
sutiko su nuogąstavimu. Tikėtasi, kad Kultū-
ros ministerija kvies diskutuoti apie bendra-
darbiavimo galimybes, kad bus sukurta dar-
bo grupė, kurioje bus aptarti visi muziejams 
rūpimi klausimai, tačiau dialogas neįvyko.

Birželio 21 d. Lietuvos muziejų asocia-
cijos (toliau – LMA) valdyba raštu kreipėsi 
į kultūros ministrę Lianą Ruokytę Jonsson 
ir Seimo Kultūros komiteto pirmininką Ra-
mūną Karbauskį, atkreipdama dėmesį į ga-
limas grėsmes, pirmiausiai į finansinius šios 
iniciatyvos aspektus. Nuo 2017 m. liepos                      
1 d. pradėjus įgyvendinti Ministerijos planą, 
muziejams būtų kilusi grėsmė negauti di-
delės dalies suplanuotų specialiųjų lėšų už 
lankytojų įsigyjamus bilietus. Šios lėšos mu-
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(ekspozicijoms atnaujinti, parodoms ir kul-
tūriniams renginiams organizuoti, muzieji-
nėms vertybėms restauruoti ir kt. veikloms). 
Neretai jos būtinos ir ūkinei muziejaus veik-
lai (aplinkos ir teritorijų tvarkymo, sanitari-
nio lankytojų aptarnavimo ir kt. ūkiniams 
darbams) užtikrinti.

Pagal nacionalinių ir respublikinių mu-
ziejų pateiktus 2017 m. I ketvirčio duomenis 
prognozuojama, kad 2017 m. II pusmetį mu-
ziejų ekspozicijose apsilankys per 6,5 tūkst., 
2018 m. – beveik 2 mln. moksleivių ir sen-
jorų. Dėl nemokamo moksleivių ir senjorų 
lankymosi muziejų ekspozicijose progno-
zuojamas papildomas lėšų poreikis 2017 m. 
II pusmetį būtų 1,67 mln. Eur, o  2018 m. 
–   2,82 mln. Eur. Todėl įvesti nemokamą eks-
pozicijų lankymą moksleiviams ir senjorams 
būtų buvę tikslinga tik tuo atveju, jeigu Vy-
riausybė skirtų papildomų lėšų kompensuo-
ti muziejams už bilietus negautą lėšų dalį. 
Be to, būtina sukurti aiškų ir visoms pusėms 
priimtiną lėšų sugrąžinimo muziejams me-
chanizmą. 

LMA valdyba atkreipė dėmesį ir į kitą tikė-
tiną grėsmę – jeigu, taikant nediskriminacinį 
principą, muziejų ekspozicijų nemokamas 
lankymas būtų užtikrintas ne tik Lietuvos, 
bet ir ES šalių moksleiviams bei senjorams, 
būtų dotuojamas privatus turizmo sekto-
rius, nes turistiniai paketai sudaromi ir par-
duodami metams ar pusantrų į priekį. Todėl 
neatmestina tikimybė, kad dalis ES šalių mo-
kyklinio ar pensinio amžiaus asmenų lėšų, 
visame paslaugų pakete skirtų muziejams 
lankyti, po apsilankymo Lietuvos muziejuo-
se nemokamai, taptų atvykstamąjį turizmą 
organizuojančių agentūrų pelno dalimi. 

Klausimai, į kuriuos būtina atsakyti

Birželio 22 d. vyko nacionalinių ir res-
publikinių muziejų vadovų susitiki-

mas su Seimo Kultūros komiteto  pirmininku 
Ramūnu Karbauskiu ir Ministerijos vadovy-

be. Po šio susitikimo LMA valdyba Ministeri-
jai ir Seimo Kultūros komitetui raštu išdėstė 
savo poziciją, kad nemokamą ekspozicijų 
lankymą moksleiviams tikslinga skelbti tik 
nuo 2018 m. sausio 1 d., atsakius į šiuos svar-
bius klausimus:  

 ▶ Kaip bus organizuojamas (apskaito-
mas) ir kurioms moksleivių kategorijoms 
taikomas nemokamas muziejų ekspozicijų 
lankymas? 

Pagal apsilankymo muziejuje pobūdį 
moksleivius galime suskirstyti į kelias kate-
gorijas:

- mokyklų organizuojamos moksleivių 
grupės;

- turizmo agentūrų organizuojamos 
moksleivių grupės (šiuo atveju tai nebus 
visiškai nemokamas lankymas, nes turizmo 
agentūros  apmokestins paslaugą);

- pavieniai ar su tėvais besilankantys 
moksleiviai;

- užsienio moksleivių grupės.
 ▶  Kaip muziejams sugrįš dėl nemoka-

mo moksleivių lankymo prarastos lėšos? 
Nėra sukurtas mechanizmas, kaip eina-

maisiais metais kompensuoti biudžetinių 
įstaigų, kokios yra nacionaliniai ir respubliki-
niai muziejai, išlaidas. 2017 m. muziejų biu-
džetai suplanuoti 2016 m. pabaigoje, juose 
numatytos pajamos, gautos iš moksleivių 
apsilankymo muziejuje, taip pat numatytas 
ir tų pajamų panaudojimas muziejinei veik-
lai. Muziejų suplanuotos lėšos (taip pat ir pa-
jamos iš lengvatinio moksleivių apsilanky-
mo) įtrauktos į 2017 m. Valstybės biudžeto 
rodiklių patvirtinimo įstatymą. 

Pagal galiojančius teisės aktus turėtų 
būti numatomas papildomas finansavimas, 
tačiau 2017 m. Valstybės biudžete jis nėra 
numatytas. Papildomas lėšų poreikis prie 
įprastinių asignavimų 2017 m. II pusmetį su-
darytų 1.67 mln. Eur. Įvedus nemokamą lan-
kymą dar 2017 m. ir negavus planuotų pa-
jamų, muziejai negalėtų vykdyti suplanuotų 
veiklų. Todėl būtų pažeistas planingos veik-
los ir teisėtų įstaigos lūkesčių principas.
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galima naudoti už nemokamą moksleivių 
apsilankymą sugrąžintas lėšas? Susitikimo 
metu Seimo Kultūros komiteto pirmininkas 
pabrėžė, kad dėl nemokamo lankymo prara-
stos lėšos muziejams bus grąžintos, tačiau 
jas bus galima kaupti ir naudoti tik ekspozici-
joms kurti, edukacinei veiklai, muziejų in-
frastruktūrai, didinančiai muziejaus priein-
amumą, gerinti. 

Muziejų vadovai atkreipė dėmesį į tai, 
kad muziejai negali taupyti lėšų ilgalaikėms 
ir reikšmingoms investicijoms, nes, vado-
vaujantis LR biudžeto sandaros įstatymo 14 
ir 32 straipsniais, draudžiama biudžetinėms 
įstaigoms kaupti lėšas, jas privaloma grąžinti 
į valstybės biudžetą. Pastaroji įstatymo nuo-
stata neskatina muziejų strateginio požiūrio, 
racionalaus lėšų naudojimo ir investavimo į 
veiklos gerinimą bei plėtrą. 

LMA valdyba pasiūlė, atsakius į aukščiau 
minėtus klausimus, nemokamą muziejų eks-
pozicijų lankymą moksleiviams susieti su 
elektroniniu moksleivio bilietu arba „kultū-
ros pasu“ ir šį projektą pradėti įgyvendinti 
nuo 2018 m. sausio 1 d. 

Alternatyva – Lietuvos muziejų           
kultūrinė svetingumo programa

Kol neišspręstos problemos, susijusios 
su nemokamu muziejų lankymu, LMA 

pasiūlė alternatyvą – 2017 m. rugsėjo 1-ąją 
Mokslo ir žinių dienos proga paskelbta Lie-
tuvos muziejų kultūrinio svetingumo pro-
gramos pradžia. Moksleiviai buvo kviečiami 
iki gruodžio 31 d. nemokamai dalyvauti spe-
cialiai jiems parengtoje programoje, skirtoje 
Vasario 16-osios Lietuvos kūrėjams ir puose-
lėtojams. 

Muziejų svetingumo programai ir jos 
temai pritarė Ministerija, įvertinusi sėkmin-
gą LMA projekto „2017 m. Lietuvos muziejų 
kelias: Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėto-
jai“ patirtį. Naujoji iniciatyva sujungė visų 
Lietuvos regionų muziejų parengtas turi-

ningas programas ir įvairias edukacines vei-
klas, suteikiančias galimybių artimiau pažin-
ti iškiliausias Lietuvos asmenybes – Vasario 
16-osios akto signatarus, švietėjus, žymius 
politikus, menininkus ir kt., iš jų darbų sem-
tis įkvėpimo, kurti asmeninį santykį su šalies 
paveldu, istorine atmintimi. 

Prie kultūrinio svetingumo programos 
prisijungė visi nacionaliniai ir valstybiniai 
muziejai, sulaukta gausių iniciatyvų ir iš sa-
vivaldybių muziejų. Muziejai iki 2017 m. 
pabaigos nemokamai moksleiviams siūlė 
įvairius edukacinius užsiėmimus, kūrybines 
dirbtuves, temines ekskursijas ir kitas veik-
las, kurios suteikė galimybę artimiau pažinti 
Valstybės kūrėjus ir puoselėtojus.

Pasirengę bendradarbiauti

Vyriausybės programos priemonių 
plane numatyta priemonė „Mokslei-

vių ir kitų socialinę atskirtį patiriančių pilie-
čių nemokamo muziejų lankymo modelio 
sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas“ 
(toliau – Modelis), kurią 2018 m. I ketvirtyje 
įpareigotos parengti trys ministerijos – Kul-
tūros ministerija (KM), Švietimo ir mokslo 
ministerija (ŠMM) bei Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija (SADM). Šis Modelis, 
patvirtintas Vyriausybės nutarimu, turi su-
kurti aiškią ir skaidrią sistemą, kaip ir kokia 
apimtimi, kokiais teisiniais pagrindais būtų 
išspręsta moksleivių ir kitų socialinę atskir-
tį patiriančių piliečių nemokamo muziejų 
lankymo problema. Modelis turi įvardyti, 
kokie asmenys priskiriami socialinę atskir-
tį patiriančiai visuomenės daliai, nes juk ne 
visi moksleiviai ir ne visi senjorai priklauso 
šiai kategorijai, o socialinę atskirtį patirian-
čių asmenų yra žymiai daugiau. Modelis, 
patvirtintas Vyriausybės nutarimu, taptų pa-
grindu Kultūros ministerijai kartu su Finan-
sų ministerija planuoti lėšų, kurių netenka 
muziejai, kompensavimą arba papildomą 
asignavimų jiems skyrimą būtinoms funkci-
joms vykdyti metiniame biudžete. 
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giamai vertindama ir remdama Vyriausybės 
programos įgyvendinimo plane numatytas 
iniciatyvas, tarp jų – ir planus sudaryti sąly-
gas moksleiviams nemokamai lankytis mu-
ziejų ekspozicijose, pabrėžia, kad tai negali 
būti daroma muziejų skurdinimo sąskaita. 
Šių įstaigų finansavimas yra mažas, o koky-
biniams pokyčiams muziejuose reikalingi 
asignavimai, kurie daug metų yra nepakan-
kami. Vyriausybės programoje yra pabrėžti-
nai deklaruotas siekis gerinti kultūros srities 
įstaigų finansavimą, o kultūra programoje 
skelbiama prioritetine Valstybės sritimi. Ka-
dangi Vyriausybės programa įteisinta Seimo 
nutarimu, todėl Vyriausybė ir jos ministerijos 
privalo ją įgyvendinti, o ne skurdinti įstaigas, 
sprendžiant socialines problemas. 

Nors Vyriausybės programa ir jos prie-
monių planas galioja jau metus, tačiau 
Kultūros ministerija net nepradėjo vykdyti 
Vyriausybės programos priemonių plano 
priemonės „Moksleivių ir kitų socialinę at-
skirtį patiriančių piliečių nemokamo muzie-
jų lankymo modelio sukūrimas, išbandymas 
ir įgyvendinimas“, nesudaryta tarpžinybinė 
darbo grupė iš KM, ŠMM ir SADM specialistų, 
įtraukiant į šį darbą ir LMA ekspertus. 

2018 m. moksleivių nemokamam mu-
ziejų lankymui įvesti preliminariais skaičia-
vimais reikia iki 1,5 mln. 
eurų, bet jų 2018 m. 
Kultūros ministerijos ir 
įstaigų biudžetuose nėra. 
Duomenis apie reikalin-
gas papildomas lėšas Kul-
tūros ministerija iš įstaigų 
buvo surinkusi ir dėl jų 
turėjo galimybę derėtis 
su Finansų ministerija 
bei ginti Vyriausybėje bei 
Seime, tačiau to nepada-
rė. Lengvatos įvedimas 
nenumačius negausimų 
lėšų kompensavimo yra 
sprendimas, akivaizdžiai 

silpninantis įstaigas ir bloginantis jų veiklos 
sąlygas, visiškai priešingas įteisintiems Lie-
tuvos kultūros politikos siekiams. 

Lietuvos muziejų bendruomenė tikisi, 
kad, kuriant Modelį, bus rastas sprendimas, 
ir beprasmę įtampą pakeis konstruktyvūs, 
suderinti valstybiniai sprendimai, kad pa-
galiau bus pradėti vykdyti ir kiti Vyriausybės 
programos priemonių plane numatyti kom-
pleksiniai Kultūros bei Švietimo ir mokslo 
ministerijų bendrieji darbai, susiję su moks-
leivių ugdymu muziejuose: „Ugdymo kul-
tūra ir menu programa“, „Kultūros pasas“ ir 
kt., kurių kūrimas tebėra pradinio ketinimų 
lygmens, nepradėti jokie konkretūs progra-
mų darbai, nesudarytos darbo grupės, ŠMM 
biudžete šioms priemonėms nėra numatyta 
lėšų. LMA yra pateikusi konstruktyvių pasiū-
lymų, bet jie iki šiol nepanaudoti šioms pro-
gramoms kurti. 

Numatyti svarbūs ir permainas lemian-
tys darbai pareikalaus Vyriausybės ir visų 
švietimo, kultūros ir mokslo sričių institucijų 
sinergijos. Norime ir galime bendradarbiauti 
rengiant naujus kultūros srities strateginius 
dokumentus, turime labai konkrečių pasiū-
lymų programoms įgyvendinti.        ■

LMA archyvo nuotr.
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Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 m. programai 
skirtos ES struktūrinių fondų lėšos skirstomos dviem 

tikslais – siekiant atnaujinti paveldo objektus ir modernizuo-
ti kultūros objektų infrastruktūrą. Finansavimas skiriamas 
ambicingiems projektams, kuriais siekiama ne tik išoriškai 
atnaujinti pastatus, bet ir tenkinti bendruomenės poreikius, 
pasiūlyti įvairesnių paslaugų, pritraukti daugiau lankytojų. 

Maironio tėviškė Pasandravyje taps      
patrauklia kultūrinio pažinimo vieta 

Didelė dalis kultūros objektų aktua-
lizavimo programos lėšų nukreipta 

regionams. ES struktūrinių fondų paramos 
sulaukė ir Pasandravio istorinio draustinio 
projektas. 2017 m. spalio 23 d. Raseinių kraš-
to istorijos muziejus ir Centrinė projektų 
valdymo agentūra pasirašė projekto „Pasan-
dravio istorinio draustinio – poeto Maironio 
tėviškės ir gimtinės pritaikymas kultūrinėms 
ir edukacinėms reikmėms“ finansavimo su-
tartį. Projektas finansuojamas Europos regi-
oninės plėtros fondo lėšomis. Projekto biu-
džete ES struktūrinių fondų lėšos sudarys 
beveik 216 tūkst. Eur. 

Pasandravys – poeto Jono Mačiulio-Mai-
ronio gimtinė. Apie 1860 m. Pasandravio 

dvaro paveldėtojai Astrauskai už skolas poe-
to tėvui ūkininkui Aleksandrui Mačiuliui 3–4 
metams perleido Pasandravio dvarą. Palikęs 
savo ūkyje Bernotuose šeimininkauti gimi-
naitę, A. Mačiulis su šeima persikėlė gyventi 
į Pasandravį. Čia 1862 m. lapkričio 2 d. Ma-
čiuliams gimė sūnus Jonas (būsimasis poe-
tas Maironis). Jo krikštamotė buvo bajorų 
Astrauskų vyriausioji dukra Katerina. Pasan-
dravyje prabėgo keleri poeto vaikystės me-
tai. Čia Mačiuliai gyveno iki 1865 m., kai vėl 
persikėlė gyventi į Bernotus. 

Pasandravio istorinis draustinis yra Rasei-
nių krašto istorijos muziejaus filialas. Pasan-
dravyje yra išlikę poeto gimtojo dvarelio pa-
matai, svirtinis šulinys su įspūdingo dydžio 
akmeniniu rentiniu, restauruota akmens 
mūro pavalkinė (pakinktinė). Sodyboje pa-
statytas paminklinis akmuo. Bernotuose – 

Atnaujintuose paveldo objektuose 
bus siūlomos šiuolaikinės paslaugos

Pakeliui į Pasandravį 1993 m. pastatytas tiltas per Luknės upelį. 
RKIM archyvo nuotr.
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poeto tėviškėje – išlikęs jo mėgtas senasis 
sodas, ledainė, anuomet teikusi buitinius 
patogumus. Išlikusioje Maironio sesers so-
dyboje 1989 m. įkurtas muziejus (Raseinių 
krašto istorijos muziejaus filialas), veikia 
Maironiui skirta ekspozicija. Maironis, besi-
mokydamas Kaune, sudegus tėvų namui, 
dažnai atvažiuodavo į Bernotus, vaikščioda-
vo po pamėgtas vietas. 

Bernotai, Pasandravys, jų aplinka sim-
boliškai įamžina įdomų, sudėtingą dvasi-
ninko, poeto Maironio gyvenimo ir kūrybos 
kelią. Lankytojus čia traukia poeto išvaikš-
čiotos gražios apylinkės, įdomus landšaftas.           
1987 m., minint poeto 125-ąsias gimimo 
metines, įrengtas pėsčiųjų takas, sujungęs 
Bernotų ir Pasandravio sodybas. Abiejose 
tako pusėse nuo Luknės iki Sandravos upe-
lio pradėti sodinti ąžuolai, suformuotas 1 km 
ilgio Maironio ąžuolų takas. 

Maironio tėviškės teritorija ir išlikę pa-
statai nepritaikyti lankytojų poreikiams, 
ekspozicijose trūksta inovatyvių sprendimų. 
Projekto metu numatoma sutvarkyti ir įveik-
linti Maironio tėviškės ir gimtinės teritorijas, 
pastatus ir statinius, optimaliai atskleisti Pa-
sandravio istorinio draustinio unikalumą ir 
patrauklumą, įrengti šiuolaikiškas sanitari-

nes patalpas. Bus atnaujintos ekspozicijos, 
įrengtos vaizdo projekcijos, meninės insta-
liacijos, interaktyvus stendas. Planuojama 
teikti kokybiškesnes kultūros paslaugas: or-
ganizuoti memorialines ir kultūros pažinimo 
edukacines programas, menines, kūrybines 
veiklas ir renginius, sukurti naujus interakty-
vius kultūros produktus: menines, audio- ir 
videoinstaliacijas, mažosios architektūros 
objektus, pristatančius ir aktualizuojančius 
poeto Maironio tėviškę.

Pilininko namas Vilniuje bus pritaikytas 
teikti kultūrines ir edukacines paslaugas

2017 m. lapkričio 16 d. Lietu-
vos nacionalinis muziejus 

(LNM) ir Centrinė projektų valdymo agen-
tūra pasirašė sutartį dėl projekto „Pilininko 
namo pritaikymas Lietuvos istorijos ekspo-
zicijai ir edukacinių bei kultūrinių paslaugų 
teikimui“. Šiam projektui skirta 3,3 mln. Eur 
ES ir valstybės biudžeto lėšų.

Pilininko namas priklauso Arkikatedros 
Bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pa-
statų, jų liekanų ir kitų statinių kompleksui. 
Pastatas Žemutinės pilies teritorijoje sta-
tytas XV a.–XVI a. I pusėje. XVI a. pilies pri-

Pasandravyje išlikusi restauruota akmens mūro pavalkinė (pakinktinė). RKIM archyvo nuotr.
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Hozijus rūpinosi pilies statybos darbais. Pili-
ninkas (horodničius) prižiūrėjo Aukštutinės 
ir Žemutinės pilies pastatus, buvo vyriau-
sias valdovui priklausiusios pilies teritorijos 
administratorius ir turėjo teisę laisvai dispo-
nuoti teritorijoje esančiais žemės plotais, jo 
teisme buvo tvirtinami žemės sklypų ar kitų 
nekilnojamojo turto objektų pirkimo, par-
davimo, dovanojimo ar kiti finansiniai san-
doriai, nagrinėjami gyventojų kriminaliniai 
nusikaltimai. 

Išliko dviaukštė Pilininko namo dalis su 
gotikiniais rūsiais ir dviem renesansinėmis 
skliautuotomis pirmojo aukšto patalpomis. 
Pastatas stovi tarp Naujojo arsenalo ir Pilies 
kalno. Sienos pritaikytos kalno šlaitui at-
remti. Name yra trys rūsiai su netinkuotais 
cilindriniais skliautais. Pirmojo aukšto dvie-
jų patalpų skliautai renesansiniai, primena 
kupolinius kevalus. Nuo 1958 m. pastatas 
priklauso Istorijos ir etnografijos muziejui 
(dabar – LNM). Paskutinis remontas (be in-
žinerinių tinklų dalies) pastate buvo atliktas 
1998 m.

Projektu siekiama nacionalinės reikšmės 
kultūros paveldo objektą tinkamai išsaugoti 
ir pritaikyti šiuolaikinės visuomenės kultū-

ros poreikiams. Pilininko name planuojama 
sukurti naują, šiuolaikišką Lietuvos istorijos 
ekspoziciją, pradėti teikti edukacines ir kul-
tūrines paslaugas. Siekiant didinti komplek-
so patrauklumą bus sutvarkytos prieigos 
prie Pilininko namo, atlikta vakarinės atra-
minės sienos tvarkyba ir remontas. Įsigijus 
kultūrinei veiklai reikalingą įrangą, Pilininko 
namas bus atvertas šiuolaikiniams kultūros 
bei edukacijos paslaugų vartotojams.

Atlikus projekte numatytas veiklas, bus 
padidinta LNM teikiamų kultūros paslaugų 
kokybė ir patrauklumas lankytojams ir turis-
tams, išplėstas kultūrinių paslaugų įvairioms 
visuomenės grupėms spektras, nacionali-
niam paveldui populiarinti bus taikomos mo-
dernios priemonės. Sutvarkytame pastate 
planuojama vykdyti naujo turinio, kokybės, 
formos ir apimties kultūros veiklą derinant 
kūrybinius sprendimus ir naujausias techno-
logijas. Atnaujintose patalpose bus įrengtos 
edukacinės erdvės, lankytojų informacinis 
centras, knygynėlyje bus galima įsigyti infor-
macinių ir muziejaus leidinių įvairiomis kal-
bomis ir tautinio paveldo suvenyrų.       ■

Parengta pagal LR kultūros ministerijos, 
RKIM ir LNM informaciją

Pilininko namas stovi Gedimino kalno papėdėje. K. Stoškaus nuotr.
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muziejuose saugomus objektus
Dalia SIRGEDAITĖ

Lietuvos dailės muziejaus (LDM) filialas Lietuvos muziejų 
informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC 

LIMIS) 2017 m. muziejininkams surengė muziejuose saugo-
mų objektų fotografavimo, skaitmeninių vaizdų tvarkymo, 
parengimo sklaidai mokymus ir mokymus dirbti su LIMIS. 

Mokymai vyko 
įgyvendinant 

Lietuvos kultūros tary-
bos programos „Kva-
lifikacijos kėlimas“ 
projektą „Muziejinin-
kų, dirbančių kultūros 
paveldo objektų skait-
meninimo srityje, mo-
kymai“.

Mokymų tikslas – 
kelti skaitmeninimo 
srityje dirbančių mu-
ziejininkų kvalifikaciją 
ir ugdyti jų gebėjimus, taip sudarant galimy-
bę muziejams pereiti prie kompiuterizuotos 
rinkinių apskaitos. 2017 m. surengtuose mo-
kymuose dalyvavo 167 asmenys. Mokymai 
vyko Vilniuje (LDM) ir Palangoje (Palangos 
gintaro muziejuje). Pasibaigus mokymams 
jų dalyviai turėjo atlikti individualią užduotį. 
Sėkmingai ją atlikusiems buvo išduoti pažy-
mėjimai.

Surengti mokymai

 ▶  5 dviejų dienų mokymai „Muziejuose 
saugomų objektų fotografavimas“ (60 akad. 
val.). LDM fotografas Antanas Lukšėnas da-
lyvius supažindino su fotostudijos įrengimo 
taisyklėmis, fotografavimui naudojama įran-

ga, plokštuminių ir tūrinių eksponatų fo-
tografavimu. 

 ▶ 4 dviejų dienų mokymai „Skaitme-
ninių vaizdų parengimas saugojimui ir sklai-
dai“ (48 akad. val.). Vilniaus technologijų ir 
dizaino kolegijos Grafinio dizaino katedros 
lektorė Rūta Mozūraitė pristatė vaizdų ap-
dorojimo programas Adobe Camera RAW, 
Adobe Photoshop, GIMP. Mokymų dalyviai 
atliko daug praktinių užduočių, kurios padė-
jo išmokti nustatyti vaizdo parametrus, ski-
riamąją gebą, parinkti spalvinę erdvę ir gylį, 
retušuoti nešvarumus, sukurti šešėlį, pa-
ryškinti detales, prireikus naudoti karpymo 
įrankį ir daug kitų vaizdams tvarkyti reika-
lingų funkcijų.

 ▶  9 dviejų dienų mokymai „Muziejininkų 
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ISC LIMIS vedėja Danutė Mukienė muzie-
jininkus supažindino su Lietuvos integralios 
muziejų informacinės sistemos (LIMIS) 
sukūrimo teisiniais dokumentais, teisės ak-
tais, privalomais dirbant su LIMIS, pristatė 
LIMIS valdytoją ir tvarkytoją, asmenis, ad-
ministruojančius LIMIS, atsakė į daž-niausiai 
LIMIS naudotojams kylančius klausimus. LM 
ISC LIMIS vedėjos pavaduotojas ir duomenų 
saugos įgaliotinis Donatas Snarskis pristatė 
LIMIS saugaus duomenų tvarkymo princi-
pus, supažindino su elektroninės informaci-
jos sauga. LM ISC LIMIS Metodinio skyriaus 
vedėja Dalia Sirgedaitė muziejų darbuotojus 
supažindino su bendraisiais darbo su LIMIS 
principais, padėjo jiems suformuoti esmi-
nius darbo šioje sistemoje įgūdžius. 

komenduojama ne tik neturintiems patirties 
skaitmeninimo veikloje, bet ir norintiems 
prisiminti ar pagilinti anksčiau įgytas žinias.

Antrasis etapas – 2018 m.

2018 m. prasidės projekto „Mu-
ziejininkų, dirbančių kultū-

ros paveldo objektų skaitmeninimo srityje, 
mokymai“ antrasis etapas. Kasmet į skaitme-
ninimo veiklas įsijungia vis daugiau muzie-
jininkų, daugėja naujų darbuotojų arba se-
nus pakeičia nauji, todėl jau tradiciniais tapę 
mokymai „Muziejuose saugomų objektų fo-
tografavimas“, „Skaitmeninių vaizdų paren-
gimas saugojimui ir sklaidai“, „Muziejininkų 
mokymai dirbti su LIMIS“ išlieka aktualūs ir 
populiarūs. 

Ateinančiais metais LM ISC LIMIS, 
bendradarbiaudamas su Lietuvos jūrų mu-
ziejumi, Šiaulių „Aušros“ muziejumi ir Vy-
tauto Didžiojo karo muziejumi, pakvies į 
naujus mokymus „Rinkinių apskaita naudo-
jant LIMIS“. Mokymai vyks LDM ir visuose 
minėtuose muziejuose. Dalyvius ketinama 
supažindinti su kompiuterizuota rinkinių 
apskaita naudojantis LIMIS: pasirengimu 
kompiuterizuotai apskaitai, eksponatų aps-
kaita, pirminės apskaitos ir inventorinių kny-
gų pildymu, eksponatų vertinimu ir kitais 
muziejinės veiklos darbais. Mokymus ves, 
darbo patirtimi dalysis Lietuvos jūrų mu-
ziejaus, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus vyr. fondų saugoto-
jai ir kiti specialistai. Šie muziejai yra pirmie-
ji, 2014–2016 m. perėję nuo rašytinės prie 
kompiuterizuotos rinkinių apskaitos. Tikima-
si, kad mokymai muziejus paskatins aktyviau 
naudotis LIMIS teikiamomis galimybėmis.

Baigiantis projektui bus išleistas metodi-
nis leidinys „Muziejinių vertybių skaitmeni-
nimas 2017–2018“.           ■

S. Stankevičiaus nuotraukose – 
2017 m. vykusių muziejininkų mokymų akimirkos

Nuotolinių mokymų sistema 

Mokymuose pristatyta ankstesniais 
metais sukurta nuotolinių mokymų 

sistema www.limismokymai.lt. Prie jos prisi-
jungę asmenys gali naudotis elektroninėmis 
mokymų programomis, skirtomis kultūros 
paveldo objektams fotografuoti, vaizdams 
apdoroti, darbui su LIMIS, autorių turtinėms 
teisėms, techninei ir programinei įrangai, 
reikalingai muziejuose saugomiems objek-
tams skaitmeninti. Mokymų programose pa-
teikiama išsami tekstinė medžiaga, papildy-
ta iliustracijomis ir vaizdo klipais. Medžiaga, 
atsižvelgiant į LIMIS patobulinimus, nuolat 
atnaujinama. Naudotis mokymų sistema re-
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Lietuvoje nusidrieks 
Žydų kultūros paveldo kelias

Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras, Lie-
tuvos muziejų asociacija (LMA) ir Ukmergės, Kėdainių, 

Joniškio rajonų savivaldybės 2015 m. gruodžio 15 d. įsteigė 
Žydų kultūros paveldo kelio asociaciją, kurios tikslas – orga-
nizuoti Žydų kultūros kelio kūrimą ir plėtrą Lietuvoje, aktua-
lizuojant Lietuvos žydų istoriją, kultūrą, paveldą ir skatinant 
kultūrinį turizmą šalyje. 

Žydų kultūros paveldo aktualizavimas

Sukūrus Žydų kultūros paveldo kelią, 
atsivers galimybė prisijungti prie Eu-

ropos Tarybos (ET) patvirtinto Europos Žydų 
kultūros paveldo kelio. 

Įvairiose Europos žydų kultūros kelio 
programos iniciatyvose Lietuva dalyvauja 
nuo pat jos sukūrimo 2004 m. Tais metais 
ant medinės Žiežmarių sinagogos buvo pri-
tvirtinta simbolinė lentelė, žyminti ET sertifi-
kuoto Žydų kultūros paveldo kelio Lietuvoje 
pradžią. 2012 m. birželio 8 d. Kultūros pavel-
do departamento prie Kultūros ministerijos 
(KPD) iniciatyva Lietuva oficialiai prisijungė 

prie Išplėsto dalinio susitarimo dėl Kultūros 
kelių.

Nuo 2005-ųjų kasmet Europoje minima 
Europos žydų kultūros diena, kuri yra sudė-
tinė Europos Tarybos remiamos programos 
„Žydų kultūros paveldo kelias Europoje“ da-
lis. Vienu pirmųjų Žydų kultūros paveldo ke-
lio asociacijos uždavinių ir tapo koordinuoti 
Žydų kultūros paveldo dienas, kurios papras-
tai organizuojamos kiekvienų metų rugsėjo 
pradžioje. Tai – viena iš asociacijos veiklos 
krypčių, apimanti edukaciją žydų istorijos, 
kultūros, paveldo temomis ir šių temų aktu-
alizavimą. Žydų kultūros paveldas pagaliau 
pradėtas suvokti kaip šalies kultūros istorijos 

Senųjų Kėdainių centre, Didžiosios Rinkos aikštėje, žydai buvo pasistatę medinę sinagogą ir špitolę (ligoninę). 
Nuotr. šaltinis – www.jewishstudies.lt
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šimtmečius.

Kultūrinio turizmo skatinimas

Kita svarbi veiklos sritis ir tikslas – tiek 
lokalaus, tiek atvykstamojo kultūrinio 

turizmo skatinimas didinant su žydų istorija 
susijusių objektų lankomumą ir  žinomumą. 
Todėl asociacija stengsis aktyviai bendradar-
biauti su turizmo agentūromis, viešbučiais, 
maitinimo įstaigomis, gidais, muziejais ir ki-
tomis suinteresuotomis pusėmis.

ir jų paveldo požymius. Rytų Europos žydų 
kultūros ir istorijos tyrimų centro direktorė 
dr. Jurgita Verbickienė sako:  „Galime svarsty-
ti apie žydų bendruomenę kaip apie atnešu-
sią į Lietuvą naują kultūrinį dėmenį – hebra-
jų abėcėlę. Galime kalbėti ir apie jų statybos 
sprendimus, kuriuose oriento ir judaizmo 
tradicijos pritaikomos šiaurietiškai aplinkai. 
Esame nebetekę gebėjimo skaityti šių ženk-
lų.“ 

Labai stiprus žydų bendruomenės in-
telektualinis palikimas. LMA valdybos pir-
mininkas Raimundas Balza akcentuoja, kad 
Žydų kultūros paveldo kelio asociacija turi 
prisidėti prie unikalaus litvakų istorinio, kul-
tūrinio ir intelektinio palikimo sklaidos tiek 
vietos, tiek tarptautiniu lygmeniu.

Kultūros dienų tema – Diaspora

2017 m. rugsėjo mėn. vykusių 
Europos žydų kultūros 

dienų tema – Diaspora. Bendradarbiaujant 
su Nacionaline Izraelio biblioteka šia tema 
buvo parengta Lietuvos auditorijai pritaiky-
ta paroda „Diaspora“, kuri 2017 m. rugsėjo 
15 d. atidaryta Vilniaus geležinkelio stoties 
centrinėje lankytojų salėje. Paroda nutiesė 
plačius pažinimo kelius – nuo Vilniaus Gaono 
iki Franco Kafkos, nuo Rytų Europos štetlų iki 
Vakarų Europos žydų kultūros židinių. Žydų 
kultūros paveldo kelio asociacija kvietė susi-
pažinti su šia spalvinga paroda, pristačiusia 
žydų diasporos pasaulyje įvairovę ir unikalu-
mą.

Europos žydų kultūros dienų renginiai 
rugsėjo 1–5 dienomis vyko 24 Lietuvos mies-
tuose ir miesteliuose. Jų metu organizuotos 
ekskursijos, pažintiniai pasivaikščiojimai, 
paskaitos, edukaciniai užsiėmimai vaikams, 
buvo rodomi specialiai šiems renginiams pa-
rengti videopasakojimai apie žydų diasporą 
ir Lietuvos štetlų kultūrą. Renginių gausoje 
nepasimetė ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
organizuotas bene pirmasis  Lietuvoje prot-
mūšis žydų istorijos ir kultūros tematika. 

Žydų sinagogos senojoje Žagarėje. 
Nuotr. šaltinis – www.jewish-heritage-lithuania.org

Pasak Kultūros paveldo departamento 
direktorės Dianos Varnaitės, Lietuva turi tur-
tingus žydų kultūros paveldo išteklius: sina-
gogas, religines mokyklas, miestus ir mieste-
lius su išlikusiais istoriniais štetlais, senąsias 
žydų kapines, Lietuvos ir pasaulio istorijai, 
kultūrai, mokslui, švietimui, ekonomikai nu-
sipelniusius žydų tautybės žmones ir jų dva-
sinį palikimą, tradicijas, muziką. Išskirtinis 
reiškinys, būdingas tik mūsų regionui, yra 
medinės sinagogos. Žydų kultūros paveldo 
kelias bus kokybiškai naujas žingsnis sau-
gant žydų kultūros paveldą.

XIV a. LDK  apsigyveno pirmieji žydai. 
Jie gyveno daugiausiai miesto tipo gyven-
vietėse ir gana koncentruotai, tai sąlygoja 



LIETUVOS MUZIEJAI 2017’4 15

Be
nd

ra
da

rb
ia

vi
m

asNaujas tinklalapis

2017 m. rugsėjo mėnesį Euro-
pos žydų kultūros die-

nų proga pradėjo veikti naujas tinklalapis                              
www.jewish-heritage-lithuania.org. Jis turė-
tų tapti vartais, pristatančiais Lietuvos žydų 
istorijos ir kultūros paveldą visoje Lietuvo-
je, atkreipiant dėmesį į šiandien lankytinus 
objektus: maldos namus, buvusias žydų 
krautuves, industrinį paveldą, vietas, kuriose 
gyveno ir kūrė įžymūs tiek Lietuvoje, tiek vi-
same pasaulyje žydai. 

Jau galima susipažinti su daugiau nei 30 
atskirų miestelių istorijų: nuo Vilniaus iki Ro-
zalimo, Zarasų ar Švėkšnos. Čia taip pat yra 
įdiegtas interaktyvus žemėlapis, kuris leis 
susipažinti su lankytinais objektais, surasti 
vietinių žydų bendruomenių kontaktus, tu-
rizmo informacijos centrus, muziejus ir mai-
tinimo vietas. Tinklapyje bus galima rasti ir 
sužymėtas artimiausias Holokausto vietas. 

Tinklapį sukūrė Žydų kultūros paveldo 
kelio asociacija, iš dalies finansavo Kultūros 
paveldo departamentas. Oficialus puslapio 
pristatymas vyko rugsėjo 5 d. parodos „Žydų 
kalbos“ atidarymo metu Vilniaus žydų viešo-
joje bibliotekoje. Šis renginys buvo Europos 
žydų kultūros dienų 2017 m. renginių dalis. 

Artimiausi planai

Šiuo metu asociacijos laukia darbas 
rengiant pirmuosius kultūros kelio 

maršrutus. Taip pat ruošiamasi prisijung-
ti prie Europos žydų kultūros kelius ko-
ordinuojančios organizacijos „European 
Association for the Preservation and Promo-
tion of Jewish Culture and Heritage (AEPJ)“. 
Narystė šioje organizacijoje padės gauti ver-
tingos metodologinės pagalbos, padidins 
Lietuvos žydų kultūros paveldo žinomumą ir 
prisistatymo galimybes.

Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos 
veikloje dalyvauja 13 narių: Ukmergės, Jo-
niškio, Kėdainių, Molėtų, Radviliškio, Kaišia-
dorių, Kretingos rajonų savivaldybės, Klai-
pėdos miesto savivaldybė, Lietuvos muziejų 
asociacija, VšĮ „Rytų Europos žydų kultūros 
ir istorijos tyrimų centras“, Jakovo Bunkos 
labdaros ir paramos fondas, Šeduvos žydų 
memorialinis fondas, Vilniaus žydų viešoji 
biblioteka. Tikimasi, kad ilgainiui prie asocia-
cijos prisijungs ir daugiau narių.        ■

Parengta pagal LR kultūros ministerijos, 
Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų 

centro informaciją

2017 m. gegužės 16 d. Šiauliuose 
Ch. Frenkelio viloje vykusio 
Žydų kultūros paveldo kelio 
asociacijos visuotinio narių 
susirinkimo dalyviai (iš kairės): 
Ukmergės r. sav. administracijos 
direktoriaus pavaduotoja Agnė 
Balčiūnienė, Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus direktorius ir LMA 
vadovas Raimundas Balza, 
Rytų Europos žydų kultūros ir 
istorijos tyrimų centro vadovė 
dr. Jurgita Verbickienė,
asociacijos vadovas Artūras Taicas, 
Kėdainių krašto muziejaus 
direktorius Rimantas Žirgulis, 
Joniškio r. sav. administracijos 
direktoriaus pavaduotojas 
Artūras Pališkevičius.
Žydų kultūros paveldo kelio 
asociacijos archyvo nuotr.
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Valstybinio Vilniaus Gaono 
žydų muziejaus padalinys 

– Samuelio Bako muziejus iš-
kilmingai atidarytas 2017 m. 
lapkričio 16 d. Muziejuje eks-
ponuojama keliasdešimt pa-
saulinio garso dailininko Sa-
muelio Bako tapybos darbų, 
kuriuos menininkas dovanojo 
Lietuvai.

Muziejaus atidarymo renginyje apsi-
lankė per šimtas aukštų valstybės 

ir visuomenės veikėjų, užsienio diplomatų 
ir svečių. Susirinkusiuosius sveikino Valsty-
binio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direk-
torius Jaša Markas Zingeris, Samuelio Bako 
muziejaus vadovė Ieva Šadzevičienė, LR 
kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, 
Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius, 
parlamentaras Emanuelis Zingeris, Jung-
tinių Amerikos Valstijų ambasadorė Anne 

Hall. Muziejaus ekspozicijos koncepciją pri-
statė architektė ir dizainerė Viktorija Side-
raitė-Alon, o ministro pirmininko Sauliaus 
Skvernelio padėkos laišką perskaitė jo pata-
rėjas Deividas Matulionis.

„Jūsų asmeninė istorija – tai veidrodinis 
tragiškos mūsų šalies ir sostinės Vilniaus is-
torijos atspindys. Esu labai sujaudintas dėl 
Jūsų sprendimo padovanoti Lietuvai savo 
kūrinius. Vertinu tai kaip susitaikymo ženklą, 
kaip ypatingą meilės ir ilgesio savo gimta-
jam miestui išraišką“, – rašoma laiške.

Vakarą karūnavo muziejaus atidarymo 
išvakarėse Vilniaus garbės piliečiu tituluoto 
Samuelio Bako kalba.

„Esu tokio amžiaus, kai didžioji mano 
ateities dalis yra man už nugaros, ir aš galiu 
laimingai šypsotis, nes man labai pasisekė, 
– atidarymo renginio metu kalbėjo Vilniaus 
garbės pilietis Samuelis Bakas. – Mano me-
nas yra vertinamas. Tai man leidžia neblo-
gai gyventi ir laisvai kurti. Tai dovanojo man 
prizų, apdovanojimų, garbės daktaro vardų, 
nuostabių mano pasiekimų pripažinimų. 
Tačiau kai tai nutikdavo, aš jausdavausi vie-

Živilė Avital JUONYTĖ
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Samuelio Bako muziejus: 
dovana meno gurmanams
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taip. Šiandien <...> aš 
jaučiu, kad mane supa 
ištisa minia. Mano tė-
vas, seneliai, tetos ir dė-
dės, didžiulė beveidžių 
senojo Vilniaus žydų 
minia, daugybė žmo-
nių, trečdalis miesto 
gyventojų, kurių gyve-
nimai tragiškai baigėsi. 
Visi jie didžiuojasi šiuo 
berniuku ir žavisi šiuo 
išskirtiniu įvykiu. Tai dėl 
jų Lietuvos valstybei pa-
dovanojau didelę savo 
kūrybos dalį. Tai jų atminimui dedikuoju Sa-
muelio Bako muziejų“.

Vilniuje gimęs dailininkas S. Bakas savo 
pirmąją parodą surengė Vilniaus gete, bū-
damas devynerių metų. Muziejuje po stiklo 
gaubtu eksponuojama ir knyga, kurios pus-
lapiuose piešė į getą patekęs devynerių 
metų berniukas. Šią knygą galima peržiūrėti 
planšetėje. Virtualiame lankytojo gide patei-
kiamas ir simbolių aiškinimas, taip pat garso 
įrašai, kuriuose pats tapytojas pasakoja apie 

savo kūrybą. S. Bako darbuose gyvi geto, di-
pukų stovyklos Vokietijoje atsiminimai, vė-
lesniuose darbuose patirti išgyvenimai yra 
virtę simboliais. 

Planuojama, kad muziejus turės dvi eks-
pozicijų erdves. Kai bus įrengta antroji,tapy-
tojas atsiųs kitą dalį darbų iš JAV. 

Pirmasis ir kol kas vienintelis pasaulyje 
Samuelio Bako muziejus įsikūręs sostinės 
Naugarduko g. 10/2.          ■

Muziejaus atidarymo renginyje kalbėjo Vilniaus garbės pilietis Samuelis Bakas

Muziejaus atidarymo renginyje Samuelį Baką (nuotr. – antras iš dešinės) lydėjo kultūros ministrė 
Liana Ruokytė-Jonsson, VVGŽM direktorius Jaša Markas Zingeris. J. Jarmalavičiaus nuotr.
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Lietuvos jūrų muziejaus Akvariumas
Nina PUTEIKIENĖ

Rekonstruotas Akvariumas 
2017 m. gruodžio 3 d. 

atidarytas specialiu renginiu 
„Forto fantomas“. Įspūdinga 
švente taip pat užbaigti Klai-
pėdos, kaip Lietuvos kultūros 
sostinės metai. 

Paslaptinga ir šventiška atmosfera

Atidarymui intensyviai ruošėsi Klai-
pėdos valstybinio muzikinio teatro 

komanda, subūrusi ir kitus Lietuvos bei Klai-
pėdos kūrybininkus, muzikus, menininkus. 
Vadovaujant režisierei Rūtai Bunikytei ir te-
atro vyr. choreografui Aurelijui Liškauskui 
sukurtas renginys ir reginys, kokio Lietuvoje 
iki šiol dar nebuvo. 

Pasak režisierės, pats Akvariumas – ypa-
tinga erdvė, pilna vandens gyvūnų, spal-

vingų žuvų, su 
savita plastika, 
vandens raibu-
liavimu ir nuo-
taika. „Reikėjo 
rasti raktą, kaip 
šią erdvę susie-
ti su žmogaus 
kūryba – šokiu, 
muzika,  plasti-
ka, –  pasakoja 
režisierė. – Atsi-
vėrusios erdvės 
suteikė ypatin-
gas galimybes.“

Atidarymo 
metu žiūrovai išvydo Klaipėdos valstybinio 
muzikinio teatro „skraidančių“ šokėjų – Au-
relijaus Liškausko ir baleto solistės Ingos 
Briazkalovaitės šokį ore. Kartu su jais pasi-
rodė ir oro akrobatė. Tai vyko virš centrinio 
baseino, po kuriuo yra tunelis. Akvariumo 
erdvė artistų pasirodymui suteikė išskirtinu-
mo, o žiūrovams leido meninį vyksmą stebė-
ti iš labai arti.

Tačiau režisierė nepamir-
šo, kad Akvariumas įkurtas 
istoriniame pastate – Nerijos 
forte. Šios vietos inspiracijos, 
istorijos leido improvizuoti 
ir kurti paslapties atmosferą. 
XIX a. gynybinis fortas, vir-
tęs Lietuvos jūrų muziejumi 
– daugelio istorinių įvykių 
liudininkas. Šiandien, kai bu-
vęs karinis statinys tarnau-
ja humanistiniams kultūros, 
meno, švietimo tikslams, įdo-
mu, pažvelgus atgal, įsivaiz-

Paslaptingi personažai kūrė ypatingą Akvariumo 
atidarymo šventės nuotaiką.
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nų jautėsi žmogus, ką jis išgyveno istorijos 
tėkmėje.  „Forto fantomą“ inspiravo garsus          
A. L. Webber‘io miuziklas „Operos fantomas“.

Pasak Rūtos Bunikytės, renginio „Forto 
fantomas“ idėja buvo paversti Jūrų muziejų 
paslaptinga keistų būtybių gyvavimo vieta, 
kur gyvena fantomai  – dvasios, nuotaikos 
nešėjai, pastato dalelės, vyksmo stebėtojai 
ir atmosferos kūrėjai. Renginio dalyvius vi-
same muziejuje lydėjo keisti, netikėti, gyvi 
ekspozicijų sergėtojai. Tai – aktoriai, šokėjai, 
muzikantai, padėję atskleisti jūrų pasaulio 
gyvenimo ypatybes: spalvingumą, paslap-
tingumą, keistumą ir netikėtumą. Finalinis 
akcentas –  virš baseino vykęs oro šokėjų pa-
sirodymas. Šokis ore bylojo apie harmoniją 
ir grožį, kuris slypi ir vandenyno gelmėse, ir 
mūsų kūnuose, ir sielose. 

Naujos erdvės ir paslaugos

Lietuvos jūrų muziejaus akvariumas 
buvo uždarytas 3,5 metų, 5-erius me-

tus trukę statybos darbai kainavo 15 mln. 
eurų. Po rekonstrukcijos muziejus neatpažįs-
tamai pasikeitė – patalpos tapo erdvesnės ir 

gražesnės,  pagerėjo gyvūnų gyvenimo sąly-
gos, atsirado edukacinė erdvė, parodų salė, 
suvenyrų parduotuvė. 24-iuose moderniuo-
se akvariumuose įkurdinta tris kartus dau-
giau žuvų nei iki rekonstrukcijos. Akvariumai 
suskirstyti pagal temas, juose pristatomos ir 
egzotinės, ir Lietuvos upėse, ežeruose, Balti-
jos jūroje gyvenančios žuvys. 

Didžiausia atnaujinto akvariumo naujo-
vė – pagrindiniame baseine įrengtas 25 met-
rų ilgio povandeninis tunelis, kuriuo einant 
iš labai arti galima stebėti baseine gyvenan-
čius milžiniško dydžio eršketus. Muziejuje 
įrengti stovai su kompiuterine informacija, 
kur galima sužinoti daug įdomaus apie žu-
vis, jų rūšis. Pristatoma ir anksčiau parengta, 
tačiau iki šiol nerodyta ekspozicija „Baltijos 
jūra – mūsų namai“. Tai vizualus pasakoji-
mas, atskleidžiantis, kaip formavosi Baltijos 
jūra, kas joje gyvena, kokios buveinės susi-
kūrė. Pagrindinė Baltijos jūros ekspozicijos 
idėja – ekologinė. Interaktyvus jos akcentas 
– menininkės Auksės Petrulienės instaliacija, 
atskleidžianti žmogaus ir jūros santykį, paro-
danti, kas atsitinka dėl žmogaus atsakomy-
bės trūkumo.            ■

Akvariumo pasididžiavimas – 25 metrų ilgio povandeninis tunelis. A. Mažūno nuotraukos
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trapaus kūrinio istorija

Spalio 17 d. Nacionalinia-
me M. K. Čiurlionio dailės 

muziejuje atidaryta vitražo iš 
Kauno Švč. Sakramento baž-
nyčios paroda „Sugrįžęs į švie-
są. Trapaus kūrinio istorija“.

Parodoje pristatytas prieš daugiau kaip 
pusę amžiaus iš visuomenės akiračio 

išnykęs vienas vertingiausių ir seniausių vi-
tražų Lietuvoje. XIX a. pab. garsiųjų „Geyling“ 
vitražo dirbtuvių Vienoje sukurtas kūrinys 
„Nukryžiuotasis su angelais“ iki šiol žinotas 
tik iš kelių nespalvotų fotografijų. Aukšto 
meninio lygio vitražas į Lietuvą atkeliavo iš 
Sankt Peterburgo dvasinės akademijos kar-
tu su keturiais evangelistų vitražais, kuriuos 
1934 m. įsigijo Kauno Švč. Sakramento (Die-
vo Kūno) bažnyčia.

Sovietmečiu, prieš bažnyčioje įrengiant 
kino teatrą „Santaka“, vitražai buvo išmon-
tuoti, supakuoti ir nuo to laiko saugoti Na-
cionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje. 
Išsaugoti Nukryžiuotojo ir trys evangelistų 
vitražai (šv. Jono, šv. Morkaus ir šv. Luko) 
sugrąžinti Kauno Švč. Sakramento bažny-
čiai 2017 metais. Deja, iki šiol nežinoma, kur 
buvo paslėpti kiti du vitražai, ar dar išliko šv. 
Mato Evangelisto vitražas ir Stasio Ušinsko 
sukurtas vitražas su monstrancija.

Paroda pasakoja apie menišką retos 
ikonografijos vitražą, trapaus kūrinio kelią, 
unikalaus paveldo objekto sugrįžimo svar-
bą. 2016–2017 m. aukščiausios kategorijos 
restauratoriaus Daugio Bumbulio ir Dalios 
Mulevičienės (III kategorija) restauruotame 
kūrinyje išliko daug autentiškų „Geyling“ vi-
tražo dirbtuvių sukurtų detalių, matomi ir    
S. Ušinsko tarpukariu restauruoti fragmen-
tai. Vitražui kontekstą parodoje kuria ver-
tingi sakralinio meno ir liaudiškojo baroko 
kūriniai.

XIX a. pab.–XX a. pr. austrų meistrų dirb-

Vitražas „Nukryžiuotasis su angelais“. 
S. Danilevičiaus nuotr.

Raimonda NORKUTĖ



LIETUVOS MUZIEJAI 2017’4 21

Pa
ro

dų
 sa

lė
setuvėse pagamin-

tiems vitražams 
kontekstą parodoje 
kūrė vertingi XV a. 
pab.–XX a. I p. sa-
kralinio meno ir 
liaudiškojo baroko 
kūriniai, dalis jų taip 
pat papildo Kristaus 
aukos ant kryžiaus 
slėpinio ikonografi-
ją. Įstabios gotikinės 
Madonos – tai reti iš-
likusių dailės kūrinių 
iš seniausio krikš-
čioniškojo meno 
laikotarpio Lietu-
voje pavyzdžiai, 
menantys išskirtinę 
pagarbą Dievo Mo-
tinai. Vertingi baro-
ko skulptūros for-
momis prabylantys 
apaštalų, jėzuitų, 
angelų atvaizdai. 
Svariai parodą pa-
pildė pasimokiusių ir liaudies meistrų dar-
bai, kryždirbystės tradicijos atstovų, tarp jų 
– Vinco Svirskio – kūriniai.

Renginyje dalyvavo Kauno arkivyskupas 
metropolitas Lionginas Virbalas SJ, Kauno 
Švč. Sakramento bažnyčios rektorius kun. 

Jonas Stankevičius, 
restauratorius Daugis 
Bumbulis, muziejaus di-
rektorius Osvaldas Dau-
gelis, menotyrininkė 
Raimonda Norkutė. 

Paroda rengta pa-
gal projektą „Tarpukario 
dailės ir kultūros isto-
rijos bei mecenatystės 
skerspjūviai“, kuris iš da-
lies finansuotas Lietu-
vos kultūros tarybos.   ■ 

Vitražo „Nukryžiuotasis su angelais“ įspūdį parodoje sustiprino du vitražai,
vaizduojantys evangelistus šv. Joną ir šv. Morkų. A. Kapčiaus nuotr.

Parodoje eksponuoti 
sakralinio meno ir 
liaudiškojo baroko 

kūriniai. 
R. Norkutės nuotr.
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Ekspozicijoje – 2016–2017 m. 
dovanotos ir įsigytos vertybės
Ramunė VAIČIULYTĖ

Nacionalinio muziejaus 
Lietuvos Didžiosios Ku-

nigaikštystės valdovų rūmuo-
se 2017 m. spalio 17 d. atida-
ryta paroda, kurioje pristatyti 
įdomiausi 2017–2018 m. rin-
kinius papildę dovanoti, įsigy-
ti ir deponuoti kūriniai. 

Parodos ekspozicijoje – 142 muziejaus 
vertybės ir 4 kūriniai iš privačių kolek-

cijų. Nors eksponatai gana įvairūs, tačiau jų 
dominuojantis leitmotyvas – portretas, besi-
kartojantis tapybos darbuose, grafikos kūri-
niuose, medaliuose ir monetose. 

Pirmą kartą Valdovų rūmų muziejuje 
eksponuoti 2016 m. įsigyti dviejų Lenkijos ir 
Lietuvos valdovų – Vladislovo Vazos (1632–
1648) ir Augusto II (1697–1733) – portretai. 
Vladislovą Vazą vaizduojantis portretas su-
kurtas XVIII a. pabaigoje pagal žymaus tapy-
tojo Franso Leikso (Frans Luycx, 1604–1668) 

paveikslą. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Augusto II portretas nu-
tapytas XVIII a. pirmojoje pusėje, jo sukūri-
mas siejamas su Dresdeno dvaro dailininko 
Luji de Silvestro (Louis de Silvestre, 1675–
1750) dirbtuvėmis.

Parodoje pristatyta gausi grafikos dar-
bų kolekcija, kurią kartu su medalių rinkiniu 

Ekspozicijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose fragmentas. V. Abramausko nuotr.

Augusto Stipriojo portretas Luji de Silvestro (Louis de 
Silvestre, 1675–1760) dirbtuvės, Dresdenas (?), XVI–
II a. I p. Drobė, aliejus; 82 x 64 cm Inv. Nr. VR1024
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Radvila (Maciej Radziwiłł). XVII–XIX a. grafi-
kos rinkinį sudaro Lietu-
vos ir Lenkijos valdovų, 
Radvilų, Sapiegų ir kitų 
žymių giminių atstovų 
portretai, o medalių ko-
pijos atspindi Radvilų 
vaizdavimą medaliuose 
XVI–XVIII a.

Ypač svarbi parodos 
dalis skirta numizmati-
kai. Muziejaus bičiulis, 
vienas iš Valdovų rūmų 
paramos fondo steigė-
jų ir ilgametis vadovas 
Edmundas Kulikauskas 
perdavė gausią savo mo-
netų, medalių ir bankno-
tų kolekciją, kurią sudaro 
382 vertybės, surinktos 
per daugiau nei keturias-
dešimt metų. Parodoje 
pristatyta kolekcijos dalis, atskleidžianti Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų 
Tautų Respublikos monetų raidą ir įvairovę.

Atskirą eksponatų grupę sudarė senieji 
spaudiniai. Vertingiausias iš jų – 1693 m. Vil-
niuje lenkų kalba išleistas Trečiojo Lietuvos 
Statuto egzempliorius, kurį muziejui 2016 m. 
padovanojo Jungtinėse Amerikos Valstijo-
se gyvenantis verslininkas Aloyzas Petrikas. 
Parodoje buvo galima pamatyti skaljolos (it. 
scagliola) technika 2015 m. sukurtą Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės herbą, kurį per 
parodos „Spalvų alchemija. Skaljolos meno 
kūriniai iš Bianco Bianchi kolekcijos Florenci-
joje“ atidarymą padovanojo kūrinio autorius 
Aleksandras Bjankis (Alessandro Bianchi, 
Florencija, Italija). Eksponuotas Konstanti-
no Bogdano (1926–2011) sukurtas Vytauto 
Didžiojo biustas, kurį muziejui padovanojo 
Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga, pristatyti 
prof. Arūno Sverdiolo, prof. Kęstučio Pauliaus 
Žygo, prof. Jano Ostrovskio (Jan Ostrowski) 
ir dr. Juozapo Blažiūno dovanoti eksponatai.

Parodoje pirmą kartą pristatytos ver-
tybės, kurias muziejui deponavo Lietuvos 

kolekcininkai. Vienas įspū-
dingiausių darbų – Rolando 
Valiūno kolekcijai priklausan-
tis itin retas XVII a. Vilniuje dir-
busio meistro Jokūbo Gierkės 
(Jacob Gerke, Gierck, Giercke, 
Gierkiewicz, Jerkiewicz, XVI a. 
pab.–1666 m.) sukurtas sta-
linis laikrodis. Greta ekspo-
nuojami Vyginto Bubnio ko-
lekcijos religiniai paveikslai ir 
Pietą vaizduojanti skulptūra, 
kurią muziejui paskolino Ra-
mutis Petniūnas.

Tai – jau antroji paroda, 
suteikianti galimybę susi-
pažinti su vertingiausiais 
naujais Nacionalinio mu-
ziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų 
rūmų eksponatais. Pirmo-

ji – „Eksponatai. 2009–2015 m. dovano-
tos ir įsigytos vertybės“ – buvo surengta 
2017 m. sausio–balandžio mėnesiais. ■

Trečiasis Lietuvos Statutas. Vilnius, 1693. 
2016 m. padovanojo Aloyzas Petrikas

Stalinis laikrodis Jokūbas Gierkė (Jacob Gerke, 
Gierck, Giercke, Gierkiewicz, Jerkiewicz, XVI a. pab. 

–1666) Vilnius, XVII a. Vario lydinys, plienas, stiklas, 
liejimas, raižymas, graviravimas, 8,2 x 11,5 x 11,5 cm. 

Įrašas: „J G Wilnæ“. 2017 m. deponavo 
R.Valiūnas (Ellex Valiūnas ir partneriai)
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Irma GŪŽIENĖ

Minint Tautinio kostiumo 
metus, 2017 m. lapkričio 

8 d. Lietuvos švietimo istorijos 
muziejus kartu su partneriais 
parodoje „Tautinis kostiumas. 
Interpretacijos“ pristatė skir-
tingų istorinių laikmečių išei-
ginius moterų drabužius.

riančių dizainerių Ievos Ševiakovaitės ir Jo-
lantos Rimkutės instaliaciją „Čia mano“.

Parodoje „Tautinis kostiumas. Interpre-
tacijos“ pristatyta kolekcinė medžiaga žiū-
rovus nukėlė į XX amžiuje vykdytą etninių 
regionų tautinių kostiumų fiksavimo bei iš-
saugojimo ateities kartoms situaciją, tautinį 
identitetą pabrėžiančio stilizuoto kostiu-
mo kūrybines paieškas tarpukariu, nukėlė į 
„socialistinio turinio tautinėje formoje“ for-
mavimo metą, kai buvo kuriami niveliuoti 
parodomieji, šokių ir dainų šventėms skirti 
tautiniai drabužiai.

Paroda taip pat kėlė aktualų klausimą: 
ką dėvėti šiandien, siekiant per drabužį at-
skleisti tautinę tapatybę? Šiuolaikinė etni-
zuota apranga – tai drabužiai, kuriuose 
etniškumas dažniausiai  išreiškiamas atski-
rais aprangos elementais, kurie visuomenės 
suvokiami kaip lietuviškumo identitetas. To-
kią stilizuotą, naujus estetikos reikalavimus 
atitinkančią, madingą aprangą parodoje pri-
statė šiandien kuriančių dizainerių Ievos Še-
viakovaitės ir Jolantos Rimkutės instaliacija 
„Čia mano“. Parodą lydėjo dizainerės Jolan-
tos Rimkutės vesta edukacinė programa.

Lietuvos švietimo istorijos muziejus vyk-
dė projektą, skirtą tautinio kostiumo me-
tams „Gyva tradicija. Tautinis kostiumas va-
kar ir šiandien“. Projektą finansavo Lietuvos 
kultūros taryba.

Vienas iš projekto tikslų – jungtinės 
parodos organizavimas. Paroda „Tautinis 
kostiumas. Interpretacijos“, kurios kurato-
riai – Lietuvos švietimo istorijos muziejaus 
darbuotojai Rasa Vaikutytė, Gabija Mackevi-
čiūtė, Raminta Ardzevičienė, Irma Gūžienė, 
buvo pristatyta ne tik Kaune, Lietuvos švieti-
mo istorijos muziejuje, bet ir  Marijampolėje, 
Telšiuose, Utenoje, Kėdainiuose, Ignalinoje.■

Parodos atidaryme dalyvavo (nuotr. – iš kairės) 
dizainerė Jolanta Rimkutė ir VDU Telšių galerijos 

vedėja Giedrė Žeimytė-Jurkuvienė. LŠIM nuotr.

Ši paroda buvo unikali galimybė pa-
lyginti visuomenės skonių ir pažiūrų 

kaitą, pasitelkiant originalią vaizdinę me-
džiagą iš Lietuvos švietimo istorijos muzie-
jaus Mikalinos Glemžaitės rinkinio, Lietu-
vos liaudies buities muziejaus, Kaišiadorių 
krašto muziejaus, Kauno miesto muziejaus, 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus, Lietuvos 
šokių ir dainų ansamblio „Lietuva“ rinkinių, 
UAB „Rosso“ paskolintus sovietmečiu kurtus 
tautinio kostiumo eskizus bei šiandien ku-
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„Mokykla 2017“ ir Idėjų mugė
Rasa AUGUTYTĖ

Lapkričio 24–25 d. Lietuvos 
parodų ir kongresų centre 

„Litexpo“ vykusioje respu-
blikinėje švietimo inovacijų 
parodoje „Mokykla 2017“ jau 
penktą kartą dalyvavo Lietu-
vos muziejų asociacija (LMA).

Gerą mokyklą kuriame kartu

Parodos „Mokykla 2017“ organizatorių 
pasiūlytą „Geros mokyklos“ temą Lie-

tuvos muziejai aktualizavo, inovatyviai pri-
statydami įvairias edukacines veiklas, skirtas 
ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų 
bendruomenėms.

Šiemet parodoje dalyvavo per 30 Lietu-
vos muziejų. 4-ojoje salėje įsikūrusiame LMA 

stende organizuota 11 naujausių edukacinių 
programų interaktyvių pristatymų-susitiki-
mų. Muziejininkai stendo svečius kvietė ak-
tyviai bendrauti, diskutuoti, užmegzti part-
nerystės ryšius.

LMA stende pirmą kartą buvo surengta 
ir edukacinių priemonių paroda „Pažinti – 
tai patirti!“. Lankytojai galėjo susipažinti su 
originaliomis Lietuvos muziejininkų sukur-
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tomis edukacinių programų priemonėmis, 
padedančiomis meno, technikos, muzikos, 
gamtos, istorijos ir kt. sričių žinias įsisavinti 
aktyviai dalyvaujant, patiriant ir reflektuo-
jant.

Parodos svečių laukė maloni staigmena 
– išsamus leidinys, kuriame edukacines pro-
gramas pristato 60 muziejų iš visų Lietuvos 
apskričių. Informaciją apie visas muziejų siū-
lomas prasmingas veiklas galima rasti tinkla-
lapyje www.muziejuedukacija.lt.

Ieškojo atsakymų

Respublikinės paro-
dos renginių erdvė-

je LMA organizavo renginį 
„MUZIEJUS MOKYKLAI? 
Edukacijos Lietuvos mu-
ziejuose tyrimų rezultatai“. 
Renginio metu buvo pri-
statytas LMA inicijuotas 
vaikų ir jaunimo kultūrinės 
edukacijos Lietuvos mu-
ziejuose būklės vertinimas 
ir rekomendacijos dėl jos 
gerinimo. Tyrimo dalyviai 
su renginio svečiais dalijosi 

įžvalgomis ir kartu ieškojo atsakymų į opiau-
sius muziejų ir mokyklų partnerystės klausi-
mus.

Lietuvos muziejų asociacija tikisi, kad 
muziejų parengtos veiklos parodoje švieti-
mo bendruomenę paskatins kartu kurti gerą 
mokyklą.

Skatinamos naujos idėjos

Idėjų mugė – kasmetis LMA renginys, 
kviečiantis muziejininkus susitikti su 

kolegomis, bendrauti, generuoti idėjas, da-
lytis patirtimi. 2017 m. mugėje muziejinin-
kams pasiūlyta naujovė – prie edukatorių 
komandos pakviesti prisijungti muziejų gi-
dai ir ekskursijų vadovai. Taip siekta skatinti, 
kad ne tik edukaciniai užsiėmimai, bet ir eks-
kursijos Lietuvos muziejuose taptų kūrybin-
gos, įtraukiančios, paveikios.

Kaip ir pernai, projekto dalyviai pasklido 
po įvairius šalies muziejus. Kiekvieno muzie-
jaus edukatoriai, gidai ir ekskursijų vadovai 
traukė burtus, kuriame kaimynystėje esan-
čiame muziejuje jie turi apsilankyti. Kiekvie-
na komanda, susipažinusi su įdomiausiais 
burtų keliu atitekusio muziejaus ekspona-
tais, turėjo sukurti edukacinio užsiėmimo 
ar ekskursijos koncepciją ir ją aprašyti pagal 
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pateikti 25 edukaciniai užsiėmimai ir ekskur-
sijos.

Paskelbti laureatai

Į baigiamąjį „Idėjų mugės 2017“ rengi-
nį susirinkusius kolegas sveikino LMA 

Švietimo sekcijos valdybos narė, „Idėjų 
mugė 2017“ organizatorė Eglė Nedzinskaitė. 
„Svarbiausias šio renginio tikslas – visus mus 
skatinti svajoti kurti tai, kas, atrodo, yra neį-
gyvendinama. Tik taip galim praturtinti vieni 
kitus ir sugalvoti tikrai kažką naujo, – sakė ji 
ir kvietė atvirai diskutuoti ir komentuoti kon-
kurso rezultatus.

Baigiamojo renginio metu paskelbti 
„Idėjų mugės 2017“ nominacijų laureatai. 
Šiais metais buvo paskelbtos 3 nominacijos: 
„Darbščiausieji“, „Geriausias edukacinis užsi-
ėmimas“, „Geriausia ekskursija“.

Titulo „Darbščiausieji“ nusipelnė dviejų 
muziejų komandos. Juo džiaugiasi Žemai-
čių dailės muziejus (Danutė Einikienė, Irena 
Jonauskienė, Loreta Gedeikienė) ir Šiaulių 
„Aušros“ muziejus (Viktorija Spulginienė, 
Laimutė Tomkuvienė, Tomas Grigas ir Aistė 
Griciūtė).

Nominacijos „Geriausias edukacinis už-
siėmimas“ laureate tapo Vilma Danguo-

lė Petrikienė (Maironio lietuvių literatūros 
muziejus) už edukacinį užsiėmimą vaikams 
„Žaislų ligoninė“ Žaislų muziejuje Vilniuje.

Apdovanojimas „Geriausia ekskursija“ 
atiteko Jurgiui Atroškevičiui (Lietuvos dai-
lės muziejaus Vilniaus paveikslų galerija) už 

ekskursiją „Moterų istorija 
LDK“ Trakų istorijos mu-
ziejaus Salos pilies ekspo-
zicijoje.

Su „Idėjų mugei 2017“ 
pateiktais muziejinin-
kų edukacinių kultūrinių 
produktų aprašais galima 
susipažinti tinklalapyje
www.muziejuedukacija.lt.    ■

LMA archyvo nuotr.
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kultūrinės edukacijos traukinys?
Rasa AUGUTYTĖ

Nacionalinėje dailės gale-
rijoje 2017 m. gruodžio 

18 d. pristatytas LMA užsaky-
mu atliktas tyrimas „Vaikų ir 
jaunimo kultūrinės edukaci-
jos Lietuvos muziejuose bū-
klės vertinimas ir rekomenda-
cijos dėl jos gerinimo“. 

Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo 
sekcijos vadovė, projekto iniciatorė ir 

vadovė Renata Treigienė, pristatydama nu-
veiktus darbus kolegoms, kalbėjo: „Tyrimas 
– tarsi švilpukas, išjudinantis traukinį, o kuria 
kryptimi ir kaip važiuosime toliau, priklausys 
nuo mūsų visų bendro darbo rezultatų.“

Lietuvos kultūros tarybos finansuoto ty-
rimo tikslas – atnaujinti diskusiją apie glau-
desnį bendradarbiavimą tarp šalies kultūros 
ir švietimo sektorių. Tyrimo rezultatai padės 
muziejuose įgyvendinant bendrakūros prin-
cipą, paremtą suinteresuotų pusių įsitrau-

kimu į bendrą vertės kūrimo procesą, kurio 
metu vyksta abipusis mokymasis, dalijimasis 
žiniomis, materialiniais ištekliais. 

Tyrimo uždaviniai: ieškoti sąsajų tarp 
Lietuvos mokykloje plėtojamos Geros mo-
kyklos koncepcijos ir edukacijos muziejuose 
praktikos; ištirti edukacijos muziejuose or-
ganizavimą ir procesus, remiantis naujosios 
muzeologijos nuostatomis apie aktyvų daly-
vavimą ir įsitraukimą; išanalizuoti mokyklos 
ir muziejaus sąveikos klausimus, remian-
tis bendrakūros koncepcija, atspindinčia 
bendrą vertės kūrimą kartu su lankytojais.

Tyrimas atliktas remiantis mišrių metodų 
strategija, jungiančia kokybinius ir kiekybi-
nius tyrimų metodus ir technikas: antrinę 
statistinių duomenų analizę, sutelktos dis-
kusijų grupės metodą, anketinę apklausą. 
Mokytojų apklausoje dalyvavo 648 respon-
dentai, edukatorių apklausoje – 140 muzie-
jų darbuotojų; penkiose sutelktų diskusijų 
grupėse – 31 atstovas iš skirtingų Lietuvos 
regionų.

Tyrėjų grupei vadovavo Sigitas Balčiū-
nas, konsultantai: dr. Jūratė Valuckienė,       
dr. Milda Damkuvienė, dr. Lina Miltenienė, 
Šiaulių raj. Aukštelkės pagrindinės moky-
klos direktorius Vaidas Bacys. Savanorystės 
pagrindu atliekant tyrimą dalyvavo Šiaulių 
universiteto Verslo vadybos magistrantūros 
studentas Artur Ražinskij. Tyrimą organizavo 
ir administravo šalies muziejų – LMA narių – 
darbuotojai.

Pirmą kartą tyrimo rezultatai pristatyti 
parodos „Mokykla 2017“ metu. Elektroninis 
leidinys „Vaikų ir jaunimo kultūrinės eduka-
cijos Lietuvos muziejuose būklės vertinimas: 
tyrimo ataskaita“ skelbiamas tinklalapyje 
www.muziejuedukacija.lt.          ■

Pirmą kartą tyrimo rezultatai pristatyti 
parodoje „Mokykla 2017“. L. Valužienės nuotr.
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iMuziejaus rinkiniai papildyti 
naujais vertingais eksponatais
Viktorija LOZAITIENĖ

Šiaulių „Aušros“ muziejus 2017 m. dalyvavo dviejuose Lie-
tuvos kultūros tarybos programos „Atminties institucijos: 

kultūros vertybių įsigijimas“ projektų konkursuose. Gavus 
dalinį finansavimą, atitinkamai buvo įsigyti 817 ir 103 ekspo-
natai, kurių kaina –  30 tūkst. Eur. 

Šalies istoriją pasakojantys eksponatai

Muziejaus rinkinius papildė neįkaino-
jama vertybė – XVII a. olandų istori-

ko Adolpho Brachelijaus konvoliutas (Adol-
fus Brachelius. Historia nostri rerum bello et 
pace per Europam, atq in Germania maxime 
gestarum ab anno 1618 vsq ad annu 1653 ex 
optimis et probatissimis huius saeculi scrip-
toribus, per seriem annorum ordine distri-
buta / Historiarvm nostri temporis), kuriame 
įrištos dvi knygos apie XVII a. Europos istori-
ją (minima ir Lietuva). Leidinyje yra Europos 
valdovų ir Lenkijos karalių, Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių Vladislovo IV, Jono Kazimiero, 
kunigaikščio Kristupo Radvilos por-
tretai. Šis leidinys praturtino ypač 
vertingą senųjų leidinių kolekciją, 
kurioje saugoma 150 knygų, išleis-
tų iki 1861 metų. A. Brachelius kny-
gos saugomos kai kuriose Europos 
ir pasaulio bibliotekose. Lietuvoje 
šio leidinio, pagal muziejaus turimą 
informaciją, nėra.

Įsigyti trys albumai ir pavienės 
istorinės fotografijos. Pirmasis albu-
mas su 270 fotografijų (XX a. pr.–XX 
a. 5 deš.) ir pavienės fotografijos 
yra susijusios su Juozu Vanagu-Si-
monaičiu (1874–1960) ir atspindi 
tarpukario gyvenimo vyksmą, įvai-

rius istorijos momentus, renginius, organi-
zacijas bei asmenis: Joną Šliūpą, Eduardą 
Volterį, Feliksą Vaitkų ir kt. J. Vanagas-Simo-
naitis – aktyvus visuomenės veikėjas ir vals-
tybės tarnautojas, kūręs Lietuvos valstybin-
gumo pamatus. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
jis vadovavo cemento fabrikui Valkininkuo-
se. 1915 m. pasitraukė į Maskvą, o 1918 m. 
buvo paskirtas į Lietuvos Tarybos įgaliotinio 
tremtiniams gražinti atstovybę Maskvoje 
kartu su kitais iškiliais to meto veikėjais (My-
kolu Sleževičiumi, Romanu Steikūnu, Miku 
Petrausku, Zigmu Starkumi, Mykolu ir Vikto-
ru Cimkauskais). Vėliau jis buvo Atstovybės 
Maskvoje reikalų vedėjas ir derybininkas 

XVII a. olandų istoriko Adolpho Brachelijaus konvoliutas
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i taikos su Rusija derybose. 1921 m. J. Vana-
gas-Simonaitis grįžo į Lietuvą, iki 1940 m. 
dirbo Žemės ūkio ministerijoje. 

Taip pat įsigytas Didžiojo Lietuvos Kuni-
gaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio ordinas, už 
nuopelnus Lietuvai 1928 m. gegužės 15 d. 
įteiktas J. Vanagui-Simonaičiui. Ordinas yra 
pirmosios laidos, o jo komplekte yra aktas ir 
Lietuvos nepriklausomybės 10 metų jubilie-
jinis medalis. Tai – labai retas atvejis.

Gydytojo, 
pulkininko lei-
tenanto, karo 
aviacijos vyr. 
sanitarijos ka-
rininko Viliaus 

Bruzdeilino (1891–1939) fotografijų albu-
mas (440 fotografijų) apima beveik visą tar-
pukarį. V. Bruzdeilinas, 6-ojo pėstininkų pul-
ko gydytojas, tarnybos reikalais keliavo po 
įvairias Lietuvos vietoves, todėl fotografijose 
įamžinta daug jo paties gyvenimo akimirkų 
bei įvairių miestų ir miestelių vaizdų. Nufoto-
grafuota ir išskirtinių vaizdų – to meto ligo-
ninių veikla, darbas jose.

Trečiasis albumas su 37 fotografijomis – 
Krinčino parapijos (Pasvalio r.) gyvenimo vaiz-
dai, užfiksuoti 1933–1952 m., kunigo Antano 
Keraičio (1879–1952) kunigavimo metu.

Kultūros rėmimo fondo lėšomis taip pat 
įsigyta vieno iš žymiausių išeivijos fotografų, 
JAV lietuvių bendruomenės metraštininko 
Vytauto Maželio (1914–2008) fotografijų 
kolekcija, kurią sudaro 43 originalūs sidabro 
druskų atspaudai. Pirmojoje fotografijų gru-
pėje – tarpukario fotografijos, publikuotos 
leidiniuose, eksponuotos meninės fotogra-
fijos parodose (užfiksuoti Anykščių, Kauno, 

Vilniaus urbanistiniai ir Lietuvos gamtos 
peizažai). Antrojoje grupėje – JAV išeivijos 
kultūros, mokslo, meno žmonių studijiniai 
portretai. Trečiojoje grupėje – fotografijos, 
kuriose užfiksuoti JAV lietuvių bendruome-
nei aktualūs įvykiai. Visos nuotraukos su 
autoriaus signatūromis, yra ranka rašytų ko-
mentarų. Kolekcija svarbi Lietuvos istorijai ir 
kultūrai dėl fotografijose vyraujančios litu-
anistinės, memorialinės tematikos, aukštos 
meninės kūrinių vertės. Už kūrybos aktualu-
mą ir išskirtinumą 1989 m. Lietuvos fotome-
nininkų sąjungos surengtoje parodoje „Lie-
tuvos išeivių fotografija“ V. Maželiui buvo 
suteiktas Lietuvos fotomenininkų sąjungos 
Garbės nario vardas.

Didžioji autoriaus nuotraukų ir nega-
tyvų dalis saugoma Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre Čikagoje, nedidelė prieškario 
reportažinių nuotraukų kolekcija – Lietuvos 
centriniame valstybės archyve. Įsigyti kūri-
niai papildė „Aušros“ muziejaus nuosekliai 
ir kryptingai kaupiamą išeivijos fondą ir me-
ninės fotografijos rinkinį. Svarbu, kad šios         
V. Maželio fotografijos pateko į muziejų, nes 
dalies jo kūrinių likimas kol kas nėra žino-
mas.

Papildyta formuojama                                  
dailininkų kolekcija

Paraiška „Lietuvos menininkų šiuolai-
kinio vizualaus meno darbų, sukurtų 

po 1990 metų įsigijimas“ Lietuvos kultūros 
tarybos projektų konkursui buvo pateikta 
pirmą kartą. Tam buvo kruopščiai ruoštasi: 
2016 m. surengta retrospektyvinė paroda 
„Susitikimai. Šiauliečiai menininkai“, kuri iš-
siskyrė tuo, kad pirmą kartą per 26-erius at-
kurtos Nepriklausomos Lietuvos laikotarpį 
mėginta apibendrinti ir atspindėti Šiauliuo-
se vykusius dailės procesus. Kūrinius parodai 
ir muziejaus formuojamai profesionalių šiau-
liečių dailininkų kolekcijai atrinko komisija ir 
konsultantai. Remiantis rekomendacijomis, 
buvo pateikta paraiška ir įsigyti profesiona-

Juozas Vanagas-
Simonaitis, 

XX a. 4-asis 
dešimtmetis
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lių menininkų Mindaugo Lukošaičio ir Dai-
niaus Trumpio kūriniai, sukurti po 1990 m., 
kurie papildė Šiaulių „Aušros“ muziejaus Dai-
lės skyriaus rinkinius. „Aušros“ muziejus vie-
nintelis Lietuvoje savo rinkiniuose formuoja 
profesionalių šiauliečių menininkų kūrinių 
kolekciją, kaupiami kūriniai išsamiai atspindi 
šiauliečių menininkų kūrybos visumą, idėjų 
ir motyvų genezę bei etapus.

Mindaugo Lukošaičio 100 piešinių cikle 
„Žydai. Mano istorija II“ (2014) savita vaiz-
davimo maniera ir siužeto interpretavimu 
skleidžiasi požiūris į Lietuvos istoriją, tautos 
identitetą. Žydai nuo seno buvo ir tebėra 
neatsiejama Lietuvos kultūros dalis. Įsigytas 
pilnas piešinių ciklas unikalus istorine ir me-
nine prasme. Tai – tarsi „reportažai iš įvykio 
vietos“, tačiau formali piešinių logika perke-
lia „reportažus“ į kitą – šiuolaikinio meno – 
sampratą.

Tapytojas Dainius Trumpis triptike „Ne-
girdžiu-tyliu-nematau“ (2009) svarsto ta-

patumo klausimą. Ši tema nuosekliomis 
individualumo paieškomis išsiskiriančio me-
nininko kūriniuose siejama su skirtingomis 
tikrovės konfigūracijomis, identitetas, kuris 
kuriamas čia ir dabar, yra procesualus ir di-
namiškas. Kūrinyje organiškai jungiamos 
įvairios technikos ir medžiagos, leidžiančios 
atsiskleisti pasaulėžiūros autentiškumui, te-
mos vieningumui bei įtaigumui. 

Įsigytos vertybės turi išskirtinę reikšmę 
Lietuvos kultūros istorijai, kiekviena iš jų 
skirtingai ir savitai kalba apie šaliai svarbius 
istorinius įvykius, praeities įvykių medžiagą 
perkelia į naują kontekstą, meno diskursą, 
šiuolaikinio meno kalba aktualizuoja istoriją 
ir priartina dabartinį žiūrovą prie praeities 
temų, skatina atrasti dialogą tarp praeities ir 
dabarties.

Lietuvos integralios muziejų informaci-
nės sistemos (LIMIS) dėka šios vertybės taps 
prieinamos plačiajai visuomenei.        ■

Mindaugas Lukošaitis „Žydai. Mano istorija II“. 2_064
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Žemaičių muziejus „Alka“ įsigijo 
dviejų asmenybių archyvus
Raimondas PETRIKAS

2017 m. į Telšius su-
grąžintas knygri-

šio, Lietuvos mėgėjų teatro, 
Telšių visuomenės veikėjo 
Felikso Milevičiaus (1883 m., 
Telšiai–1965 m., Telšiai) ar-
chyvas.   

Itin vertingas archyvas

Šio telšiškio veikla svarbi ne tik Tel-
šiams, bet reikšminga ir visai Lietuvai. 

1900 m. F. Milevičius įgijo knygrišio profesi-
ją. Po 1905 m. dirbo šv. Kazimiero draugijos 
knygyno Telšių skyriaus vedėju, vėliau įstei-
gė privatų knygyną. 1907 m. Telšiuose su 
bendraminčiais surengė pirmąjį lietuviškų 
spektaklių vakarą. Nuo tada aktyviai dalyva-
vo scenos mėgėjų rengiamuose vakaruose: 
režisavo, vaidino, griežė, dainavo. 1910 m. 
jo iniciatyva Telšiuose įkurtas „skrajojantis 
knygynėlis“, kuris vėliau išaugo iki „Kanklių“ 
draugijos bibliotekėlės, turėjusios per 2000 
knygų. Su kitais 1916 m. Telšiuose įkūrė sce-

nos ir dailės mėgėjų draugiją „Kanklės“, iki 
1924 m. jai vadovavo. Ne vieną kadenciją 
dirbo Telšių miesto burmistru, burmistro 
padėjėju. Jo burmistravimo laikotarpiu su-
aktyvėjo ne tik kultūrinis, bet ir ekonominis 
gyvenimas: nutiestas geležinkelis Telšiai–
Kretinga, pastatyta geležinkelio stotis, elek-
trinė, kurhauzas, atidaryta amatų mokykla. 
1942–1947 m. vaidino profesionaliame Že-
maičių dramos teatre Telšiuose.

Įgyvendinant projektą „Muziejinių ver-
tybių įsigijimas Žemaičių muziejaus „Alka“ 
rinkiniams“, iš privataus asmens, gyvenan-
čio Vilniuje, įsigyta 200 vienetų muziejinių 
vertybių. Tai – F. Milevičiui priklausę ar su 
šia asmenybe susiję XIX a. pab.–XX a. 7 deš. 
rankraščiai, dokumentai, fotografijos, spau-
diniai. Archyvą sudarančios vertybės ne 
tik labai svarbios Telšių istorijai, atskleidžia, 
iliustruoja iki šiol menkai žinotus faktus, 
bet ir susijusios su reikšmingais istoriniais 
įvykiais. Ypač unikalūs 1915–1919 m. die-
noraščiai, kuriuose F. Milevičius užfiksavo 
to meto Telšių krašto aktualijas. Didelė re-
tenybė – autentiškas 1928 m. vasario 16 d. 
Lietuvos nepriklausomybės 10 metų sukak-
čiai skirtas plakatas, kabėjęs Telšiuose, F. Mi-

F. Milevičiaus gyvenimo aprašymo ištrauka
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Dar vienas archyvas – dovanų 

Kadangi projektui įgyvendinti buvo 
skirta ne visa reikiama suma, dalis su 

F. Milevičiumi susijusios medžiagos muziejui 
buvo geranoriškai padovanota. Tai – ne vie-
nintelė dovana muziejui. Projekto įgyven-
dinimo metu užsimezgusi draugystė davė 
savo vaisių – tas pats privatus asmuo Žemai-
čių muziejui „Alka“ padovanojo Žemaitijos 
kraštotyrininko, literatūrinio gyvenimo ži-
novo, mokytojo, publicisto Juozo Normanto 
(1922 m., Užluobės km., Skuodo r.–2012 m., 
Vilnius) archyvą.  

J. Normantas studijavo Kauno Vytau-
to Didžiojo universitete, baigė Vilniaus pe-
dagoginį institutą ir Vilniaus universitetą. 
Mokytojavo Aukštaitijos, Mažeikių rajono, 

levičiaus knygyne. Kitos vertybės pristato                             
F. Milevičiaus asmenybę, nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpio visuomeninę, kultūrinę, 
politinę, ekonominę raidą Telšiuose. Įsigyti 
eksponatai sudarys formuojamo F. Milevi-
čiaus archyvo pagrindą, nes iki šiol turėta 
labiau pavienė, atsitiktinė medžiaga, susijusi 
su šia asmenybe. Ikonografine bei informa-
cine reikšme šie eksponatai svariai papildė 
muziejaus rinkinius, jie bus naudojami ku-
riamose naujose muziejaus ekspozicijose, 
parodose, taip pat publikacijoms. 

Telšių, Vilniaus mokyklose. Dirbdamas Tel-
šiuose įsitraukė į kraštotyrinį darbą – ėmėsi 
tyrinėti Žemaičių krašto praeitį, žymių žmo-
nių gyvenimą ir darbus. 1965 m. pradėjo 
rašytojos Žemaitės gyvenimo tyrinėjimus, 
ieškojo rašytojos K. Praniauskaitės tėviškės; 
rinko prisiminimus apie Džiuginėnų ir Šau-
kėnų Gorskius, dailininką, žemaičių liaudies 
meno tyrinėtoją J. Perkovskį ir jo artimuo-
sius, Džiuginėnų ir kitus Žemaitijos dvarus, 
1863 m. sukilimo dalyvius, Žemaičių vysku-
pą M. Valančių ir jo gimines. Užrašė A. Bara-

nausko brolio sūnaus 
atsiminimus. Rinko 
kraštotyrinę medžia-
gą apie Vydūną, Šatri-
jos Raganą, V. Mačer-
nį, Didžiojo Vilniaus 
Seimo atgarsius Al-
sėdžiuose, telšietį            
F. Milevičių ir jo įkur-
tą „Kanklių” draugiją, 
Rietavo kunigaikščius 
Oginskius, žydų tau-
tybės žmonių gelbė-
jimą vokiečių okupa-
cijos metais, žemaičių 
bibliofilą daktarą Kazį 
Pemkų, XIX a. pabai-

gos–XX a. pradžios mokyklas, Telšių, Skuodo 
gimnazijas ir kt.

J. Normanto archyve – 347 vienetai įvai-
rios medžiagos. Tai kraštotyrininko surinktos 
1918 m.–XX a. 9 deš. fotografijos, rankraščiai, 
dokumentai, mašinraščiai; didelė archyvo 
dalis – įvairūs paties J. Normanto kraštotyri-
niai darbai, straipsniai, užrašyti atsiminimai, 
kopijos, kita medžiaga. Šios kilnojamosios 
kultūros vertybės muziejui svarbios, nes 
suteikia naujos ikonografinės ir faktinės in-
formacijos apie tarpukario Telšių lietuvių 
ir žydų gimnazijas, dvarininkus Bytautus, 
Šiukštas ir kt., susijusios su rašytoja Žemaite, 
poetu V. Mačerniu, žydų gelbėtoju J. Strau-
piu. Dalis vertybių taps eksponatais, kiti bus 
saugomi muziejaus bibliotekoje.         ■

F. Milevičius savo knygyne Telšiuose
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Kuršių nerijos kultūros vertybėms

2017 m. lapkričio 13 d. Neringos miesto gimtadienio 
renginių ciklo metu Kuršių nerijos istorijos mu-

ziejuje pirmą kartą visuomenei pristatytos svarbios per pas-
taruosius pusantrų metų sukauptos kultūros, meno, istorijos 
vertybės. 

Dalyvavusieji pristatyme išvydo uni-
kalų garsiosios XIX a. pab.–XX a. pr. 

Nidos dailininkų kolonijos menininko Ernsto 
Mollenhauerio paveikslą, tapytą Nidoje  
1924 m., vokiečių istoriko Valterio Hubačo 
(Walther Hubatsch) studijų Karaliaučiaus 
universitete laikų atributiką, indą su įspaudu 
„Herm. Blode“, menantį iki Antrojo pasauli-
nio karo gyvavusio žymaus Hermano Blodės 
(Hermanno Blode) viešbučio laikus, retus lei-
dinius, Lietuvos istorijos, mokslo, literatūros 
tyrimams reikšmingus ikonografinius rinki-

nius. Šiomis vertybėmis Neringos muziejai 
papildė savo eksponatų klodus per pasta-
ruosius pusantrų metų.

2016 m. balandžio 1 d. Neringos savi-
valdybės tarybos sprendimu prie Rašyto-
jo Thomo Manno memorialinio muziejaus 
buvo prijungtos dar dvi įstaigos: Neringos 
istorijos muziejus ir Žvejo etnografinė sody-
ba, virtę į didesnį ir profesionalesnį darinį – 
įstaigą „Neringos muziejai“.

Apžiūrėjus visų trijų muziejų eksponatų 
fondus, buvo aišku, kad vienu iš pagrindinių 

Dr. Lina MOTUZIENĖ

Pastaraisiais metais muziejaus sukauptos vertybės pristatytos visuomenei. 
Kuršių nerijos istorijos muziejaus archyvo nuotr.
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muziejaus prioritetų turi būti telkiamas dė-
mesys į muziejaus eksponatų kaupimą ir jų 
įsigijimą. Turtingą Kuršių nerijos istoriją, ap-
rėpiančią istorinį laikotarpį nuo Rytų Prūsijos, 
Nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikų 
iki šių dienų, privalo gausiau atsispindėti ir 
Neringos muziejų fondai. Iš-
keltas tikslas – surinkti kiek 
įmanoma daugiau vertingų 
ir prasmingų prarastos isto-
rijos vertybių.

 Realizuodami šiuos 
tikslus, Neringos muziejai 
siekia visuomenę išsamiau 
supažindinti su Kuršių nerija 
kaip savitą istorinę raidą tu-
rinčiu kraštu, įveikiant įsiga-
lėjusius stereotipus, pateikti 
pozityvų požiūrį į praeitį ir jį 
perduoti tiek bendruome-
nės nariams, tiek muziejų 
lankytojams.

Per pastaruosius pus-
antrų metų Neringos mu-
ziejai įsigijo ne vieną ori-
ginalią šio krašto istorijos 
ir kultūros relikviją, alsuo-
jančią vietos dvasia. Šiomis 

muziejinėmis vertybėmis bus pildomos 
atnaujinamos muziejų ekspozicijos, sie-
kiant sukurti modernius muziejus, pa-
trauklius šių dienų lankytojams, atvyks-
tantiems ne tik iš Lietuvos, bet ir iš viso 
pasaulio. Šioms vertybėms įsigyti šiais 
metais nemenką lėšų dalį skyrė Nerin-
gos savivaldybė ir miesto taryba.

„Mes norime, kad Neringos miestas, 
Kuršių nerija būtų žymi ne tik gamta, 
gražiausiais paplūdimiais, bet ir pras-
minga kultūros įstaigų veikla. Ypatingą 

dėmesį norime atkreipti į unikalią Kuršių ne-
rijos istoriją, turtingai papildančią visos Lie-
tuvos praeitį, todėl remsime kultūros įstaigų 
iniciatyvas ir ateityje“ – sakė Neringos meras 
Darius Jasaitis.            ■

„Valtys prie senosios Nidos gelbėjimo stoties“, Ernst Mollenhauer, 
1924 m. Nida. Nuo 1924 m. iki 1945 m. E. Mollenhaueris gyveno Nidoje. 

Iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos nutapytų E. Mollenhauerio darbų 
išliko vos keli. Šis paveikslas, tapytas Nidoje 1924 m.  – unikali retenybė.

Rhesa Ludwig. „Nachrichten und Bemerkungen 
aus den Feldzügen des Jahres 1813 und 1814: 

aus dem Tagebuche eines Feldgeistlichen in 
dem preußischen Heere. Berlin“, 1814. Liudviko 
Rėzos memuarai “Žinios ir pastabos apie 1813 ir 
1814 metų karo žygius iš vieno Prūsijos armijos 

kapeliono dienoraščio”.
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Regina SERBENTIENĖ

Spalio 26 d. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejų pa-
siekė įspūdinga dovana – atvežta JAV lietuvių išeivio ar-

chitekto, kolekcininko, kino mėgėjo Vytauto Petrulio buitinės 
filmavimo ir fototechnikos kolekcija. Dovanotoje kolekcijoje 
– 1710 filmavimo ir fotografavimo technikos vienetų.

Vytautas Petrulis Lietuvos teatro, mu-
zikos ir kino muziejui padovanojo 

1229 filmavimo technikos vienetų.Tarp do-
vanotų eksponatų yra 1925 m. gamybos 
kino kamera, kuri dabar yra pati seniausia 
kino kamera muziejaus rinkiniuose.

481 fototechnikos vienetai padovanoti 
Fotografijos muziejui, Šiaulių „Aušros“ mu-
ziejaus padaliniui.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus 
planuoja surengti parodą, kurioje pristatys 
Vytauto Petrulio filmavimo technikos kolek-
ciją ir jo vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuoti ak-
torė Rūta Lee, antropologė Birutė Galdikaitė, 
archeologė, antropologė Marija Gimbutie-
nė, poetas Bernardas Brazdžionis, rašytojas 
Bronys Raila ir kt., taip pat išeivijos kultūros 
renginiai – Los Angeles Dramos Sambūrio 
spektakliai, Dainų ir Tautinių šokių šventės 
Toronte, Lietuvių dienos Los Andžele ir kt. 
Juostose užfiksuotas ir Vytauto Landsber-
gio pirmas vizitas Kalifornijoje, jo paskaita 

Amerikos klubui, Vytauto Kernagio grupės 
„Tarp girnų“ koncertas Los Andžele ir kiti įvy-
kiai. 

Muziejui padovanota technika anksčiau 
priklausė ir profesionaliems reporteriams 
bei operatoriams, ir mėgėjams, todėl apara-
tų būklė labai įvairi.         ■

Muziejaus darbuotojų rankose – V. Petrulio 
dovanoti eksponatai. V. Širvinsko nuotr.
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urNEMO konferencijoje – apie 
muziejų širdį – vertingas kolekcijas
Ramunė VAIČIULYTĖ

Lapkričio 9–12 d. Gente (Belgija) vyko jubiliejinė Euro-
pos muziejinių organizacijų tinklo (Network of European 

Museum Organisations, NEMO) konferencija.

Į 25-ąjį kartą organizuotą metinį Euro-
pos muziejinių institucijų asociacijos 

renginį susirinko 200 dalyvių iš daugiau 
kaip 40 valstybių. Lietuvai atstovavo LMA 
Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos vadovas, 
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų Rinkinių ir 
apskaitos skyriaus vedėjas Dalius Avižinis ir 
Kultūros ministerijos Kultūros politikos de-
partamento Muziejų, bibliotekų ir archyvų 
skyriaus vyriausioji specialistė Vaiva Lanke-
lienė.

vidas Vuillaume’as, muziejų kolekcijos, rinki-
niai yra šių institucijų širdis, todėl šiais metais 
ir nuspręsta šiai temai skirti itin daug dėme-
sio. Konferencijoje daug kalbėta apie muzie-
jų kolekcijų ateitį, santykį su lankytojais, eks-
ponavimo aspektus, mobilumą. Aptartos ir 
itin aktualios šiandienos temos, pavyzdžiui, 
pabėgėlių problema, dalytasi patirtimi apie 
muziejų darbą valstybėse, kuriose ką tik bai-
gėsi kariniai konfliktai“, – įspūdžiais dalijosi 
D. Avižinis.

Per kelias renginio dienas muziejininkys-
tės specialistai išklausė daugybės prane-
šimų, dalyvavo diskusijose, kūrybinėse 
dirbtuvėse, NEMO darbo grupių susitiki-
muose ir kt. Renginį užbaigė NEMO gene-
ralinė asamblėja, joje trejus metus tinklui 
vadovavusį generalinį direktorių Šveica-
rijos muziejų asociacijos vadovą D. Vuil-
laume’ą pakeitė Bosnijos ir Hercegovinos 
muziejų tinklo vadovė Aida Vezic.

1992 m. įsteigtas NEMO vienija Eu-
ropos muziejų asociacijas, kurios jungia 
daugiau nei 30 tūkst. muziejinių insti-
tucijų. Metinis šios organizacijos rengi-

nys – vienas svarbiausių Europos regione. 
Tai galimybė muziejininkystės profesiona-
lams keistis patirtimi, idėjomis ir tartis dėl 
bendros regiono strategijos. Nuo 1992 m. 
organizuojamas metinis Europos muziejinių 
institucijų renginys kasmet vyksta vis kitoje 
Europos šalyje. Kitais metais jį planuojama 
rengti Valetoje (Malta).         ■

NEMO konferencijos akimirka. Organizatorių nuotr.

Konferencijoje intriguojančiu pavadini-
mu – „Atvira širdies chirurgija. Muziejų ko-
lekcijų vertė“ visas dėmesys buvo sutelktas 
į muziejų kolekcijų rinkimo, plėtros aspektus 
ir jų svarbą, aptartos naujos šiuolaikinės vi-
suomenės tendencijos, darančios įtaką ir 
muziejams.

„Kaip pabrėžė buvęs NEMO vadovas Da-



LIETUVOS MUZIEJAI 2017’438

Sv
et

ur

Kelionė į Latvijos ir Estijos 
muziejus: pažintis su naujovėmis
Renata VELIČKIENĖ

Lietuvos muziejų asociaci-
jos 2017 m. spalio 4–6 d. 

organizuotoje studijinėje ke-
lionėje „Latvijos ir Estijos 
muziejų inovacijos ir jų pritai-
kymas Lietuvos muziejų mo-
dernizavimui“ dalyvavo įvai-
rių šalies muziejų vadovai ir 
specialistai.  

Stažuotės tikslas – susipažinti su kaimy-
ninių šalių muziejuose atnaujintomis 

ir naujai įrengtomis ekspozicijomis, šiuolai-
kiškais eksponavimo metodais, informaci-
nių technologijų naudojimu ekspozicijose ir 
naujomis muziejinės veiklos organizavimo 
formomis. Modernių ekspozicijų kūrimo pa-
tirtimi seminaruose ir diskusijų metu dalijosi 
Latvijos ir Estijos muziejų darbuotojai.

Susitikimai su Latvijos kolegomis

Kelionė prasidėjo apsilankymu Bauskės 
pilies muziejuje, kurio kompleksą su-

daro Livonijos ordino tvirtovė su bokštu, gy-
nybinė siena ir Kuržemės hercogų reziden-
cija. Kolegos muziejininkai supažindino su 
muziejaus veikla ir restauravimo projektu, 
2006 m. apdovanotu Europos paveldo aso-
ciacijos diplomu. 

Studijinė kelionė tęsėsi Latvijos nacio-
nalinėje bibliotekoje, 2014 m. įkurtoje mo-
derniame pastate „Šviesos pilis“. Bibliotekos 
ekskursijų koordinatorė aprodė nuolatinę 
parodą „Knyga Latvijoje“ ir kvietė diskutuo-
ti apie ekspozicijų inovacijas, jų pritaikymo 
vaikams, specialistams ir turistams galimy-
bes.   

Pagal Lietuvos architektų projektą re-
konstruotame Latvijos nacionaliniame dai-
lės muziejuje su latvių kolegomis aptartos 
muziejų komunikacijos su įvairiomis visuo-
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menės grupėmis naujovės, susipažinta su 
įspūdingomis eksponatų saugojimo muzie-
juje sąlygomis. 

Rygos Art Nouveau muziejuje stažuotės 
dalyviai susitiko su projektų direktore Zai-
ga Bogdanova, pasidalijusia patirtimi, kaip 
kiekvieną lankytoją galima įtraukti į mu-
ziejaus istorijos kūrimą. Muziejus įrengtas 
2009 m.  garsaus latvių architekto Konstanti-
no Pėkšėno bute, atkūrus originalų 1903 m. 
interjerą. Čia laukia pažintis su to meto inter-
jero madomis, miestiečių įpročiais, iš tėvų ir 
senelių paveldėtais daiktais. 

Įspūdžiai iš Estijos muziejų

Studijinės kelionės maršrutas tęsėsi 
Estijoje. Talino Didžiuosiuose gildijos 

namuose, Estijos istorijos muziejaus padali-
nyje, 2011 m. įrengta nuolatinė paroda „Išli-
kimo dvasia – Estijos istorijos 11 000 metų“. 
Muziejaus darbuotojai pasakojo apie paro-
dos kūrimo procesą, išskirtinumą, inovacijas. 

Estijos jūrų muziejaus padalinyje Jūrų 
aviacijos lėktuvų oro uosto muziejuje, 
2012 m. įkurtame istoriniame Talino jūrų 
aviacijos lėktuvų oro uosto angare, įrengta 
ekspozicija „Jūra pilna jaudulio“, šiuolaikiškai 
ir interaktyviai pasakojanti jūreivystės istori-
ją. Svečiams iš Lietuvos pristatyti ekspozici-
jos privalumai ir trūkumai.

Estijos nacionalinio 
muziejaus pastatas 2017 m. 
iškilo buvusio karinio 
oro uosto teritorijoje. Čia 
įrengta moderni nuolati-
nė ekspozicija, kuri yra ne 
tik didžiausia Estijoje, bet 
ir viena didžiausių regio-
ne   (6 tūkst. kv. m). Estijos 
kultūros istorijai skirta eks-
pozicija  „Susitikimai“ – tai 
kelionė laiku nuo ledynme-
čio iki šių dienų. Muziejaus 
vadovai pasakojo apie šian-
dieninius iššūkius ir  komu-

nikacijos su lankytojais iš įvairių šalių strate-
giją. 

Tartu universiteto archyve ir muziejuje, 
įkurtame 1976 m., stažuotės dalyviai apžiū-
rėjo mokslinių įrankių, fizikos ir chemijos, 
medicinos, istorijos, meno, archyvų ir nuo-
traukų kolekcijas.

Studijinės kelionės tikslai buvo pasiekti, 
tačiau ne mažiau svarbus kelionės rezulta-
tas – muziejininkų iš įvairių muziejų bendra-
vimas, dalijimasis patirtimi, naujos idėjos, o 
galbūt ir kelionės įkvėptos naujos veiklos.   ■

R. Vaitkaus ir L. Valužienės nuotraukose – 
studijinės kelionės Latvijoje ir Estijoje akimirkos
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V. Luckaus kelionių fotografijos
Ieva MEILUTĖ-SVINKŪNIENĖ

Gruzijos naciona-
linio muziejaus 

Simono Janashia‘os 
muziejuje Tbilisy-
je 2017 m. lapkričio 
24 d. atidaryta legen-
dinio Lietuvos foto-
grafo Vito Luckaus 
paroda „Iš kelionių“.

Vitas Luckus (1943–1987) – vienas 
iš originaliausių fotografų Lietuvos 

istorijoje. Nuo XX a. 7-ojo dešimtmečio jis 
prisidėjo formuojant Lietuvos fotografijos 
mokyklą, buvo žinomas ne tik kaip meninės 
fotografijos, bet ir kaip taikomosios fotogra-
fijos meistras, konceptualių projektų auto-
rius. Nors Lietuvoje ir visoje buvusioje Sovie-
tų Sąjungoje V. Luckus buvo tikra legenda ir 
kaip menininkas, ir kaip išskirtinė asmeny-

bė, tačiau per savo gyvenimą surengė vos 
kelias asmenines parodas, nebuvo išleistas 
nė vienas rimtesnis jo darbų albumas. Tik po 
daugiau kaip 20 metų iš naujo buvo atrastas 
kūrybinis menininko palikimas, ir V. Luckaus 
pavardė pagaliau pelnytai įrašyta pasaulinė-
je fotografijos istorijoje.

Šiaulių „Aušros“ muziejus, bendradar-
biaudamas su Lietuvos Respublikos ambasa-
da Gruzijoje, vienoje iš svarbiausių Gruzijos 

Parodos atidaryme dalyvavo Tatjana Luckienė-Aldag
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rengtoje parodoje prista-
tė  Luckaus kelionių ciklus:  
„Tbilisyje“, „Azerbaidžane“, 
„Baškirijoje“ (visi 1981), „Al-
tajaus krašte“ (1985), taip 
pat kelionėse fotografuo-
tus portretus en face, pa-
pildžiusius 1968–1986 m. 
kurtą ciklą „Portretas stam-
biu planu“.

Kelionių fotografijose 
V. Luckus peržengia tradi-
cinio fotoreportažo ar so-
cialinės fotografijos ribas, 
nesielgia ir kaip įspūdžių ištroškęs turistas. 
Ir nors jo kamera yra užfiksavusi gausybę 
vietai būdingų bruožų, detalių, tačiau šios 
vietos fotografijose yra tik fonas, jo kadruo-
se atsiskleidžia kur kas daugiau nei skirtin-
gų tautų materialinės ir dvasinės kultūros 
faktų atspindžiai. V. Luckus turėjo išskirtinę 
bendravimo dovaną ir sugebėdavo sukurti 
nuoširdų ir itin glaudų ryšį su žmonėmis ir 
aplinka. Būtent dėl to, kad jis nelikdavo tik 
stebėtojas iš šono, o tapdavo pilnaverčiu 
veiksmo dalyviu, natūraliai įsiliedavo į sutik-
tų naujų žmonių kasdienį gyvenimą ir suge-
bėdavo perteikti jų tikrąją realybę.

Parodoje, be jau gerai žinomų parodinių 
darbų, saugomų Fotografijos muziejuje Šiau-
liuose ir Lietuvos fotomenininkų sąjungoje, 
eksponuota specialiai atrinkta ir atspausdin-

ta iki šiol nerodytų Gruzijos fotografijų ciklo 
darbų rinktinė iš fotografo negatyvų archy-
vo, kurį saugo našlė Tatjana Luckienė-Aldag 
(JAV).

Parodos organizatoriai: Šiaulių „Aušros“ 
muziejus, Fotografijos muziejaus Vito Luc-
kaus fotografijos centras, Lietuvos Respubli-
kos ambasada Gruzijoje, Gruzijos nacionali-
nis muziejus.

Parodos partnerės: Lietuvos fotomeni-
ninkų sąjunga, Tatjana Luckienė-Aldag.

Parodą finansavo Lietuvos kultūros ta-
ryba ir LR kultūros ministerija.            ■ 

Gruzijos nacionalinio muziejaus archyvo 
nuotraukose – parodos atidarymo akimirkos
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muziejui – 95

Jūratė JAGMINIENĖ

2017 m. lapkričio mėn. 
Lietuvos švieti-

mo istorijos muziejus iškil-
mingai minėjo 95-ąsias įkūri-
mo metines. 

Užuomazga – nuo parodos

Lietuvos švietimo istorijos muziejus – 
vienas seniausių muziejų nepriklauso-

moje Lietuvoje. Senesni tik Vytauto Didžiojo 
karo ir Nacionalinis Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio dailės muziejai. Šie trys muziejai, 
garbingų Lietuvos vyrų – Vlado Nagevičiaus, 
Pauliaus Galaunės, Vinco Ruzgo bei jaunos ir 

ambicingos lietuvių inteligentijos iniciatyva 
įkurti, beveik kartu pradėjo savo veiklą. 

Švietimo ministerija, matydama sudėtin-
gą tuometinių mokytojų padėtį ir mokymo 
priemonių trūkumą, 1922 m. žiemos atos-
togų metu Kaune surengė mokytojų ir mo-
kinių vaizdinių mokymo priemonių parodą. 
Paroda turėjo didžiulį pasisekimą, todėl jos 
pagrindu nutarta organizuoti nuolatinę mo-
kytojų ir mokinių vaizdinių mokymo prie-
monių ekspoziciją. Miesto burmistras Jonas 
Vileišis pasirašė įsakymą dėl V. Ruzgo skyri-
mo būsimo muziejaus direktoriumi ir pasky-
rė tris kuklius kambarius Laisvės al. 12.

1922 m. lapkričio 18 d. įvyko oficialus 
muziejaus atidarymas. Iškilmėse dalyvavę 
Kauno miesto burmistras Jonas Vileišis, LR 

Pedagoginis muziejus Laisvės al. 24, Kaunas, XX a. 3-iasis deš. Nuotr. iš muziejaus fondo rinkinių
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partamento direktorius Juozas Vokietaitis ir 
kiti svečiai džiaugėsi įkurtu muziejumi, lin-
kėjo jam klestėjimo ir miesto valdžios dėme-
sio, ieškant tinkamesnių patalpų muziejinei 
veiklai plėtoti.

Ir iš tiesų Kauno miesto valdžia tęsė-
jo žodį. 1923 m. muziejus buvo perkeltas į 
kiek erdvesnes uždaryto restorano patalpas 
Prezidento g. 2. 1925 m. miesto valdžia iš-
nuomojo Pedagoginiam muziejui ir centri-
nės bibliotekos skaityklai jau tinkamesnes, 
erdvesnes, muziejaus reikmėms pritaikytas 
patalpas Laisvės al. 24. 

Kultūros židinys

Praėjus vos metams nuo Pedagoginio 
muziejaus įkūrimo, muziejus jau turė-

jo šiuos skyrius: Pedagogikos, Negyvosios ir 
gyvosios gamtos; Anatomijos ir fiziologijos; 
Kraštotyros, geografijos, istorijos; Matemati-
kos; Darbinio mokymo ir grafikos; Rankdar-
bių. Muziejuje buvo ir gyvosios gamtos kam-

pelis, kuriuo ypač domėjosi vaikai. 1930 m. 
muziejus perkeltas į Ugniagesių rūmus. 

Muziejininkai neapsiribojo vien muzie-
jine veikla. Muziejus veikė kaip lektoriumas, 
kuriame paskaitas skaitė žymūs visuomenės 
veikėjai, mokslininkai, pedagogai: Kazys Gri-
nius, Jonas Vileišis, Kazys Sleževičius, Jonas 
Vabalas-Gudaitis, Vaclovas Biržiška, Jonas 
Šliūpas, Antanas Purėnas, Vladas Lašas, Vin-
cas Čepinskis, Antanas Busilas, Antanas Vo-
kietaitis, pats V. Ruzgas ir kt. Iš viso surengta 
daugiau kaip 70 paskaitų, kurių klausėsi ne 
tik pedagoginė, bet ir plačioji Lietuvos vi-
suomenė. 

Kita muziejaus veiklos darbo forma – 
parodų rengimas. 1933 m. buvo surengtos 
trys užsienio šalių – čekų, latvių, rusų – vai-
kų literatūros parodos. Kas antri metai buvo 
organizuojamos mokytojų ir mokinių darbų 
parodos, spaudos apžvalgos-parodos, kurių 
metu vykdavo leidėjų, autorių, skaitytojų su-
sitikimai, konferencijos. 

Pedagoginiame muziejuje su pertrauko-
mis veikė vaizdinių mokymo priemonių ga-

V. Ruzgas ekspozicijos salėje, Kaunas, 1934. Nuotr. iš muziejaus fondų rinkinių
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lykinės gamtinės mokomosios ekskursijos, 
vėliau išaugusios į mokytojų kvalifikacijos 
kėlimo kursus, kurie vykdavo visoje Lietuvo-
je. 

Nugalėti laikmečio iššūkiai

Antrojo pasaulinio karo metais muzie-
jus buvo uždarytas, o jo eksponatai 

išslapstyti. Dalis eksponatų ir visas archyvas 
žuvo. Po karo muziejus ilgą laiką veikė kaip 
metodinis kabinetas prie Kauno miesto liau-
dies švietimo skyriaus. 1958 m. Pedagoginis 
muziejus reorganizuotas į Respublikinį pe-
dagoginį muziejų. Jam suteiktos dar prieš 
karą buvusios patalpos Laisvės al. 24. 

1979 m. muziejus persikėlė į naujas pa-
talpas Žaliakalnyje, Žemaičių g. 85, specia-
liai pritaikytas muziejaus reikmėms. 1986 m. 
įrengta nuosekli istorinė, mokslinė Lietuvos 
švietimo istorijos ekspozicija. 1997 m., mi-
nint Lietuvos mokyklos 600 metų jubiliejų, 
ekspozicija atnaujinta, papildyta atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos mokyklų pertvar-
kos dokumentine, ikonografine medžiaga. 
Vykdytos mokslinės ekspedicijos į lietuvių 
diasporos mokyklas Latvijoje, Rusijoje, Balta-
rusijoje, Lenkijoje, 1997 m. į Vasario 16-osios 
gimnaziją Vokietijoje.

Atsinaujinęs  ir atviras

Amžių sandaroje – 2000 m. muziejus 
persikraustė vėl į naujas muziejui 

nepritaikytas buvusios profesinės mokyklos 
patalpas Vytauto pr. 52. Prasidėjo kapitalinis 
pastato remontas. 2002 m. muziejus pervar-
dytas Kauno apskrities pedagoginiu muzie-
jumi. Po priverstinės pertraukos pirmuosius 
lankytojus muziejus pasitiko 2005 m., atver-
damas duris į ką tik įkurtą V. Ruzgo memo-
rialinį kambarį, o po metų muziejus plačiai 
atvėrė duris plačiajai visuomenei, pristaty-
damas naują, modernią, informatyvią eks-
poziciją „Iš amžių glūdumos į mus“, supa-
žindinančia su švietimo raida Lietuvoje nuo 
pirmosios mokyklos prie Vilniaus katedros 
paminėjimo 1397 m. iki 1990 m. 

2012–2016 m. atnaujintos ir retais eks-
ponatais papildytos šios ekspozicijos: „Se-
nosios gamtos mokslo mokymo priemonės. 
XX a. pirmoji pusė“, „Pasakyta – parašyta“, 
„XVII–XX a. švietėjai dailėje“ ir pritaikytos 
interaktyviai, edukacinei veiklai. Muziejaus 
darbuotojai yra parengę dešimtis edukaci-
nių programų, orientuotų į skirtingas lanky-
tojų amžiaus grupes. Čia rengiamos parodos, 
organizuojamos konferencijos, seminarai, 
įvairūs renginiai. Rinkiniuose sukaupta per 
50 tūkst. eksponatų. 

2011 m. muziejui grąžintas respublikinio 
muziejaus statusas, suteiktas Lietuvos švieti-
mo istorijos muziejaus pavadinimas. 

Svarbios datos:

 ▶ Pedagoginis muziejus 1922–1940.
 ▶ Muziejus veikė kaip metodinis kabi-

netas prie Kauno miesto švietimo skyriaus 
1946–1957.

 ▶ Respublikinis pedagoginis muziejus 
1958–2002.

 ▶ Kauno apskrities pedagoginis muzie-
jus 2002–2010.

 ▶ Lietuvos švietimo istorijos muziejus 
nuo 2010.               ■

V. Ruzgo memorialinio kambario fragmentas Lietuvos 
švietimo istorijos muziejuje. R.Ardzevičienės nuotr.
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muziejus minėjo 30-metį
Linas BUBNELIS

Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus 30-metis paminė-
tas 2017 m. gruodžio 14 d. surengtu kultūros vakaru „Nuo 

Senojo arsenalo atstatymo iki daugiafunkcio kultūros centro 
sukūrimo: trys Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus de-
šimtmečiai“, kurio metu  atidarytos dvi parodos: „Vilniaus Že-
mutinės pilies Senojo arsenalo rytų (didžiojo) korpuso istori-
niai pamatai“, „Prabanga ir meistrystė. XVI–XX a. Europos 
taikomoji dailė iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių“. 

Iškilmingame vakare  dalyvavo: Lietuvos 
dailės muziejaus direktorius Romualdas 

Budrys, Taikomosios dailės ir dizaino muzie-
jaus pastato architektas Evaldas Purlys, Lie-
tuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Edita 
Utarienė, Vilniaus dailės akademijos rekto-
rius dr. prof. Audrius Klimas, architektas, pa-

veldosaugininkas dr. prof. Jonas Rimantas 
Glemža, Nacionalinio muziejaus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų di-
rektorius dr. Vydas Dolinskas.

Renginio nuotaiką padėjo kurti seno-
sios muzikos ansamblis „Vilniaus arsenalas“ 
(vadovas Rolandas Romoslauskas), solistė, 

Pranciškus Smuglevičius. Pilies kalnas iš šiaurės rytų pusės. Iš „Vilniaus peizažų albumo“. 
1785-1786. Krokuvos nacionalinio muziejaus rinkinys
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nacionalinės premijos laureatė Asta Krikščiū-
naitė, pianistė Audronė Kisieliūtė, vyrų cho-
ras „Varpas“ (meno vadovas Jurijus Kalcas).

Taikomosios dailės muziejaus sukūrimą 
inicijavo Lietuvos Tarybų Socialistini Respu-
blikų (LTSR) dailininkų sąjunga, 1969 m. bir-
želio 19–20 d. vykusiame suvažiavime pri-
ėmusi Rezoliuciją, kuria kreipėsi į valstybės 
vadovus ir Kultūros ministeriją, prašydama 
„įsteigti taikomosios dailės muziejų Vilniuje“. 
Po didelių taikomosios dailės kūrėjų ir mu-
ziejininkų pastangų 1975 m. rugsėjo 23 d. 
LTSR kultūros ministerija priėmė nutarimą, 
kuriuo Lietuvos dailės muziejui pavedė iš ga-
ražais paverstų Vilniaus Žemutinės pilies Se-
nojo arsenalo rytų (didžiojo) korpuso lieka-
nų atkurti istorinį pastatą – buvusią Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ginklinę – ir 
jame įsteigti Lietuvos dailės muziejaus pa-
dalinį – Taikomosios dailės muziejų. 

Senojo arsenalo rytinio korpuso tyrimai, 
pradėti 1972 m. vasario 23 d., truko iki 1978 
metų. Per dešimtmetį (1976–1986) pagal 
gautus archeologinių tyrimų duomenis ir Pa-
minklų konservavimo instituto vyriausiojo 
architekto Evaldo Purlio parengtą projektą 

pastatas buvo konservuojamas, restauruoja-
mas, atkuriamas, pritaikant jį naujojo meno 
muziejaus funkcijoms. Senosios ginklinės 
pastato restauravimo ir atstatymo darbai 
užbaigti 1986 m. rudenį, o po metų, 1987 m. 
spalio 29 d., pagal muziejininko Romualdo 
Budrio sukurtą naujojo meno muziejaus 
koncepciją čia pradėjo veikti Taikomosios 
dailės muziejus (dab. – Taikomosios dailės ir 
dizaino muziejus). Čia ne tik saugomi ir po-
puliarinami taikomojo meno kūriniai, bet ir 
įgyvendinami didieji strateginių valstybės 
kultūros programų projektai – tarptautinė 
paroda „Žalgirio mūšis“, Lietuvos tūkstan-
tmečio programos paroda „Krikščionybė Lie-
tuvos mene“, nacionalinių programų „Vilnius 
– Europos kultūros sostinė 2009“, Lietuvos 
karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų 
sukakties tarptautinės parodos ir kt.

Tęsiant jubiliejinių renginių ciklą, 
2018 m. sausio 18 d. muziejuje bus atidary-
ta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio 
minėjimo programos paroda „Lietuvos tai-
komoji dailė ir dizainas 1918–2018“, bus su-
rengtas šio muziejaus plėtojimo strategijos 
pristatymas.           ■

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus. T. Kapočiaus nuotr.
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iAtrastoji Kernavė. Kernavės 
archeologinės vietovės mu-
ziejaus katalogas. Katalogas 
– Valstybinio Kernavės kultūri-
nio rezervato direkcijos leidinys.
Kataloge pristatoma į UNESCO 
Pasaulio paveldo sąrašą įra-
šytą Kernavės archeologinė 
vietovė, jos ilgamečiai tyrimai 
ir vertingiausi archeologiniai 
radiniai, eksponuojami Vals-
tybinio Kernavės kultūrinio 
rezervato direkcijos Kernavės 
archeologinės vietovės muzie-
juje. Sudarytojai Dovilė Baltra-
miejūnaitė, Justina Poškienė, Rokas Vengalis, Gintautas Vėlius.
Vilnius: sp. UAB „Petro ofsetas“, 2017. 238 p.: iliustr. Tiražas 600 egz.

Biržų pilies ir senamiesčio ar-
cheologiniai rinkiniai. Nuo se-
niausių laikų iki XIX a. pradžios. 
Katalogas – Biržų krašto muziejaus 
„Sėla“ leidinys. 
Kataloge pristatomi nuo 1928 m. 
kaupiami ir saugomi Biržų pilies 
ir senamiesčio archeologinių ko-
lekcijų eksponatai, datuojami nuo 
neolito iki XIX a. Pateikiama trum-
pa prieškario archeologinės kolek-
cijos, XVI a. pab.–XVIII a. pr. Biržų 
pilies, mieste buvusių dvarviečių 
ir senamiesčio tyrimų apžvalga. 
Sudarytojai Roma Sungailienė, Ta-
tjana Niedvarienė.
Vilnius: sp. UAB „Diemedžio“ leidykla, 

2016. 184 p.: iliustr. Tiražas 500 egz.

Tomas Baranauskas. Garuozos 
mūšis: šaltiniai ir interpretacijos.  
Knyga – Joniškio istorijos ir kultūros 
muziejaus leidinys. 
Knygoje nagrinėjamas Lietuvos 
istorijoje nepelnytai užmirštas 
1287 m. kovo 26 d. įvykęs Garuo-
zos mūšis ir jo istorinis konteks-
tas, o taip pat skelbiami šį mūšį 
aprašantys XIII–XVIII a. šaltiniai su 
vertimais į lietuvių kalbą. Autorius 
pateikia naują Garuozos mūšio ir 
1279–1290 m. Žiemgaloje vyku-
sių kovų interpretaciją, traktuo-
damas jas kaip Lietuvos istorijos 
dalį, ir kvestionuoja istoriografinį 
stereotipą, kad Garuozos mūšyje 
žiemgalių pasiekta pergalė nepakeitusi jų likimo, o 1290 m. Žiemgala 
neva buvusi užkariauta kryžiuočių. Knygoje pateikiami argumentai, ro-
dantys, kad Garuozos mūšio ir po jo iki 1290 m. vykusių kovų dėka Vo-
kiečių ordinas buvo priverstas pasitraukti iš Žiemgalos, o pusė istorinės 
Žiemgalos teritorijos iki šiol tebėra Lietuvos valstybės sudėtyje. Visa tai 
leidžia Garuozos mūšį suvokti, kaip vieną reikšmingiausių Baltijos kry-
žiaus žygių mūšių ir naujai pažvelgti į iki šiol menkai pažintą XIII a. pa-
skutinio ketvirčio Lietuvos istoriją.
Joniškis: sp. „Liucilijus“, 2017. 133 p.:iliustr. Tiražas 500 egz.

Prakartėlės Rokiškio krašto 
muziejuje. Katalogas – Rokiškio 
krašto muziejaus leidinys. 
Leidinyje pristatoma Rokiškio 
krašto muziejuje sukaupta ir 
saugoma vienintelė Lietuvoje 
prakartėlių kolekcija. Joje 132 
prakartėlės, sukauptos per pen-
kiolika 1998–2016 m. Rokiškio 
krašto muziejuje organizuotų 
parodų. Leidinyje publikuojama 
muziejuje saugomų prakartė-
lių fotografijos, menotyrininkės       
dr. Alės Počiulpaitės straipsnis 
ir muziejininkės Marijos Mie-
liauskienės straipsnis apie pra-
kartėlių parodų organizavimą 
Rokiškio krašto muziejuje. Suda-
rytoja Giedrė Spundzevičienė. 

Vilnius: spaudai parengė UAB „Miranda design soliutions“; sp. „Standartų 
spaustuvė“, 2017. 95 p.: iliustr. Tiražas 400 egz.

Aistė Petrauskienė, Gediminas 
Petrauskas, Vykintas Vaitkevi-
čius. Partizanų bunkeris Dau-
gėliškių miške. Knyga – Raseinių 
krašto istorijos muziejaus leidinys. 
Knygos autoriai atveria Lietuvos 
partizanų archyvus. Nuo 1944 m. 
rugpjūčio iki 1950 m. liepos Kęs-
tučio ir Prisikėlimo apygardos 
partizanų dokumentais, laiškais 
ir nuotraukomis pagrįstas Kra-
kių, Josvainių, Pernaravos ir Ario-
galos  krašto partizaninio karo 
pasakojimas – tai naujas istorio-
grafijos puslapis. Prie partizanų 
raštų dera kitos rašytinės ir saky-
tinės istorijos žinios, pirmą kartą 
XX a. Lietuvos istorijos tyrimuose 
taikomi archeologoniai metodai. 

Vilnius: sp. UAB „Petro ofsetas“, 2017. 247 p.: iliustr. Tiražas 500 egz.

Tradiciniai drabužiai ir jų 
detalės. Katalogas – Marijam-
polės kraštotyros muziejaus 
leidinys. 
Marijampolės kraštotyros mu-
ziejaus iniciatyva išleistas kata-
logas apima XIX a. pabaigos ir 
XX a. pradžios tradicinės apran-
gos detales. Gausiai iliustruo-
tame leidinyje susipažinsite 
su sijonų, liemenių, papuošalų 
nešiojimo ypatumais. Sudarytojos: Danutė Katkuvienė, Asta Vandytė. 
Marijampolė: sp. „Piko valanda“, 2017. 87 p.: iliustr. Tiražas 500 egz.

Birutė Malaškevičiūtė. Kaip Aly-
tėlis Alytų pažino. Knyga – Alytaus 
kraštotyros muziejaus leidinys.
Žaismingoje, gausiai iliustruoto-
je knygelėje pristatoma pirmoji 
Alytaus miesto istorija vaikams. 
Smalsusis pelėdžiukas Alytėlis, ke-
liaudamas po Alytų, sužino daug 
įdomių dalykų apie gimtąjį miestą 
ir nekantrauja jais pasidalinti su 
skaitytojais. Knygelėje įdomybių 
suras ne tik vaikučiai, bet ir jų tė-
veliai. Tai dovana mažiesiems ir jų 
tėveliams, pasitinkant atkurtos Lie-
tuvos šimtmetį.
Kaunas: sp. UAB „INDIGO print“, 
2017. 56 p.: iliustr. Tiražas 1500 egz.




