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leidžiama 2019 m. įgyvendinant 

Lietuvos kultūros tarybos programos 

„Strateginis kūltūros organizacijų 

finansavimas“ projektą

5-erius metus vykęs renginių ciklas 
„Lietuvos muziejų kelias“, skirtas Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečiui, baigėsi 
2018 m. tema „Nepriklausomybės metų 
ženklai“. 75 Lietuvos muziejai pakvietė į 130 
renginių. J. Kirkilaitės nuotr.

Pagal nemokamo muziejų lankymo programą 2019 m. I ketvirtį Lietuvos muziejuose 
apsilankė beveik 105 tūkst. žmonių. LTMKM archyvo nuotr.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka su partneriais, tarp kurių – ir 
keletas Lietuvos muziejų, 2018–2019 m. 
vykdo projektą „Visuomenės poreikius 
atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės 
plėtra“. T. Kapočiaus nuotr.

2018 m. Lietuvos muziejų asociacija 
įgyvendino Muziejų specialistų kvalifikacijos 
tobulinimo programą. LMA archyvo nuotr.

2019 m. vasario mėn. Lietuvos muziejų 
asociacija aštuntą kartą dalyvavo tarptau-
tinėje Vilniaus knygų mugėje. 
LMA archyvo nuotr.

2018 m. spalio 18 d. atidarytas MO muziejus. 
Hufton + Crow Photography nuotr.

2018 m. gruodžio mėn. paminėtas Mažeikių 
muziejaus 90-metis. V. Ramanausko nuotr.
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Šis modelis taikomas LR Kultūros 
ministerijai pavaldžiuose 4-iuose 

nacionaliniuose ir 12-oje respublikinių 
muziejų. Prie ministerijos iniciatyvos jungiasi 
ir kai kurie savivaldybių bei žinybiniai 
muziejai.

Muziejai kvietė moksleivius

Praėjusių metų vasario–gruodžio 
mėnesiais muziejai išbandė atskirai 

lankytojų grupei – moksleiviams skirtą 
nemokamo lankymo programą. Ja siekta 
ugdyti mokinių savarankiško kultūros 
pažinimo ir patyrimo įpročius, užtikrinant 
kokybiškų muziejų paslaugų prieinamumą 
visiems Lietuvos mokiniams ir juos skatinant 
aktyviai dalyvauti kultūros pažinimo 
procesuose. Nemokamo muziejų lankymo 
moksleiviams programos idėja gimė 
Valstybės atkūrimo šimtmečio proga. Dar 

prieš tai, nuo 2017 m. rugsėjo iki gruodžio 
pabaigos, sėkmingai vyko svetingumo 
programa moksleiviams „Vasario 16-osios 
kūrėjai ir puoselėtojai“ – muziejuose 
moksleiviai galėjo dalyvauti nemokamose 
edukacinėse programose. 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus 
pavaduotoja Virginija Šiukščienė sako, 
kad nemokamo moksleivių lankymosi 
muziejuose modelis pasiteisino – 2018 m. 
vasario–gruodžio mėnesiais „Aušros“ 
muziejų nemokamai aplankė 10844 moks-
leiviai. Teigiamų rezultatų taip pat davė 
Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijų 
inicijuota Mokinių kultūros paso programa 
pradinių klasių moksleiviams (2018 m. 10–12 
mėn.) ir Šiaulių miesto savivaldybės miesto 
ugdymo įstaigoms skirtos papildomos 
kultūros krepšelio lėšos.

Nacionalinio muziejaus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų 

Nuo 2019 m. pradžios kiekvieną paskutinį mėnesio 
sekmadienį visiems svetingai atsiveria Lietuvos muziejų 

durys – 2018-ųjų metų pabaigoje kultūros ministro įsakymu 
patvirtinus nemokamo muziejų lankymo modelį, gyventojai 
kartą per mėnesį gali nemokamai aplankyti muziejų nuolatines 
ekspozicijas. 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus archyvo nuotr.

Nemokamas muziejų lankymas: 
už ir priešPr
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Karpavičienė sutinka, kad nemokamo 
moksleivių lankymosi muziejuje idėja buvo 
graži, bet abejoja, ar tai leido užtikrinti 
aktyvią jaunų žmonių pažintį su muziejumi: 
„Puiku, jeigu galima pasiūlyti kokių nors 
atraktyvių, įtraukių pažinties su muziejaus 
vertybėmis formų, bet juk muziejuose 
neretai vyrauja didaktinio pobūdžio eks-
pozicijos, ir dėl to – ypač jaunesniojo amžiaus 
moksleivių – apsilankymas muziejuje tapo 
tik pasyviu pasivaikščiojimu po ekspoziciją. 
Pastebėjome, kad dėl šios priežasties 
mokytojai stengdavosi užsakyti edukacinius 
užsiėmimus arba gido paslaugą, kad 
apsilankymas muziejuje būtų naudingesnis“.

Lankytojų antplūdis

Nuo šių metų sausio įdiegtas naujasis 
modelis neišskiria nė vienos visuo-

menės grupės – nemokami paskutiniai 
mėnesio sekmadieniai muziejuose. 
Akivaizdu, kad visuomenė žinią apie tai 
išgirdo – naujoji iniciatyva plačiai viešinta 
žiniasklaidoje, patys muziejai lankytojus 
kviečia išradingomis žinutėmis savo 
socialiniuose tinkluose. Trijų pirmųjų 
nemokamų sekmadienių statistika liudija, 
kad lankytojų srautai smarkiai didėja, ir 
Lietuvos gyventojai muziejų vis dažniau 
atranda kaip vietą, kurioje galima įdomiai ir 
turiningai praleisti poilsio dieną.

Tai patvirtina Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejaus (LTMKM), anksčiau 
sekmadieniais iš viso nepriiminėjusio 
lankytojų, direktoriaus pavaduotoja                     
dr. Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė: „Paskutinį 
sausio sekmadienį mūsų muziejuje apsilankė 
147, vasario – 259, kovo – 249 žmonės. 
Nemažai iš jų muziejuje lankėsi pirmą kartą, 
buvo ir tokių, kurie apie jį iki šiol nežinojo. 
Džiugu, kad tokia iniciatyva didina ir mūsų, 
ir apskritai visų muziejų žinomumą“.

Didieji šalies muziejai nemokamais 
sekmadieniais sulaukė tikro lankytojų 
antplūdžio. Valdovų rūmuose, pasak                        
J. Karpavičienės, lyginant paskutinius 
sausio ir kovo sekmadienius, lankytojų 
išaugo daugiau kaip dvigubai: sausio mėn. 
sulaukta 1549 lankytojai, vasarį – 2820, 
kovą – beveik 3250. Pasak J. Karpavičienės, 
Valdovų rūmuose fiksuojamas ne tik realių 
lankytojų, bet ir apsilankymų skaičius. 
„Muziejuje jau turime, kaip buvo planuota, 
keturis ekspozicijų maršrutus, į kiekvieną iš 
jų įsigijami atskiri bilietai. Kadangi lankytojai 
nemokamais sekmadieniais dažniausiai 
naudojasi proga aplankyti visas ekspozicijas, 
apsilankymų skaičius maždaug keturgubai 
didesnis nei lankytojų“. 

Lietuvos nacionalinio muziejaus 
(LNM) Ekskursijų ir edukacijos skyriaus 
vedėjos Birutės Kazlauskienės teigimu per 
tris nemokamus sekmadienius visuose 
muziejaus padaliniuose suskaičiuota 
rekordiškai daug – 14097 lankytojų. Vien 
Gedimino pilį nemokamai apžiūrėjo 4738 
žmonių. Naujasis arsenalas, kur dirba 
pati Birutė, paskutinį sausio sekmadienį 
sulaukė 709, vasario – jau 2050 lankytojų.                                   
Kovo 31 d. Naujajame arsenale pabuvojo 
1641 lankytojas. Kai kurie,  pasak vedėjos, 
atvyko ir iš tolimesnių Lietuvos rajonų. „Pati 
buvau muziejuje, bendravau su žmonėmis. 
Buvo specialiai atvykusių iš Kretingos, 
Tauragės, atvažiavo pilnas autobusas iš 
Marijampolės – 45 žmonės“, – pasakoja 
skyriaus vedėja.

Susidomėjimas muziejais didėja

Paskutinį sausio sekmadienį Šiaulių 
„Aušros“  muziejaus padalinius ap-

lankė daugiau kaip 700 lankytojų, vasario ir 
kovo mėn. – per 800. „Rezultatai rodo, kad 
žinios apie naująjį modelį visuomenę pasiekė 
– žmonės aktyviai naudojasi galimybe 
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muziejaus direktoriaus pavaduotoja Virginija 
Šiukščienė. – Lankytojų skaičiaus augimą 
skatina ir aktyvi paties muziejaus veikla, ir 
įvairios nemokamo lankymo iniciatyvos bei 
modeliai“. Nemokamo muziejų lankymo 
modelis šiame muziejuje taikomas kartu su 
daugelį metų taikoma Nemokamo Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus lankymo tvarka, kuri 
numato nemokamą muziejaus padalinių 
lankymą per valstybines šventes: Vasario 
16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, 
kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo ir „Aušros“ muziejaus įkūrimo 
dieną ir liepos 6-ąją švenčiamą Mindaugo 
karūnavimo – Valstybės dieną. Kasmet 
vidutiniškai tomis dienomis muziejaus 
padaliniuose pabuvodavo nuo 1000 iki 1700 
lankytojų. 

Pasak V. Šiukščienės, lankytojų skai-
čius išaugo rengiantis minėti Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 100-metį – 
aktyvi Muziejų kelio programos, jubiliejinių 
parodų, paskaitų ciklo reklama televizijoje, 
radijuje pasiekė tikslą – susidomėjimas 
muziejumi padidėjo. Vasario ir kovo mėn. 
Šiaulių „Aušros“ muziejuje buvo po dvi 
nemokamo lankymo dienas – vasario 16 ir 
24 bei kovo 11 ir 31. Muziejuje nuogastauta, 
ar visas keturias dienas muziejus bus gausiai 
lankomas. „Nuogąstavimai nepasitvirtino, – 
sako V. Šiukščienė. –  Vasario 16-ąją muziejuje 
apsilankė 1390, 24-ąją – 844 žmonės. Kovo 
11 d. taip pat sulaukėme gausaus jų būrio – 
atėjo 1649 lankytojai, kovo 31 d. – 875. Šie 
rezultatai rodo, kad per valstybines šventes 
muziejus buvo lankomas dar gausiau“.

Formuojasi naujos tradicijos

Nuo šių metų kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį lankytojams 

atviros ir Kaune įsikūrusio Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus bei jo padalinių – 

Juozo Tumo-Vaižganto memorialinio buto-
muziejaus, Salomėjos Nėries memorialinio 
muziejaus, Juozo Grušo memorialinio 
muziejaus, Balio ir Vandos Sruogų namų-
muziejaus ir Vaikų literatūros muziejaus 
durys. Muziejaus direktorė Deimantė Ci-
bulskienė mano, kad augantys nemokamo 
muziejų lankymo skaičiai rodo, jog šios 
iniciatyvos daro įtaką visuomenės laisvalai-
kio praleidimo pasirinkimui: „Jaunos šeimos 
su vaikais, moksleiviai, senjorai šventes ir 
savaitgalius renkasi praleisti muziejuose, 
taip skatinamas aktyvus visuomenės 
dalyvavimas kultūros procesuose“. 

D. Cibulskienė sako, kad muziejų džiugi-
na tai, jog nemaža dalis lankytojų atvyksta iš 
kitų Lietuvos miestų. Siekiant formuoti įvaiz-
dį, kad muziejai yra nuolat atsinaujinančios 
erdvės, kuriose galima prasmingai leisti 
laisvalaikį, kiekvieną mėnesį muziejai siūlo 
ką nors naujo. „Pavyzdžiui, mūsų muziejuje 
balandį atidaroma įspūdinga Laikinosios 
sostinės atminimo metams skirta edukacinė 
paroda, gegužės mėnesį visus kviesime į 
Vaižgantui parengtą žaismingą jubiliejinę 
parodą, vėliau minėsime Alfonso Nykos-
Niliūno 100-metį. Muziejaus padaliniai 
ypatingiems sekmadieniams taip pat 
turi idėjų, tad priežasčių aplankyti mūsų 
muziejus tikrai visada suteiksime,“ – žada 
direktorė.

Anot D. Cibulskienės, muziejų lankytojų 
gausa patvirtino, kad sekmadienis – 
idealiausia savaitės diena, kurią kartu su 
šeima ar bičiulių draugija galima aplankyti 
muziejų ir skirti kultūrai. 

Tam pritaria ir J. Karpavičienė, mananti, 
kad nemokamų sekmadienių modelis 
Lietuvoje gali padėti formuoti naujas 
muziejų lankymo tradicijas: „Iki šiol Lietuvoje 
nebuvo įgūdžio į muziejų eiti sekmadienį. 
Valdovų rūmų statistika aiškiai rodė, kad 
šeštadieniais lankytojų visada buvo daugiau, 
o sekmadienis buvo santykinai pasyvesnė 
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galbūt ir pas mus pradės formuotis tradicija 
kultūros institucijas lankyti sekmadieniais 
su šeimomis ar draugais, kaip įprasta 
Vokietijoje, Lenkijoje ir kitur“.

Nematyti lankytojai ir                        
apsukrūs miesto gidai

Pasak J. Karpavičienės, esant tokiam 
dideliam žmonių srautui, nėra 

galimybės apklausti visus Valdovų rūmų 
muziejaus lankytojus, bet pasikalbėjus su 
vienu kitu ir stebint, kaip žmonės elgiasi 
muziejuje (nori pačiupinėti autentiškus 
ekponatus, įsibrauna į gido besiklausančių 
žmonių grupę, nors už gido paslaugą nėra 
sumokėję ir pan.), galima daryti išvadą, kad 
nemokamus sekmadienius neretai renkasi 
žmonės, kurie šiaip muziejuje nesilanko. 
„Manau, kad nemokami sekmadieniai 
muziejams atneš didelės naudos, nes 
žmogus, atėjęs vieną kartą į muziejų, pa-
matys, kad čia yra įdomu, patrauklu, tad tik-
riausiai ateis ir kitą kartą, nesibodėdamas 
įsigyti bilietą, užsisakyti edukacinį užsiėmi-
mą ar ekskursiją“, – įsitikinusi   Valdovų rūmų 
muziejaus direktoriaus pavaduotoja.

B. Kazlauskienė, stebėdama LNM 
lankytojus, pastebėjo ir kitą tendenciją. 
„Manau, didelė dalis lankytojų nemokamą 
sekmadienį į muziejų ateina dėl „sportinio 
intereso“ –  vaikšto po muziejų nesido-
mėdami, pro eksponatus praeina ne-
sustodami, lyg jiems tereikia užsidėti pliusą 
– va ir šitame muziejuje buvau. Tikriausiai 
yra ir taip mąstančių – kai siūlo nemokamai, 
reikia pasinaudoti. Panašų elgesį pastebime 
ir per Muziejų nakties renginius. Vis dėlto gal 
viskas aprims ir suguls į savo vietas, – svarsto 
B. Kazlauskienė. – Ir dabar yra lankytojų, 
kurie, apsilankę nemokamą sekmadienį, 
žada ateiti kitą kartą – ramiai, nesigrūsdami 
apžiūrės ekspozicijas, o gal ir nusipirks gido 

paslaugas, nes kai tiek daug žmonių, gidą 
užsisakyti nėra prasmės“.

Panašią tendenciją pastebi ir                                          
J. Karpavičienė: savaitę iki nemokamo 
sekmadienio sumažėja Valdovų rūmų 
muziejaus paslaugų užsakymai. Muziejus 
lankytojams siūlo naudotis audiogidais 
bei virtualios realybės projektu – atėję 
nemokamai, žmonės neprieštarauja už šias 
paslaugas sumokėti po eurą. 

Valdovų rūmų muziejuje pastebėta 
dar viena tendencija – nemokamais 
sekmadieniais smarkiai daugėja ekskursijų 
su miesto gidais. „Paprastai sekmadieniais 
būdavo viena kita tokia grupė, o štai pasku-
tinį kovo sekmadienį turėjome net 12 miesto 
gidų ekskursijų. Miesto gidai naudojasi 
galimybe nemokamai atsivesti savo 
klientus, o mums suvaldyti tokias situacijas 
pakankamai sudėtinga, tenka išskleisti jų 
apsilankymo laiką, diskomfortą patiria ir 
lankytojai, nes kai yra labai daug žmonių, 
gido klausytis sudėtinga. Todėl svarstome, 
kad greičiausiai reikės riboti tokių ekskursijų 
srautą, tuo labiau, kad prasideda šiltasis 
sezonas, į muziejų, kaip kasmet, atvyks ir 
daug užsieniečių, kuriems apsilankymas 
paskutinį mėnesio sekmadienį taip pat bus 
nemokamas“, – sako J. Karpavičienė.

Iššūkių – nemažai

Ne visi muziejai, kuriems taikomas 
nemokamų sekmadienių modelis, 

iki šiol dirbo sekmadieniais. Vienas iš 
tokių – LTMKM. Direktoriaus pavaduotoja 
A. Kapočiūtė-Vaitkuvienė pripažįsta, kad 
nedideliam muziejui tai – nemažas iššūkis: 
darbuotojai turi dirbti papildomas valandas, 
o kompensacija už tai nenumatyta, tenka 
ieškoti vidinių rezervų. 

LNM Ekskursijų ir edukacijos skyriaus 
vedėja taip pat pripažįsta, kad didelis 
lankytojų antplūdis reikalauja papildomų 
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įprastomis dienomis salėse 
budinčių darbuotojų, be 
to, esant tokiam lankytojų 
srautui, darbuotojai pavargsta, 
praranda budrumą, jiems reikia 
pailsėti. Todėl turi prisidėti ir 
kitas muziejaus personalas, 
bet kyla klausimas, kaip jiems 
mokėti už papildomą darbą, 
– vardija B. Kazlauskienė. 
– Reikia sugalvoti ir kur 
pakabinti lankytojų drabužius 
– juk visi iki šiol ateidavo šiltai 
apsirengę. Žodžiu, problemų yra“. 

D. Cibulskienė taip pat pripažįsta, kad 
dėl nemokamo lankymo patiriami nuostoliai 
muziejams yra ženklūs, tad svarbu, kad 
sklandžiai veiktų išlaidų kompensavimo 
mechanizmas.

J. Karpavičienė taip pat pripažįsta, 
kad nemokami sekmadieniai reikalauja 
specialaus pasirengimo. „Tai mus mobi-
lizuoja, skatina ieškoti resursų ir prisitaikyti. 
Žinoma, turime patirties, nes lankytojai į 
Valdovų rūmus plūsta ir kitomis progomis, 
kai muziejų galima aplankyti nemokamai – 
per Muziejų naktį arba Kultūros naktį. Turime 
sukūrę tam tikrą darbo tokiomis dienomis 
modelį, naudojame savo vidinius resursus, 
kad tokiomis dienomis būtų užtikrintas 
sklandus lankytojų srautų judėjimas ir kad 
žmonės nepatirtų diskomforto“, – teigia 
Valdovų rūmų muziejaus direktoriaus 
pavaduotoja.

Statistika

Pagal nemokamo muziejų lankymo 
programą 2019 m. I ketvirtį 

muziejuose apsilankė 104966 žmonės, iš jų:
 ▶ Nacionaliniame muziejuje Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rū-
muose – 28264;

 ▶ Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje – 17108;

 ▶ Lietuvos nacionaliniame muziejuje – 
13958;

 ▶ Lietuvos dailės muziejuje – 13624;
 ▶ Lietuvos jūrų muziejuje – 10327;
 ▶ Trakų istorijos muziejuje – 9423;
 ▶ Kauno IX forto muziejuje – 2835;
 ▶ Šiaulių „Aušros“ muziejuje – 2384;
 ▶ Lietuvos aviacijos muziejuje – 1743;
 ▶ Lietuvos etnokosmologijos muziejuje 

– 1202;
 ▶ Lietuvos liaudies buities muziejuje – 

1153;
 ▶ Žemaičių muziejuje „Alka“ – 767;
 ▶ Lietuvos teatro, muzikos ir kino 

muziejuje – 614;
 ▶ Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų 

muziejuje – 561;
 ▶ Kernavės archeologinės vietovės 

muziejuje – 461;
 ▶ Maironio lietuvių literatūros muziejuje 

– 381;
 ▶ Lietuvos švietimo istorijos muziejuje 

– 161.            ■

Parengė Sigita Inčiūrienė, Lolita Valužienė

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų archyvo nuotr.
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Projekto tikslas – mo-
dernizuoti virtualią 

elektroninio paveldo 
informacinę sistemą ir 
suskaitmeninti įvairiose 
institucijose saugomus 
kultūros paveldo objektus. 
Šio projekto partneriai – 
visos apskričių bibliotekos, 
Lietuvos mokslų akademijos  
Vrublevskių biblioteka, 
Lietuvos medicinos biblioteka, Lietuvos 
mokslo taryba, Vilniaus ir Vytauto Didžiojo 
universitetai, Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija, Lietuvių literatūros ir tautosakos 
bei Lietuvių kalbos institutai, Kultūros 
paveldo centras ir Kultūros paveldo 
departamentas, Lietuvos archyvaro tarnyba, 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos 
dailės muziejus, Lietuvos nacionalinis           
M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos 
nacionalinis dramos teatras, Lietuvos 
nacionalinis radijas ir televizija ir kt. Su 
parneriais, kurie skaitmenina savo turimus 
ir saugomus kultūros paveldo objektus ir 
turi savo informacines sistemas, kuriamos 
sąsajos, kurios suskaitmenintus objektus 
leis rasti įvairiose informacinėse sistemose, 
t. y. vartotojams informacijos paieška taps 
žymiai paprastesnė.

Nebeatitinka šiandienos poreikių

Lietuvos skaitmeninėje darbotvarkėje 
pažymima, kad Lietuvoje suskait-

meninta kultūrinė informacija naudojama 
per mažai. 2005 m. pradėjus kurti virtualią 
elektroninio paveldo informacinę sistemą 
(VEPIS), sukurtas kultūros paveldo portalas 
www.epaveldas.lt, kuriame galima rasti 
daugiau nei 140 tūkst. įvairių objektų – nuo 
nuotraukų iki periodikos leidinių. Vis dėlto 
šis portalas jau nebeatitinka šiandienos 
vartotojų poreikių. 

2016−2017 m. Kultūros ministerijos 
užsakymu atliktas tyrimas parodė, 
kad daugiau nei 70 proc. portalo                                                        
www.epaveldas.lt vartotojų pripažino, 
jog portalas yra naudingas. Jie teigia, kad 
didžiausias jo privalumas yra tai, jog visi šia-

Virtualios kultūrinės erdvės plėtra
Eugenijus STRATILATOVAS

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 
bendradarbiaudama su 24 partneriais, didžiaisiais šalies 

kultūros paveldo saugotojais, pradėjo įgyvendinti projektą 
„Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės 
erdvės plėtra“.  

T. Kapočiaus nuotr.
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yra patikimi ir kokybiški, jais remiantis 
galima atlikti kai kuriuos genealoginius 
tyrimus. Ir tai daryti galima iš bet kurios 
vietos, kur yra interneto ryšys. Vis dėlto 
dauguma apklaustųjų pripažino, kad šios 
patformos paslaugų ir funkcijų naudojimas 
yra ribotas ir nepatogus, sudėtinga atlikti 
paiešką ir pritaikyti filtrus, portalo dizainas 
yra pasenęs. 

Tyrimo rezultatai leido padaryti išvadas: 
portalas reikalingas, bet nepatogus, trūksta 
kultūros paveldo turiniu grįstų elektroninių 
paslaugų, taip pat galimybės lengvai 
rasti norimą turinį ir juo naudotis. Be to, 
kiekviena institucija savo turimus kultūros 
paveldo objektus skaitmenina atskirai ir juos 
vartotojui pateikia per skirtingas prieigas, 
todėl portalu nepatogu naudotis platesnei 
visuomenei. 

Šios priežastys lėmė, kad buvo inicijuotas 
virtualios kultūrinės erdvės plėtros projektas, 
jam įgyvendinti iš ES fondų skirta 8,4 mln. 
eurų. Projektas, pradėtas 2018 m. birželio 
mėn., truks trejus metus. 

Paieška – vieno langelio principu

Projekto metu planuojama mo-
dernizuoti virtualią elektroninio 

paveldo informacinę sistemą, sukurti 9 
naujas elektronines paslaugas, parengti 
naują skaitmeninį turinį ir jį aktualizuoti 
sukuriant 3 naujas elektronines edukacines 
priemones. Tai reiškia, kad portalą                
www.epaveldas.lt papildys daugiau kaip 
200 tūkstančių objektų, bus sukurta daug 
paslaugų, tarp kurių – skaitmeninio turinio 
valdymas, susiejimas su geografine vieta, 
kūrinio statuso ir licencijavimo nustatymas, 
muzikos iš natų grojimas, personalizuotų 
virtualių parodų bei virtualiosios ir 
papildytosios realybės ekspozicijų suda-
rymas. Informacijos paiešką palengvins 

numatyta vadinamoji vieno langelio 
principo paieška, kai per portalo prieigą bus 
galima vykdyti paiešką visose didžiosiose 
Lietuvos duomenų bazėse, tokiose, kaip: 
Informacinė Lietuvos muziejų sistema LIMIS, 
archyvų sistemoje EAIS, LRT Mediateka, 
eKinas, eLABas, Lituanistika ir daugelyje kitų. 

Toks atminties institucijų bendra-
darbiavimas ir pajėgų konsolidavimas 
skaitmeninių paslaugų teikimo srityje ne tik 
labai palengvins informacijos paiešką, bet 
ir atvers vartus į suskaitmenintą Europos 
kultūros paveldo lobyną, nes Lietuvoje 
saugomas kultūros paveldas bus integruotas 
į Europos atminties institucijų portalą       
www.europeana.eu. 

Vykdant projektą bus atnaujinta ir 
skaitmeninimui reikalinga infrastruktūra, 
įsigyta modernios techninės įrangos. 

Galimybės visiems

Portalu www.epaveldas.lt iki šiol 
daugiausiai naudojosi kultūros, 

švietimo ir mokslinių tyrimų srityse dirbantys 
asmenys, nors jame esanti informacija 
galėtų būti įdomi gausesniam žmonių 
ratui. Aktualizuojant skaitmeninį turinį bus 
sukurtos priemonės, skirtos gyvenantiems 
užsienyje ir norintiems įgyti žinių apie mūsų 
šalies kalbą, kultūrą, istoriją. Šios priemonės 
taip pat padės geriau suvokti skaitmenintos 
medžiagos vertę sukuriant temines 
reikšmines objektų grupes. 

Naudojimasis portalu taps paprastesnis, 
jo vartotojai ne tik taupys savo laiką, gaus 
tikslesnius kultūrinio turinio paieškos 
rezultatus, bet ir padidės jų saviraiškos 
galimybės – bus galima kurti virtualias 
parodas, plėsti žinių bagažą naudojantis 
edukacinėmis priemonėmis, naršyti portale 
per mobiliuosius įrenginius. Taigi, naudotis 
kultūros paveldu bus patogiau visiems.       ■
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Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) projekto „Lietuvos 
muziejų kelias“, vykusio 2012–2018 metais, sėkmė, 

aktyvus visuomenės įsitraukimas į muziejų siūlomas veiklas 
skatina ir toliau kurti bendrus projektus. 

Šiais metais pradedamas projekto 
„Lietuvos muziejų kelias“ antrasis 

plėtros etapas. 2019–2021 m. bus įgyven-
dinama  nacionalinės kultūrinės tapatybės 
fomavimo ir puoselėjimo programa "Tėvynės 
ieškojimas". Ji skiriama Lietuvos Respublikos 
atkūrimo 30-ies metų sukakčiai (2020 m.) 
paminėti.

2018 m. „Lietuvos muziejų kelio“ 
uždarymo konferencijoje LMA vadovas 
Raimundas Balza sakė, kad grįžimas prie 
gamtos ir žmogaus vienovės, vietovės 
dvasios, istorijos atskleidimas, poetų, 
dailininkų, rašytojų, fotografų ir kitų 
menininkų įprasmintų vietų iškėlimas 
yra Lietuvos tapatybę leidžiantys suvokti 
reiškiniai ir objektai, apie kuriuos ypač 
aktualu kalbėti, kai susiduriame su didele 
emigracijos problema.

Nacionalinės kultūrinės topografijos 
programos poreikis

Žmogaus santykis su Tėvyne, jos 
kultūros erdvėmis, kultūriniais 

Šetenių dvare Česlovas Milošas gyveno iki 1913 m. Kėdainių 
turizmo ir verslo informacijos centro archyvo nuotr.
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objektais – piliakalniais, pilimis, rūmais ir jų 
parkais, šventovėmis, vienuolynais, unikaliais 
praeities amžių statiniais, įrenginiais, 
memorialiniais objektais, etninės kultūros 
ženklais – su visu kultūriniu kraštovaizdžiu 
formuojasi tik tada, jei yra formuojamas, jei 
to ryšio siekiama sąmoningai, kryptingai, 
asmeniškai, natūraliai. 

Lietuva yra ne tik jos geografinės erdvės, 
bet ir kultūrinės vietos, europinės kultūros 
ženklai – pilys, šventovės, vienuolynai, 
dvarai, parkai – ir etninės lietuvių atminties 
liudytojai – sodybos, kaimai, piliakalniai, 
koplytstulpiai, stogastulpiai, krikštai, kryžiai, 
liaudies skulptūros, kūrėjų kapavietės ir kt., 
taip pat labai seni medžiai, akmenys, daiktai, 
išlikę ne tik realybėje, bet ir kultūros pavelde. 
Prisiminkime Puntuką ar Liūdiškių kalvą 
Anykščiuose, tapusius lakūnų Dariaus ir 
Girėno atminimo įamžinimo vieta ar rašytojo 
Jono Biliūno kapo panteonu. 

Kultūriniai gamtovaizdžiai per 
jų atspindžius kultūroje yra tapę ir 
sielovaizdžiais – jau šimtmečius Birutės 
kalną Palangoje ir Baltiją nuo jo matome ne 
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kraštovaizdį – sielovaizdį, įkūnytą Maironio 
eilėraštyje „Nuo Birutės kalno“. Šis žmogaus 
santykis su kultūriniais gamtovaizdžiais ir 
objektais bei jų sielovaizdžiais – genius loci 
kultūroje gimsta tik asmeniškai susitikus 
su piliakalniu, šventove, parku, rūmais, 
muziejinėmis institucijomis tapusiais 
objektais, turinčiais daugiausiai unikalios 
kultūrinės atminties. 

Asmeninis susitikimas su kultūros 
kraštovaizdžiais ir juose esančiais vertingais 
objektais skatintų šio pobūdžio topografinį 
Tėvynės ieškojimą. Juk atsivėręs pasaulis su 
profesionalia reklama, kokybiški kultūrinio 
turizmo produktai Lietuvos piliečius nuveda į 
tolimiausius kraštus, bet mes patys Lietuvoje 
neturime jokio sisteminio ir elementaraus 
kultūrinės topografijos modelio – nuo gim-
tinės, kur prasideda žmogaus gyvenimas, 
iki didžiųjų jos kultūros centrų sostinėje ir 
kitur. Poetas Justinas Marcinkevičius, kilęs iš 
Prienų, nuo Važatkiemio prie Nemuno, labai 
branginęs ir poezijoje įprasminęs gimtinės 
vietas, svarbiausia Lietuvos erdve pavadino 
Vilnių, jo Katedrą („čia stovime prie katedros 
esmės“), o žemaitis poetas Marcelijus 
Martinaitis, nusileidęs Katedros požemyje 
prie karalienės Barboros Radvilaitės kapo, 
eilėraštyje apie tą vietą sako, kad „arčiau 
Lietuvos būti nebeįmanoma“.

Ypač giliai Tėvynės ieškojimas išreikštas 
nuolat apie gimtąją Lietuvą mąsčiusio 
Nobelio premijos laureato, Lietuvos garbės 
piliečio Česlovo Milošo (Czesław Miłosz), 
vieno didžiausių XX amžiaus Europos ir 
JAV rašytojų, kūryboje. Vakarų Europoje ir 
Amerikoje gyvenęs rašytojas nuolat mąstė 
apie gimtąją Lietuvą ir tai perteikė knygose 
„Isos slėnyje“, „Tėvynės ieškojime“, poezijoje, 
iš kur pasauliui spinduliuoja Lietuvos 
kraštovaizdžiai ir poeto niekad nepalikusios 
gimtojo krašto dvasios. 

„Ilgai gyvendamas Ramiojo vandenyno 

pakrantėje, ne sykį būdavau klausiamas, 
kas man yra Lietuva. Atsakydavau, 
jog tai, pirmiausia, – mano vaikystės 
spalvos, pavidalai, kvapai. Nes vis viena, 
kur klaidžiojame, kokiuose kraštuose 
apsistojame – patvariausia mumyse lieka 
visa tai, kas įsiskverbė į mus anksti, kai 
pirmąsyk atradome pasaulį“, – kalbėjo 
Č. Milošas Kaune 1992 m. gegužės 28 d., 
priimdamas Vytauto Didžiojo universiteto 
garbės daktaro regalijas. 

Dėmesys – Lietuvos kultūriniams 
kraštovaizdžiams

Muziejų kelias 2019–2021 m. 
dėmesį sutelkia į „Tėvynės ieško-

jimo“ koncepcijos įgyvendinimą.  Ši pro-
grama atskleis daugiau nei šimtmetį ra-
šytojų, dailininkų, kitų sričių menininkų 

„Laimės Žiburys“ – Jono Biliūno kapas ir paminklas 
ant Liudiškių kalvos. A. Baranausko ir A. Vienuolio- 
Žukausko memorialinio muziejaus archyvo nuotr.
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jos kraštovaizdžius, žmonių likimus, 
pasirinkimus ir jų kelius pasaulyje, nes 
būnant svetur ypač išryškėja gimtojo 
kultūrinio kraštovaizdžio išskirtinumas. 
Daugelis Lietuvos kūrėjų, pradedant Antanu 
Baranausku, Maironiu, Jonu Biliūnu, Šatrijos 
Ragana, Žemaite, baigiant didžiaisiais             
XX a. II pusės klasikais, tokiais, kaip Justinas 
Marcinkevičius, Česlovas Milošas, Marcelijus 
Martinaitis ir kt., savo kūryboje atskleidžia 
žmogaus ryšio su gimtąja vieta svarbą, iš 
šio ryšio kylančias kūrybines galimybes, 
savivokos atvirumą. Jų kūryboje pulsuoja 
savitas gamtinės ir kultūrinės erdvės pojūtis, 
kurį geriausiai pajuntame lankydami ra-
šytojų gimtąsias vietas, į kraštovaizdį ir jo kul-
tūrinius ženklus žvelgdami kūrėjų akimis.

Kiekvieni programos „Tėvynės ieš-
kojimas“ metai turės savo temą: 2019 m. – 
„Lietuvos kraštovaizdžiai: vandenų kultūrinė 
atmintis“; 2020 m. – „Lietuvos kraštovaizdžiai: 
kalnų ir kalvų kultūriniai reginiai“; 2021 m. 
– „Kultūriniai kraštovaizdžiai: parkų ir sodų 
menas“.

Programos metu muziejai visuomenę 
kvies į renginius muziejuose, panaudodami 
savo fonduose esančius ar deponavimo būdu 
gautus kūrinius ir kitus kultūrinius ženklus; 
organizuos susitikimus gražiausiuose 
gamtos kampeliuose, rengs tautosakinius 
pasakojimus ir literatūrinius skaitymus, 
susitikimus su menininkais, mokslininkais, 
keliautojais; organizuos edukacinius 
renginius muziejuose ir kitose vietose, 
kur praktinėmis užduotimis aktualizuos 
kultūrinę atmintį; organizuos spektaklių, 
koncertų, vaidinimų, inscenizacijų ir kt. 
renginius muziejuose. 

2019–2021 m. bus vykdomi trijų lygių 
renginiai: 

 ▶ nacionaliniai, apimantys kelias 
apskritis. Bus siekiama, kad nacionaliniuose 
projektuose dalyvautų  bent vienas 

nacionalinis muziejus ir ne mažiau kaip 2 
apskrityse (arba 5 savivaldybėse) esantys 
muziejai ar kitos kultūros įstaigos, valstybiniai 
kultūriniai rezervatai, regioniniai parkai;

 ▶ regioniniai, vykdomi bendradarbiau-
jant istorinių regionų muziejams. Siektina, 
kad regioniniuose projektuose dalyvautų 
bent vienas respublikinis muziejus, 
bendradarbiaudamas su to paties etninio 
ar administracinio regiono savivaldybių 
muziejais ar kitomis kultūros įstaigomis, 
regioniniais parkais ir kt.

 ▶ lokaliniai, kuriuose dalyvauja bent 
vienas muziejus su partneriais.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros 
taryba.           ■

LMA informacija

Salomėjos Neries nacionalinis muziejus. Maironio 
lietuvių literatūros muziejaus archyvo nuotr.
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 Net 75 Lietuvos muziejai parengė 
130 renginių, kurie buvo įtraukti į Europos 
kultūros paveldo metų minėjimo metų mi-
nėjimo  (EKPM2018) įgyvendinimo Lietuvoje 
programą. Turininga muziejų parengta 
programa įvairiomis formomis aktualizavo 
Nepriklausomybės metų ženklus.

Muziejų kelias sujungė visą Lietuvą 

Kaip ir kasmet, „Lietuvos muziejų    ke-
lias“ startavo gegužės 18-ąją, Tarptau-

tinę muziejų dieną, o baigėsi rugsėjo 27-ąją, 

Pasaulinę turizmo dieną. Laikantis 
susiformavusių projekto tradicijų, 
muziejai į aktyvųjį renginių laikotarpį 
įsijungė pagal jų priklausomybę 
etnografiniam regionui. 

Pirmieji į „Nepriklausomybės metų 
ženklų“ renginius kvietė Aukštaitijos 
muziejai, savo programą pradėję 
Kaune, laikinojoje valstybės sostinėje, 
kur telkiasi svarbiausi ir vertingiausi 
Nepriklausomybės metų ženklai, 
tapę Lietuvos simboliais. Vėliau kelias 

vingiavo per Dzūkijos, Suvalkijos (Sūduvos), 
Mažosios Lietuvos regionus. 

Prasidėjus kalendoriniam rudeniui į 
paskutinius projekto renginius kvietė Že-
maitijos muziejai, šimtmečiui skirtą programą 
užbaigę Telšiuose, Žemaičių muziejuje 
„Alka“. Šis muziejus yra išskirtinės kultūrinės 
institucijos sukūrimo ir puoselėjimo regione 
fenomenas. 

Muziejai savo renginiuose parodė, 
kaip augo ir tvirtėjo Lietuvos Respublika, 
priminė nacionalinės svarbos projektus, 
atskleidė tuo laikotarpiu sukurtus objektus ir 
reiškinius, tapusius bendro Europos kultūros 
paveldo dalimi. Muziejai įvairiai atskleidė 
„Nepriklausomybės metų ženklų“ temą. 

„Lietuvos muziejų kelias“ 
pasiekė per pusę milijono žmonių
Jolita KIRKILAITĖ

Penktoji renginių ciklo „Lietuvos muziejų kelias“, vykusio 
2018 m. ir skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų 

jubiliejui, tema „Nepriklausomybės metų ženklai“ skatino 
apmąstyti ir šiuolaikiškai išreikšti svarbiausius Lietuvos 
Respublikos 1918–1940 m. laikotarpio laimėjimus, dariusius 
įtaką mūsų šalies mokslo, meno, kultūros, švietimo, pramonės, 
diplomatijos ir kitų sričių plėtrai.

Alytaus krašto muziejus pakvietė į renginį Kurnėnų 
Lauryno Radziukyno mokykloje, duris 

atvėrusioje 1936 m. AKM nuotr.
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įvykius, kiti savo renginiuose atskleidė visos 
šalies įvykius ir reiškinius. 

Visuomenės dėmesys didėjo

Žemaičių muziejuje „Alka“ vykusioje 
2018 m. Lietuvos muziejų kelio 

programos uždarymo konferencijoje 
apibendrinti projekto „Lietuvos muziejų 
kelias“ pasiekimai.

Idėja sukurti visus Lietuvos muziejus 
jungiantį kultūros kelią gimė 2012-aisiais 
– Muziejų metais. Tada net 87 muziejai 
įsitraukė į bendrą projektą ir suorganizavo 
147 renginius tema „Dviejų šimtmečių 
muziejų kelias“. Kitais metais muziejai ragino 
prisiminti 1863 m. sukilimą ir jo vietą šalies 
istorijoje. Pajutus visuomenės susidomėjimą 
muziejų renginiais ir sulaukus per 46 tūkst. 
lankytojų, buvo nuspręsta parengti 5-erių 
metų Muziejų kelio renginių programą, 
skirtą Valstybės atkūrimo 100-mečiui. Taigi, 
Lietuvos muziejai anksti pradėjo ruoštis 
valstybės jubiliejui.

Nacionalinio kultūros paveldo 
aktualinimo, kultūros ir meno sklaidos bei 
modernių muziejinių iniciatyvų edukacinis 
projektas „Lietuvos muziejų kelias“ startavo 
2014 m. Sudarytoje 5-erių metų programoje 
kryptingai numatytos temos, susijusios su 
Lietuvos keliu valstybingumo link. 2014 m. 
muziejai visuomenei pristatė sukauptas 
archeologines vertybes, kitais metais 
aktualizavo lietuvių liaudies meną, 2016 m. 
atskleidė įvairias dvarų kultūros formas, 
2017 m. prisiminė Vasario 16-osios Lietuvą 
kūrusias ir nepriklausomos Lietuvos idėją 
puoselėjusias asmenybes, o paskutiniais 
projekto metais kvietė apmąstyti svar-
biausius Lietuvos Respublikos laimėjimus. 

„Lietuvos muziejų kelio“ lankytojų 
statistika rodo, kad projekto renginiai buvo 
aktualūs, visuomenės dėmesys jiems nuolat 

didėjo. Bendras renginių ciklo lankytojų 
skaičius per 5 m. viršijo 500 tūkst. 

Projektas prisidėjo skleidžiant 
informaciją apie muziejus ir jų veiklą, tapo 
tikra muziejų sektoriaus reklama: pasiekta 
plačiausia nacionalinė auditorija, įtraukti 
įvairūs sunkiai pasiekiami visuomenės 
segmentai, o tai ypač aktualu mažiesiems 
regionų muziejams. „Lietuvos muziejų 
kelio“ programa muziejams leido atskleisti 
savo savitumą, sustiprino muziejų kaip 
nacionalinės kultūros, istorijos ir paveldo 
puoselėtojų bei edukacinių veiklų vykdytojų 
įvaizdį. Tokios stiprios nacionalinės 
reklaminės kampanijos muziejai iki šiol 
neturėjo.

Projektas tapo bendramuziejinių ge-
bėjimų, idėjų ir iniciatyvų kooperavimo 
generatoriumi, savotiška idėjų ir iniciatyvų 
muge, gebėjimų taikymo ir ugdymo 
mokykla. Projekto metu dalytasi patirtimi, 
semtasi minčių iš kolegų, muziejų partnerių. 
Muziejai ir kitos kultūros, meno, švietimo, 
turizmo įstaigos susitelkė bendram 
tikslui – skatinti kultūros pažinimą, didinti 
visuomenės, ypač jaunimo, neformalųjį 
švietimą, per edukacines veiklas ugdyti 
kūrybiškumą, savo istorijos ir tapatumo 
suvokimą.           ■

Lietuvos muziejų kelio atidarymas.
R. Augutytės nuotr.
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Tęstiniai muziejų specialistų ir admi-
nistratorių mokymai – prioritetinė 

LMA veiklos sritis. 2006–2008 m. asociacija 
vykdė projektą „XXI amžiaus muziejininkų 
kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“, 
kurio antrasis etapas vyko 2009–2011 m. 
2015–2017 metais LMA įgyvendino tęstinę 
muziejų specialistų kvalifikacijos tobulinimo 
programą, kitus Lietuvos kultūros tarybos 
Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuotus 
mokymų projektus.

Mokymų poreikis

Lietuvos muziejų strateginės plėtros 
2014–2020 m. kryptyse konstatuota, 

kad „nuolat kintanti ir muziejams įtaką 
daranti aplinka keičia muziejinio darbo 
pobūdį ir užduotis, kurioms atlikti muziejų 
darbuotojams reikia vis naujų įgūdžių ir 
žinių. Todėl muziejuose dirbančių specialistų 
kompetencijų planavimas, turimų kompe-
tencijų tobulinimas, naujų gebėjimų 

Muziejų specialistų 
kvalifikacijos tobulinimo programa
Lolita VALUŽIENĖ

Lietuvos muziejų asociacija (LMA) 2018 m. įgyvendino 
Muziejų specialistų kvalifikacijos tobulinimo programą, 

kurios tikslas – sistemingai ir nuosekliai gilinti muziejų 
darbuotojų žinias, ugdyti kompetencijas, aktualias dabartinėje 
darbo rinkoje. 
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muziejų veiklos elementai“. 

Dauguma muziejų darbuotojų 
nėra muziejininkai profesionalai, 
paprastai jie nėra baigę jokio 
lygmens muziejininkystės ar muziejų 
vadybos studijų. Muziejuose dirba 
istorikai, archeologai, zoologai, 
botanikai, aplinkosaugininkai, litu-
anistai ir kitų sričių specialistai. 
Taigi LMA organizuojami mokymai 
mažina kvalifikuoto personalo 
stygių, prisideda prie svarbiausios 
muziejininkystės problemos Lie-
tuvoje – efektyvios ir kryptingos 
muziejininkų rengimo sistemos 
trūkumo – sprendimo.

Tęstinių muziejuose dirbančių 
specialistų ir administratorių 
mokymų tikslas – nuolatinis muziejų 
darbuotojų bendrųjų, vadybinių, profesinių 
ir socialinių kompetencijų ugdymas ir 
tobulinimas. „Sėkmė lydi tuos, kurie nuolat 
mokosi, atnaujina žinias ir semiasi naujų. 
Muziejai irgi pasirinko tokį kelią“, – sako 
Lietuvos muziejų asociacijos vadovas, Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas 
Balza.

2018 m. mokymų programa 

Muziejininkų kvalifikacijos tobu-
linimo planas buvo parengtas 

remiantis 2017 m. LMA atlikto kvalifikacijos 
tobulinimo poreikių tyrimo analize. 

Pasiekti pagrindiniai projekto uždaviniai:
 ▶ Organizuota 16 mokomųjų seminarų;
 ▶ Patobulinta 400 muziejų specialistų 

kvalifikacija;
 ▶ Mokymuose dalyvavo 76 muziejai-

partneriai.
Mokymų programa įgyvendinta 

atsižvelgiant į tyrimo metu išryškėjusį mu-
ziejininkų poreikį tobulinti kompetencijas, 
susijusias su pagrindinėmis muziejaus 
funkcijomis: ekspozicijų ir parodų rengimas 
(tik 5% nurodė, kad žinios yra pakankamos 
ir 6 % – kad įgūdžiai pakankami); edukacinių 
programų rengimas (11% nurodė, kad 
žinios pakankamos ir 10% – kad įgūdžiai 
pakankami); gebėjimas didinti muziejaus 
lankomumą (6% apklaustųjų įvertino šios 
srities žinias ir įgūdžius kaip pakankamus); 
muziejų veiklos valdymo ir administravimo 
gebėjimų ugdymas (6% apklaustųjų 
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pakankamus). 

Mokymuose nagrinėtos šios temos: 
1. Kultūros keliai: partnerystė ir bendra-

darbiavimas, projektų valdymas, renginių 
vadyba; 

2. Muziejaus vertybių sklaida: ekspozicijų, 
parodų ir edukacinių programų rengimas; 

3. Muziejaus įvaizdžio kūrimas: viešieji 
ryšiai ir rinkodara; 

4. Muziejaus strateginis valdymas:     
veiklos teisiniai aspektai ir muziejų pri-
einamumas; 

5. Muziejaus veiklos kokybės vertinimas: 
verslumas, kūrybingumas ir žmogiškieji 
ištekliai; 

6. Muziejaus lankytojų poreikių tyrimai ir 
aptarnavimo kultūra.

Mokymus LMA užsakymu organizavo 
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“.

Mokėsi rengti parodas ir             
edukacines programas

Gerų atsiliepimų sulaukė mokymų 
programa „Muziejaus vertybių 

sklaida: ekspozicijų, parodų ir edukacinių 
programų rengimas“, kuriuos vedė Arūnas 
Bėkšta ir Nideta Jarockienė. 

Pasak A. Bėkštos, panašūs mokymai 
organizuoti ir 2017 m., bet LMA atlikto 
kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimo 
analizė parodė, kad tokių mokymų poreikis 
išlieka stabilus. 

Mokymų programą sudarė 11 temų, 
tarp jų: Tradicinis ir modernus muziejus; 
Šiuolaikinės muziejų ekspozicijos ir parodos 
kūrimas; Laiko koncepcija muziejuje 
Bihevioristinis ir konstruktyvistinis muziejus; 
Muziejų funkcijos, muziejų edukacinė veikla 
ir kt. 

Pirmoji dalis buvo skirta ekspozicijoms 
kurti. Mokymo metu pristatyta teorinė 
medžiaga, tačiau didesnę laiko dalį užėmė 

praktiniai užsiėmimai. Dalyviai lankė 
Nacionalinės dailės galerijos parodą „Daiktų 
istorijos. Lietuvos dizainas 1918–2018“, 
aptarinėjo parodos koncepciją, eksponatų 
parinkimą, išdėstymą, aiškinamuosius 
tekstus, spalvinį ir architektūrinį sprendimą, 
susitiko su parodos kuratoriumi Ernestu 
Parulskiu. 

Mokymų dalyviai taip pat apžiūrėjo 
parodą „Taikomoji dailė ir dizainas. 
1918–2018“ Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje. Buvo įdomu apžiūrėti ir aptarti 
panašios tematikos, kaip Nacionalinės dailės 
galerijos, bet labai skirtingo stiliaus parodą, 
jas palyginti. 

Apsilankę Nacionaliniame muziejuje, 
mokymų dalyviai, dirbdami grupelėmis, 
analizavo joms paskirtas muziejaus 
ekspozicijas, siūlė, ką ir kaip jose keistų. 

Antroji seminaro dalis, skirta eduka-
ciniams užsiėmimams planuoti, organizuota 
Nacionaliniame muziejuje. Darbas vyko 
tomis pačiomis grupelėmis, tik šį kartą 
jos turėjo pasiūlyti edukacinių užsiėmimų 
temų, kurias būtų galima organizuoti 
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ir eksponatais. Pasirinkę vieną iš temų, 
grupelės rengė edukacinio užsiėmimo 
planą pasirinktai tikslinei grupei. Seminare 
dalyvavo Nacionalinio muziejaus Ekskursijų 
ir edukacijos skyriaus darbuotojos, kurios 
pristatė muziejaus edukacines programas. 

Muziejaus lankytojų poreikių tyrimai 

Dar vieni aktualūs mokymai buvo 
skirti lankytojų poreikiams tirti. 

Šiuos mokymus taip pat vedė Arūnas Bėkšta 
ir Nideta Jarockienė. Dalyviai aiškinosi, kodėl 
reikia tirti muziejaus lankytojų poreikius, 
susipažino su lankytojų tipais, lankytojų 
tyrimo metodais.

Dirbdami grupėmis dalyviai parengė 
po keturias lankytojų apklausos anketas: 
„Muziejaus lankytojų požiūris į ekspozicijos 
informaciją“, „Darbuotojų paslaugumas“,  
„Ekspozicijos prieinamumas neįgaliesiems“ 
ir „Ekspozicijos atitikimas šeimų poreikiams“. 

Parengtos anketos buvo išbandytos. 
Kadangi mokymai vyko tokiu metu, kai 
lankytojų ekspozicijose buvo nedaug, 
seminaro dalyviai patys atliko respondentų 
vaidmenį – jie lankė 
Vilniaus paveikslų ga-
lerijos ekspozicijas, ben-
dravo su darbuotojais 
ir atsakinėjo į kolegų 
sukurtų anketų klausimus. 
Grupės turėjo apdoroti 
anketų duomenis ir 
pristatyti rezultatus. An-
ketoms apdoroti da-
lyviai išmoko naudotis 
anketų kūrimo programa 
„Google Forms“. 

Muziejininkai taip pat 
turėjo parengti grupinio 
interviu pasirinkta tema 
scenarijų ir jį išbandyti. 

Kiti seminaro dalyviai atliko tikslinės grupės 
vaidmenį. 

Trečioji didelė užduotis – lankytojų 
stebėjimas. Iš anksto buvo parengti atskirų 
ekspozicijos salių planai, kiekvienai salei 
paskirti stebėtojai, kurie turėjo planuose 
žymėti lankytojų maršrutus: kuria kryptimi 
eina, prie kurio eksponato sustoja, kiek 
laiko skiria eksponatams apžiūrėti, ar skaito 
informacinius aprašus, ar prie kurio nors 
eksponato susiburia daugiau lankytojų, ar 
jie diskutuoja, ir pan. Šis tyrimas atskleidė 
daug įdomių dalykų apie lankytojų elgesį ir 
parodė, ką ekspozicijoje galima būtų keisti. 
Pasak A. Bėkštos, stebėjimo rezultatai sukėlė 
daug diskusijų apie eksponavimo principus, 
eksponatų ekspozicijose išdėstymą, eks-
ponatų atitvėrimą, informacijos pateikimą, 
taip pat apie tai, kaip padaryti eksponatus 
labiau prieinamus, užtikrinant ir jų saugumą. 

Turiningi bei naudingi buvo ir kiti 2018 m. 
Muziejų specialistų kvalifikacijos tobulinimo 
programos mokymai. Juose muziejininkai 
įgijo ne tik žinių, bet ir reikalingų praktinių 
įgūdžių.            ■
2018 m. Muziejų specialistų kvalifikacijos tobulinimo 
programos akimirkos. R. Augutytės nuotr.
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Lietuvos muziejų asociacija 
(LMA) aštuntą kartą da-

lyvavo tarptautinėje Vilniaus 
knygų mugėje, šiais metais 
lankytojus sukvietusioje jau 
20-ąjį kartą. 

Mugėje, kurios tema – „Po 
dvidešimties metų“, LMA kartu su 

šalies muziejais pristatė turtingą ekspoziciją, 
kurioje – beveik 250 pavadinimų leidiniai: 
albumai, katalogai, knygos, kompaktinės 
plokštelės, atvirukai, plakatų komplektai, 
informaciniai bukletai ir kt. Solidi ir kultūrinė 
muziejų programa – net 10 naujausių 
Lietuvos muziejų leidinių pristatymų, 
edukacinė paroda „Praeitis atverta ateičiai: 
tekstai ir vaizdai iš muziejų rinkinių“, skirta 
20 metų muziejų leidybos istorijai. Turininga muziejų programa

Jungtiniame LMA stende, įsikūrusiame 
„Litexpo“ rūmų 3-ojoje salėje, savo 

leidinius pristatė 24 muziejai: Alytaus 
kraštotyros, Angelų, Joniškio istorijos 
ir kultūros, Kauno rajono, Kėdainių 
krašto, Lietuvos jūrų, Lietuvos liaudies 
buities, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, 
Maironio lietuvių literatūros, Marijampolės 
kraštotyros, Mažosios Lietuvos istorijos, 
Molėtų krašto, Nacionalinis M. K. Čiurlionio 
dailės, Panevėžio kraštotyros, Raseinių 
krašto istorijos, Rokiškio krašto, Šiaulių 
„Aušros“, Trakų istorijos, Utenos kraštotyros, 
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų, Vytauto 
Didžiojo karo muziejai, Biržų krašto 

Lietuvos muziejai 
Vilniaus knygų mugėje 2019
Rasa AUGUTYTĖ
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muziejus „Sėla“, Žemaičių muziejus „Alka“, 
muziejus „Duonos kelias“. Tradiciškai 
atskiruose stenduose savo leidinius pristatė 
Bažnytinio paveldo, Lietuvos dailės, Lie-
tuvos nacionalinis, A. Baranausko ir A. Vie-
nuolio-Žukausko memorialinis muziejai ir 
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmai. Į renginius 
už mugės ribų kvietė naujausias LMA narys 
– MO muziejus.

Kultūrinėje mugės programoje lan-
kytojų laukė naujausių ir aktualiausių 
muziejų leidinių pristatymai, susitikimai su 
knygų autoriais, muziejininkais, istorikais 
ir kt. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės 
muziejus pristatė Aldonos Snitkuvienės 
knygą „Tilmansai ir jų palikimas Kaune 
ir Linos Preišegalavičienės monografiją 
„Tautinės modernybės architektas: 
Vladimiro Dubeneckio gyvenimas ir kūryba 
1888–1932“, Trakų istorijos muziejus – 
Viliaus Kavaliausko knygą „Trakų apskrities 
karžygiai“, Alytaus kraštotyros muziejus – 
Birutės Malaškevičiūtės knygą „Kasdieniai 
nutikimai tarpukario Alytuje“.

Muziejų rengtuose knygų pristatymuose 
ypač daug dėmesio skirta kultūriniam 
palikimui, įvairiais laikotarpiais kūrusiems 
menininkams. Tokias temas diktavo muziejų 
išleisti leidiniai: Dalios Kiukienės, Marijonos 
Mieliauskienės, Nijolės Šniokienės leidinys 
„Grafų Tyzenhauzų kultūros kelias“ 

(Rokiškio krašto muziejus); Viktorijos 
Kazlienės pažintinis leidinys „Istoriniai 
pasakojimai apie Molėtų krašto žydų 
kultūros paveldą“ (Molėtų krašto muziejus); 
Liucijos Armonaitės monografija „Giedrius 
Mackevičius (1945–2008) ir jo Teatras“ 
(Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus); 
Ritos Mikučionytės albumas-katalogas 
„Juozapo Miliūno Tolumos. Tapyba, eilės, 
prisiminimai“ (Utenos kraštotyros muziejus); 
Agnės Narušytės ir Gintaro Zinkevičiaus 
albumas „Remigijus Pačėsa. SHTAI“ (Šiaulių 
„Aušros“ muziejus).

Neužmiršti ir mažieji mugės lankytojai – 
Lietuvos jūrų muziejus surengė teatralizuotą 
pažintinės knygelės mažiesiems „Jūros ABC“ 
pristatymą.

MO muziejus sukvietė knygų iliustruo-
tojus – juos konsultavo Bolonijos vaikų knygų 
mugės parodų kuratorė Paola Vassalli ir 
dailininkė Marion Bataille. Taip pat muziejus 
kvietė prisiminti neseniai išėjusį legendinį 
filmų kūrėją, rašytoją, menininką Joną Meką 
– surengė dokumentinio filmo „Jono Meko 
antologija“ peržiūrą ir susitikimą su filmo 
autoriumi Vytautu V. Landsbergiu bei Jono 
Meko bičiuliais.

Du leidybos istorijos dešimtmečiai 

Edukacinės parodos „Praeitis atverta 
ateičiai: tekstai ir vaizdai iš muziejų 
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muziejų leidybinę veiklą per 20 metų, 
citavo XIV a. anglų diplomato, mokslininko 
ir rankraščių kolekcininko Richardo de 
Bury (Philobiblono), žodžius: „Knygos yra 
mokytojai, kurie moko be lazdų ir rykščių, be 
riksmo ir pykčio, be dovanų ir pinigų. Kada 
tik ateitum – nemiega, ko tik paklaustum – 
neslepia, jei suklysti – nemurma, jei nežinai 
– nesišaipo.“ 

Lietuvos muziejai turi senas ir gilias 
leidybos tradicijas. Nuolat keičiasi socia-
linė-kultūrinė aplinka, leidinių mados, 
technologijos ir skaitymo įpročiai, bet 
nepajudinamas išlieka komunikavimo su 
muziejų lankytojais tikslas – pasakoti apie 
šalies muziejuose kaupiamas vertybes. 
Svarbiausia leidybinio darbo dalis, atliekanti 
atminties apie muziejų išsaugojimo misiją 
ir skirta kiekvienam visuomenės nariui 
– rinkinių ir parodų katalogai, išsami 
informacija apie istoriją ir rinkinių ekspo-
natus.

Šalies muziejai knygų pasaulį praturtina 
knygomis apie meną ir istoriją, kilnojamąjį ir 
nekilnojamąjį kultūros paveldą, techniką ir 
gamtą, asmenybes ir įvykius nuo seniausių 

laikų iki mūsų dienų. Aplankiusieji parodą 
galėjo įsitikinti, kokia didelė yra muziejinių 
leidinių įvairovė: nuo solidžių monografijų, 
antologijų ir katalogų iki atvirukų ir 
fotografijų rinkinių, kalendorių, spalvinimo 
knygelių, kitų mažųjų poligrafijos leidinių. 

Kad leidiniuose pateikiamas turinys 
šiuolaikiškai komunikuotų su lankytojais, 
vis aktualesnė darosi forma. Čia svarbus 
kiekvienas niuansas – maketavimo, 
redagavimo subtilybės, iliustracijos, foto-
grafijos, popierius, šriftas, spalvos, ir dar 

daugybė dalykų, ku-
riuos išmano į pagal-
bą kviečiami žinovai.  
Dažnas leidinys yra 
kolektyvinis po mu-
ziejaus stogu suburtų 
bendraminčių darbas.

LMA programą Vil-
niaus knygų mugėje 
finansavo Lietuvos kul-
tūros taryba ir Lietuvos 
kultūros institutas.      ■

Lietuvos muziejai 
tarptautinėje Vilniaus 
knygų mugėje 2019.
LMA archyvo nuotr.
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Muziejuje sukauptą daugiau kaip 
5000 modernaus ir šiuolaikinio 

meno kūrinių kolekciją sudaro Lietuvos 
dailės aukso fondas nuo XX a. 6-ojo 
dešimtmečio iki šių dienų. Vos per pirmus 
tris mėnesius MO muziejų aplankė beveik 
100 000 lankytojų. 

MO muziejus – gero laisvalaikio 
vieta, pasakojanti istorijas apie mus. Čia 
užsukti kviečia parodos, kinas, edukaciniai 
užsiėmimai, koncertai ir kiti renginiai, skirti 
įvairioms amžiaus grupėms. Vienas iš MO 
tikslų yra burti aktyvią bendruomenę – 
MOdernistus, kurie palaiko MO idėją ir 
padeda drauge kurti naująjį muziejų.

MO muziejaus kolekcija, parodos 

MO steigėjai Danguolė ir Viktoras 
Butkai kolekciją pradėjo rinkti 

dar 2008 m. Į pagalbą pasitelkė prof. dr. Ra-
mintą Jurėnaitę ir kitus menotyrininkus, 
kurie padėjo sistemiškai formuoti kolekciją. 
Jos branduolį sudaro gausūs tapybos, 
grafikos, fotografijos ir videomeno rin-
kiniai, juos papildo mažesnis skulptūros 
ir tarpdisciplininių menų (performansai, 
instaliacijos ir kt.) rinkinys. Nuo 2011 m. 
kolekcijai yra suteiktas nacionalinės reikš-
mės statusas.

Atspindėdama platų meninių stilių ir 
idėjų diapazoną kolekcija kviečia susipažinti 

su esminiais Lietuvos meno raidos procesais 
per pastaruosius 60 metų. Dalis surinktų 
kūrinių – ideologiškai Sovietų sąjungoje 
nepriimtas menas, kuriam tuo metu 
didieji Lietuvos muziejai neskyrė dėmesio 
atsižvelgdami į valstybės politiką. Taip pat 
pristatoma ištisa kūrėjų karta, kuri į meno 
sceną įžengė atkūrus Nepriklausomybę. 
Daugelis kolekcijos autorių aktyviai kuria ir 
šiandien, yra pripažinti Lietuvoje ir užsienyje. 
Kolekcija nuolat pildoma naujais ir aktualiais 
lietuvių meno darbais.

MO muziejuje per metus keičiamos 2 
didžiosios ir 4 mažosios parodos. Šiuo metu 
muziejuje veikia didžioji paroda „Gyvūnas – 
žmogus – robotas“, mažoji paroda „Atspirties 
taškas“, taip pat 2 kūrinių ekspozicija „Pro      
V. B. prizmę: Monikos Furmanos ir Jolantos 
Kyzikaitės tapyba“.

MO muziejus – nauja kultūros ir 
laisvalaikio erdvė

MO muziejus, kurio pastatą suprojektavo pasaulyje garsus 
architektas Daniel Libeskind, duris atvėrė 2018 m. 

spalio 18 d. Iki atidarymo MO muziejus, įkurtas asmenine 
mokslininkų Danguolės ir Viktoro Butkų iniciatyva, beveik 
dešimtmetį veikė kaip muziejus be sienų. 
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MO muziejus rengia visų didžiųjų 
MO parodų e-gidus lietuvių ir 

anglų kalbomis, jie yra prieinami viešai. Taip 
pat yra paruošti e-gidai apie MO architektūrą, 
artimiausiu metu e-gidas bus papildytas 
informacija apie MO skulptūrų sodą, taip pat 
atsiras e-gidai rusų ir vokiečių kalbomis. 

Daugiau sužinoti apie MO muziejaus 
parodas, jose eksponuojamus kūrinius ir jų 
autorius galima profesionalaus MO gido 
vedamose ekskursijose. Ekskursijos data ir 
laikas derinamas individualiai su kiekviena 
grupe.

MO muziejuje taip pat organizuojamos 
ekskursijos su architektais. Jose galima 
sužinoti, kaip buvo kuriamas MO pastato 
projektas, kokie uždaviniai buvo keliami 
architektams. Ekskursijas veda DO 
ARCHITECTS komandos nariai. 

Šeštadieniais ir sekmadieniais muziejuje 
vyksta nemokamos MO gido savanorio 
ekskursijos po tuo metu muziejuje ekspo-
nuojamas parodas. 

MO muziejus vykdo tris esmines 
edukacinių programų kryptis: vizualinio 
mąstymo, integruotų pamokų ir emocinio 
intelekto ugdymo. Keičiantis didžiosioms 
MO muziejaus parodoms visi edukaciniai 

užsiėmimai yra atnaujinami ir derinami 
prie eksponuojamos parodos temos ir 
analizuojamų klausimų. 

Edukaciniai užsiėmimai yra skirti įvairaus 
amžiaus vaikų ir moksleivių grupėms, už-
siėmimai taip pat vyksta ir suaugusiesiems.

Renginiai, skaitykla

Kino filmų peržiūros, koncertai, dis-
kusijos, paskaitos, susitikimai su 

menininkais – visa tai lankytojų laukia MO 
muziejuje. Skirtingus interesus ir poreikius 
tenkinantys renginiai papildo MO veiklas. 

MO skaitykloje – beveik 2,5 tūkst. 
knygų apie meną, muziejus, jų architektūrą, 
edukaciją, vadybą ir kt. Atskiras skyrius 
skirtas knygoms apie Vilnių. Taip pat čia 
skaitytojų laukia rinkinys knygų, skirtų 
Lietuvos kultūros istorijai nuo pokario iki 
šių dienų. Į MO skaityklą patenkama su 
muziejaus bilietu. MOdernistai, turintys 
galiojančią MOdernisto kortelę, skaitykloje, 
kaip ir parodose, lankosi nemokamai.      ■

MO muziejaus informacija

Hufton + Crow Photography nuotr.
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Tauragės pilyje, centrinio 
pastato rūsyje, 2018 m.             

gruodžio 20 d. atvertos 
menės. Tai – Tauragės krašto 
muziejaus „Santaka“ ir rajono 
savivaldybės darbo rezultatas.

Pilies centrinis pastatas istoriškai 
atliko muitinės funkciją. Vis dėlto 

atsisakyta minties atkurti muitinę. Po 
ilgų diskusijų išsirutuliojo idėja menėse 
įkurti naują kultūrinę erdvę. Esminė 
tokį sprendimą lėmusi priežastis buvo 
Tauragės bendruomenės poreikis turėti 
reprezentacines patalpas. 

Tauragė, griauta karų, deginta gaisrų, 
beveik neturi senamiesčio. Visame Tauragės 
rajone nėra nė vienų bent kiek daugiau 
autentikos išlaikiusių dvaro rūmų. Todėl 
Tauragės pilis yra lyg miesto vizitinė kortelė, 
lemianti miesto ir savivaldybės įvaizdį. Deja, 
pastato rūsiai per paskutinius dešimtmečius 
buvo apleisti. O jie slepia daug įdomių 
istorijų. 

Rūsių paslaptys

XIX a. viduryje, užbaigus statyti 
pagrindinį korpusą, skliau-

tuotuose rūsiuose buvo įrengtas kalėjimas 
sugautiems sienos pažeidėjams, nelegaliai 
kirtusiems Prūsijos–Rusijos sieną ar 
gabenusiems nelegalias prekes, įskaitant 
knygas. Kalinimo sąlygos nebuvo geros, ne 
vienas kalinys pasiligojo. Istorikas Vytenis 
Almonaitis surado faktą, kad knygnešys 
Antanas Lukočius iš Putokšlių 1898 m. šiuose 
rūsiuose netgi mirė. 

Iki pat 2010 m. rūsių langų angose 

buvusios autentiškos XIX a. grotos išorės 
rekonstrukcijos metu buvo išardytos ir 
neišsaugotos. 2018 m. vykdant menių 
tvarkymo projektą surastas autentiškas gro-
tų virbas, kuris dabar saugomas muziejuje. 

Rūsiuose buvo įkalinti ir 1908 m. 
automobilių lenktynių aplink pasaulį 
Niujorkas–Paryžius dalyviai – italų komandos 
„Züst“ nariai.   Dalyvauti lenktynėse pasiryžo 
6 komandos iš JAV, Vokietijos, Italijos ir 
Prancūzijos. Visos komandos važiavo pro 
Tauragę. Italų „Züst“ automobilio signalas 
prie Tauragės išgąsdino vežimą traukusius 
arklius. Šie pasibaidė, nulėkė nuo kelio ir 
užmušė vieną iš dviejų pakelėje žaidusių 
berniukų. Italai vaiko kūną nuvežė 
pareigūnams. Už tai buvo trims paroms 
įkalinti Tauragės pilies kalėjime – rūsiuose, 
kol nutarta, kad dėl nelaimės kaltas 
vadeliojęs ūkininkas.

Pirmojo pasaulinio karo pradžioje, 1914–
1915 m., Tauragė atitekdavo tai carinės 
Rusijos, tai Vokietijos kariuomenėms. Pilyje 
buvo įkurta psichiatrijos ligoninė. Atkūrus 
Lietuvos valstybę, čia laikinai įsikūrė 
apskrities ligoninė, kariuomenė, vėliau 
įsteigta komercijos mokykla, galiausiai čia 
įsikūrė sovietų kariai. Pokariu apgriautus 
pastatus ėmė remontuoti čia įkurdin-
tos vidurinės mokyklos bendruomenė.            

Atvertos Tauragės pilies menės
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rūsiuose veikė valgykla, rūbinės. Jau 
atkūrus nepriklausomybę, čia buvo įrengtas 
restoranas „Vaiduoklis“, veikė Moksleivių 
kūrybos centro būreliai.

Įrengtos reprezentacinės patalpos 

Kadangi pastatas yra kultūros 
paveldo objektas, restauruojant 

išsaugota ir atidengta 
daug rastų autentiškų 
detalių – originalus 
grindinys, nišos, skliautai. 
Menėse tapytojas 
Algirdas Remeikis ištapė 
Bartoševičių ir Kontautų 
giminių herbus. XV a. 
pabaigoje po Pajūrio 
dvaro savininko Jono 
Kontauto mirties jo 
žmona Jadvyga Aleknaitė-
Kontautienė ištekėjo už 
Stanislovo Bartoševičiaus 
ir dvaras tapo šios 
šeimos valda. 1507 m. Jadvyga fundavo 
besikuriančio Tauragės miesto pirmosios 
katalikų bažnyčios statybą, o klebonas už 
tai buvo įpareigotas išlaikyti antrą pagal 
senumą parapinę mokyklą Žemaitijoje. 
Jadvygos pasirašytame fundavimo rašte 
pirmą kartą paminėtas Tauragės vardas.

Restauruotoms patalpoms apstatyti 
pasirinkti ampyro stiliaus baldai – šis stilius 

buvo populiarus XIX a. pradžios ir vidurio 
Europos interjeruose. 

Restauruotų patalpų dalys turi sąlyginius 
pavadinimus: „Kultūrinių derybų salė“ 
ir ekspozicija „Gyvenimas prie sienos“, 
„Deklaracijų menė“, „Diplomatijos salė“. 
Pasak Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ 
direktoriaus R. Vaitkaus, salės bus skirtos 
reprezentaciniams Tauragės miesto ir rajono 
renginiams, užsienio svečiams priimti.

Dalis patalpų pritaikyta edukaciniams 
užsiėmimams, parodoms. Įrengta virtuali 
ekspozicija „Pilies paslapčių tunelis“, kuriame 
galima patirti įspūdingą kelionę požemiu po 
žymiausias Tauragės vietas arba rasti savo 
pažįstamų atvaizdus daugiau kaip 1000 
negatyvų turinčioje fototekoje. 

Tauragės pilies menių atnaujinimo 
projektas finansuotas ES struktūrinių fondų 
ir Tauragės rajono savivaldybės lėšomis. 
Per 0,5 milijono eurų atsiėjęs projektas – 
tik dalis muziejaus atnaujinimo išlaidų. 
Visiškai pasikeitęs muziejus lankytojams bus 
pristatytas 2019 metais.           ■

Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ 
informacija

Tauragės pilies menių atidarymo iškilmių akimirkos. 
J. Petkevičiaus nuotr.
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Jo tekstą lietuvių ir vokiečių kalbomis 
surašė Tarybos narys dr. Jurgis Šaulys, 
ir jis įteiktas Vokietijos užsienio reikalų 
ministerijos atstovui Vilniuje. Rengiant 
dokumentą dalyvavo daugelis Tarybos 
narių, konkreti autorystė nėra nustatyta. 

Valstybės šimtmečio proga Vokietija 
šį istorinį dokumentą paskolino Lietuvai. 
2017 m. spalį Lietuva ir Vokietija pasirašė 
sutartį, pagal kurią Lietuvai jis perduodamas 
ilgiausiai penkeriems metams. Numatoma, 
kad 2022 m. šis eksponatas galėtų būti 
rodomas Kaune. Dokumentas kasmet nuo 
lapkričio iki vasario mėnesio privalo būti 
perkeltas į  archyvą, kaip reikalauja rankraščio 
saugojimo taisyklės – popierius ir rašalas yra 
jautrūs šviesai.

Eksponuojamas, kur buvo pasirašytas

Autentišką dokumentą nuspręsta 
eksponuoti Lietuvos nacionalinio 

muziejaus padalinyje – Signatarų namuose, 
būtent tame kambaryje, kuriame 1918 m. 
vasario 16 d. rytiniame posėdyje jį pasirašė 

20 Lietuvos Tarybos narių. Šiam posėdžiui 
pirmininkavo vyriausias ir garbingiausias 
Tarybos narys Jonas Basanavičius. Do-
kumentas saugomas jam pagamintoje 
nedūžtančio stiklo vitrinoje, kurioje sukurtas 
specialus mikroklimatas.

2018 m. sausio 21 d. Lietuvos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė kartu su prof. L. Ma-
žyliu atvėrė duris į kambarį, kuriame 
eksponuojamas unikalus istorijos šaltinis, o jį 
taip pat atidengė ir Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas 
prof. Vytautas Landsbergis. Renginyje 
dalyvavo grupė Nepriklausomybės Akto 
signatarų artimųjų.

Per 2018 m. Lietuvos Tarybos dokumentą 
ir atnaujintą Signatarų namų ekspoziciją 
pamatė daugiau kaip 64 tūkst. žmonių. 

Kelias valstybingumo link

Signatarų namuose veikia atnaujinta 
ekspozicija „Kelyje į nepriklausomą 

Lietuvos valstybę: 1863–1918 metai“, kurioje 
klasikinėmis ir naujomis technologinėmis 

Signatarų namai minėjo
Lietuvos valstybingumo 100-metį
Vilma BUKAITĖ

Lietuvą 2017 m. kovo 29 d. nudžiugino nepaprasta žinia – 
Vytauto Didžiojo universiteto prof. Liudas Mažylis 

Vokietijos užsienio reikalų ministerijos diplomatiniame 
Politiniame archyve Berlyne rado visų Lietuvos Tarybos narių 
pasirašytą notifikacinį dokumentą, kuriuo buvo pranešta apie 
priimtą Nutarimą dėl Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. 
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į valstybingumą nuo XIX a. antrosios 
pusės iki lemtingojo Vasario 16-osios Akto 
pasirašymo. To meto Lietuvos likimą lėmė 
glaudžiai susipynusi veiklių asmenybių, 
visuomeninių draugijų, lietuvių tautos ir 
pasaulio istorija. 

Tautos politinė sąmonė brendo ne tik 
kultūrinėse, labdaros, švietimo draugijose, 
bet ir inteligentų namuose, rašant 
mokslinius ir publicistinius straipsnius, 
redaguojant leidinius, diskutuojant, kuriant. 
Lankytojai gali pamatyti 1904–1915 metų 
lietuviškus leidinius, draugijų įstatus ir kitus 
dokumentus, Lietuvių mokslo draugijos 
ir laikraščių redakcijų narių nuotraukas. 
Renginių afišos primena, kad tuomet noriai 
rinktasi į lietuviškus spektaklius, koncertus, 
šventinius vakarus, kursus.

Signatarų namuose išsamiai pasakojama 
ne tik Vilniaus lietuvių visuomeninio 
gyvenimo istorija – visuomeninis gyvenimas 
stiprėjo, įvairėjo net atokiuose Lietuvos 
miesteliuose ir kaimuose. Pirmojo pasaulinio 
karo metais, Vokietijai okupavus kraštą, 
lietuviškų draugijų veikla buvo smarkiai 
suvaržyta. Vis dėlto tuo metu ir Lietuvoje, 
ir išeivijoje gyvenantys tautiečiai buvo 
įsitikinę, kad Europos žemėlapis po karo 
gerokai pasikeis, ir šios lemtingos progos 
nepraleido. Ekspozicijoje pristatoma įdomi 
ir mažai tyrinėta išeivijos lietuvių organi-
zacijų medžiaga rodo, kad jų finansinė 

ir politinė parama turėjo didžiulę svarbą 
valstybingumo atkūrimo procesui.

Draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti 
Centro komitetas 1915 m. rudenį įsikraustė 
į butą, esantį dabartiniame Signatarų namų 
pastate. Šiame bute įrengtoje ekspozicijoje 
lankytojai gali pamatyti retas  draugijos 
remiamų prieglaudų, mokyklų, bendrabučių 
nuotraukas, kuriose jie atpažins ir būsi-
muosius Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signatarus. Tie patys žmonės dirbo labdaros 
darbą, rašė vadovėlius ir mokytojavo, 
organizavo Lietuvių konferenciją, dirbo 
Lietuvos Taryboje.

Visi Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signatarai buvo talentingi, išmintingi, 
veržlūs, ryžtingi, drąsūs žmonės, jau iki 
1918 m. spėję daug nuveikti lietuvybės 
labui. Lietuvos Tarybos narių nuotraukos, 
autentiški daiktai, paveikslai, baldai, 
dokumentai liudija jų gyvenimą, padeda 
pažinti ypatingą valstybingumo gimimo 
meto atmosferą. Dauguma eksponatų yra 
iš Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinių. 
Signatarų namai dėkingi Vasario 16-osios 
Akto signatarų artimiesiems ir Lietuvos 
atminties institucijoms, kurių padovanota, 
paskolinta ar leista kopijuoti vertinga 
medžiaga praturtino ekspoziciją.

Lankytojai ekspozicijoje kviečiami 
pasižiūrėti biografinius filmukus apie 
signatarus. Taip pat jie gali nusifotografuoti 
dekoracijos – nuotraukos, kurioje yra 

Lietuvos Tarybos nariai, fone. 
Juos 1917 m. rugsėjo 25 d. 
nufotografavo Aleksandra 
Jurašaitytė. Lankytojai gali 
parašyti ir linkėjimą Lietu-
vai, kurį vėliau perskaitys 
monitoriuje prie Signatarų 
namų.        ■

Signatarų namų 
ekspozicijos fragmentas. 
K. Stoškaus nuotr.
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Ekspoziciją reikšmingai papildė kūrinių 
kolekcija iš Kazickų šeimos (JAV, 

Lietuva) rinkinių. Parodos pristatymas skirtas 
verslininko, mecenato ir filantropo dr. Juozo 
Petro Kazicko ir dailininko Vytauto Kasiulio 
100-mečių jubiliejams bei jų draugystei 
atminti.  

Nuolatinė muziejaus ekspozicija at-
naujinta iki šiol neeksponuotais V. Kasiulio 
kūriniais, praturtinta biografine didaktika ir 
naujomis menininko kūrybos įžvalgomis. 

Svarbiausias atnaujintos ekspozicijos 
akcentas ir puošmena – pirmą kartą 
muziejuje pristatomi V. Kasiulio kūriniai iš 
Kazickų šeimos kolekcijos JAV bei Vilniaus 
rezidencijoje. Ši kolekcija Vytauto Kasiulio 
dailės muziejuje bus rodoma iki 2019 m. 
birželio 23 d. 

Muziejaus ekspozicijos lankytojai taip 
pat gali susipažinti su apžvalgine gausiai 
iliustruota stendine paroda, pristatančia         
J. P. Kazicko gyvenimo ir veiklos kelią.

Dailininko ir mecenato bičiulystė

Simboliška, kad 2018 m. minėti ne 
tik atkurtos Lietuvos valstybės, bet 

ir dviejų ryškų pėdsaką Lietuvos kultūros 
istorijoje palikusių asmenybių – dailininko          
V. Kasiulio ir jo bičiulio mecenato J. P. Kazicko 
gimimo šimtmečiai. Juos abu stipriai susie-
jo pirmoji pažintis, atsitiktinai užsimezgusi 
dar prieškario sporto aikštyne, atsinaujinusi 
abiem jau palikus Tėvynę, užsiėmus bend-
rais Paryžiaus galerijos reikalais. 

J. P. Kazicko finansinės paramos dėka 
7–9 dešimtmečiais V. Kasiulis, išsinuomojęs 
Galerie Royal Paryžiaus centre, turėjo 
dar didesnes galimybes reklamuoti savo 
kūrybą, plėtoti galeristo veiklą, prekiauti 
antikvariniais dirbiniais ir meno kūriniais. 
J. P. Kazicko kviečiamas menininkas 
naujų kūrybinių paskatų sėmėsi bičiuliui 
priklausiusioje viloje Bahamuose, viešėjo 
svetinguose Kazickų namuose Niujorke. 

Vytautas Kasiulis (1918–1995): 
nuo Simno iki Paryžiaus

Vytauto Kasiulio dailės muziejuje Vilniuje 2018 m. atidaryta 
atnaujinta nuolatinė ekspozicija „Vytautas Kasiulis (1918–

1995): nuo Simno iki Paryžiaus“.
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J. P. Kazickas yra parėmęs ne vieną 
lietuvių menininką – Vytautas Kazimieras 
Jonynas, Vytautas Kašuba, Vladas Vildžiūnas 
taip pat yra sulaukę mecenato dėmesio ir 
paramos.

Atidaryme – garbūs svečiai

Atidarant parodą dalyvavo mecenato 
ir filantropo dukra, JAV ir Lietuvos 

visuomenės veikėja, jubiliejinio minėjimo 
iniciatorė Jūratė Kazickaitė su broliais bei 
jų šeimomis – Lucy ir Juozu M. Kazickais, 
Jonu A. Kazicku (Niujorkas), menininko 
sūnus Vytautas Kasiulis su žmona Nelly 
(Paryžius), Kazickų šeimos fondo Niujorko 
biuro generalinė direktorė Neila Baumilienė, 
Vilniaus biuro programų vadovė Agnė 
Vertelkaitė. Renginį vedė Vytauto Kasiulio 
dailės muziejaus vadovė, dailėtyrininkė Ilona 
Mažeikienė. Buvo demonstruojama filmo 
„Vytautas Kasiulis (1918–1995): Iki Paryžiaus 
ir atgal“, kurį 2013 m. sukūrė žurnalistė Edita 

Mildažytė, ištrauka.
Vytauto Kasiulio 

dailės muziejus dėkoja 
ištikimiems bičiuliams, 
nuolatiniams talkinin-
kams, kūrinių sko-
lintojams  ir projektų 
partneriams: Naciona-
liniam M. K. Čiurlionio 
dailės muziejui, Lie-
tuvos kino, teatro ir 
muzikos muziejui, 
Lietuvos išeivijos dailės 
fondui, Borstahuseno 
meno asociacijai, 
UAB „Ekspobalta“ ir 
architektams Sauliui 

Valiui ir Ježiui Daveiko, UAB „Bikuvos 
prekyba“ ir jos vadovui Gintarui Sadaunikui, 
kolekcininkui Rolandui Valiūnui, galeristui 
ir Pietų Švedijos lietuvių bendruomenės 
veikėjui Šarūnui Blinstrubui, poeto Kazio 
Bradūno dukrai Elenai Bradūnaitei-
Aglinskienei, verslininkams Daliai ir Dainiui 
Sverdiolams.          ■

Vytauto Kasiulio dailės muziejaus 
informacija ir nuotr.

Vytautas Kasiulis. Gėlių turgus. XX a. 7 deš. Drobė, 
aliejus. © Kazickų šeimos kolekcija.

Vytautas Kasiulis. „Moteris pas dailininką“ 
(Freiburgas, 1948). Drobė, aliejus.
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Ši paroda buvo išskirtinė Vokietijos 
ir Saksonijos dovana jubiliejų 

švenčiančiai Lietuvai, kurią įteikė viena 
garsiausių turtingiausius rinkinius turinčių 
muziejinių institucijų Europoje ir pasaulyje, 
besirikiuojanti į vieną gretą su Vatikano 
muziejais, Paryžiaus Luvru ar Londono Britų 
muziejumi, – Dresdeno valstybiniai meno 
rinkiniai. 

Paroda įprasmino ir Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių rūmų atkūrimo pabaigtuves. 
Nors bendri Vetinų (Wettin) dinastijos 
valdovai anuomet negalėjo gyventi 
nuniokotuose ir apleistuose rūmuose, su 
šia paroda jie laikinai sugrįžo į savo Vilniaus 
rezidenciją ir sugrąžino istorinę atmintį.

Įspūdinga paroda ir jos unikaliomis 
vertybėmis siekta apžvelgti Lietuvos ir 
Saksonijos istorinius, politinius, kultūrinius 
bei meninius ryšius, apimančius bemaž 1 
tūkst. metų ir prasidedančius nuo pirmojo 
Lietuvos vardo paminėjimo. Projektą 
globojo Lietuvos Respublikos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos Prezidentas Frankas Valteris-
Šteinmajeris (Frank-Walter Steinmeier).

Pagrindinis chronologinis parodos 
akcentas – Saksonijos kurfiurstų, tapusių 
Lietuvos didžiaisiais kunigaikščiais ir 
Lenkijos karaliais, Augusto II (1697–1733) ir 
jo sūnaus Augusto III (1733–1763), valdymo 

laikai, viena karūna sutelkę kelias valstybes 
ir tautas, jų materialines ir dvasines galias, 
teikę daug vilties ir galimybių, sudarę 
puikias sąlygas sužydėti Baroko kultūrai ir 
menui, tačiau atnešę ir nesėkmių kartėlio. 
Bendrų valdovų dvaro kultūra ir menas yra 
pagrindinis teminis parodos dėmesio laukas. 

Ne tik Vilnius ir Kaunas, bet ir daugelis 
plačios buvusios Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės regionų – nuo Tytuvėnų iki 
Mozyriaus, nuo Gardino iki Polocko – yra 
pasipuošę vėlyvojo Baroko architektūriniais 
paminklais, sukurtais būtent valdant 
Saksonijos Vetinų dinastijos atstovams. 
Šis XVIII a. pirmos pusės Baroko paveldas 
yra vienas ryškiausių ir lengviausiai 
atpažįstamų europinės kultūros bei meno 
ženklų šiame Europos regione. Kalbama 
apie savitą Vilniaus vėlyvojo Baroko meno 

Saksonijos kurfiurstai – 
Lietuvos didieji kunigaikščiai

Dresdeno valstybiniai meno rinkiniai (Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden) ir Nacionalinis muziejus 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmetį minėjo sensacinga tarptautine 
paroda „Saksonijos kurfiurstai – Lietuvos didieji kunigaikščiai: 
dvaro kultūra ir menas valdant Augustui II ir Augustui III“.
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daug Lietuvos valstybę įkūnijančių ženklų – 
Vyčio herbų, kaip Dresdene. Su šiuo miestu 
lygintis galėtų nebent Krokuva, bendrų 
Lenkijos ir Lietuvos valdovų miestas. Kad 
Dresdene daug Lietuvos pėdsakų (tuo buvo 
galima įsitikinti ir susipažįstant su parodos 
eksponatais), yra bendrų valdovų Augusto II 
ir Augusto III nuopelnas.

500 kv. m ploto parodos erdvėse 
pristatyta net 150 unikalių vertybių iš 
8 Dresdeno valstybinių meno rinkinių 
muziejų. Specialiai šiai parodai surinktą 
autentiškų eksponatų kolekciją papildė 
vienas kitas istorinės ikonografijos vaizdas. 
Bene pirmą kartą Lietuvos muziejininkystės 
istorijoje pasaulinio garso muziejų 
kompleksas pristatė tokią didelę ir vertingą 
senojo paveldo parodą, turinčią tokį ryškų 
lituanistinį kontekstą. Atkreiptinas dėmesys 
į eksponatų lygį ir reikšmę. Nemaža 
Vilniuje rodomų vertybių dalis – svarbūs 
Dresdeno muziejų jau esamų ar planuojamų 
atverti nuolatinių ekspozicijų akcentai. 
Grįžę iš Vilniaus, jie papuošė baigiamos 
atkurti Dresdeno rezidencinės pilies 
reprezentacinius interjerus ir ilgus metus 
daugiau niekur nebekeliaus. 

Atsižvelgiant į eksponatų gausą ir svarbą, 
paroda suskaidyta į penkias temines dalis. 
Pirma ir paskutinė temos turi ir chronologinį 
aspektą.

Pirmojoje parodos dalyje „Ryšių pradžia“ 
pristatyti Lietuvos ir Saksonijos ryšiai, 
siekiantys 1009 m., kai Saksonijos Anhalto 
miesto Kvedlinburgo vienuolyno analuose 
pirmą kartą buvo paminėtas Lietuvos 
vardas. Antroji dalis „Vetinų rinkimai“ 
priminė Augusto II ir Augusto III rinkimus 
bei bandė atkurti jų karūnacijos (1697 ir 
1733–1734) Lenkijos karaliais ir Lietuvos 
didžiaisiais kunigaikščiais ceremonijų įvaizdį. 
Parodos trečioji dalis „Dvaro reprezentacija“ 
– ekspozicijos kulminacija: tai tarsi mažas 

lobynas, liudijantis Saksonijos, Lietuvos 
ir Lenkijos valdovų Augusto II ir Augusto 
III dvaro europines kultūrines tradicijas, 
meno vertybių ir brangenybių vaidmenį 
reprezentuojant valdovo statusą, simbolinę 
insignijų ir apdovanojimų reikšmę, valdo-
vams dirbusių menininkų meistriškumą, 
išskirtinę Vetinų dvaro prabangą ir iškilmių 
kultūrą, kolekcionavimo aistrą. 

Ketvirtoji dalis, pavadinta „Lietuviškieji 
akcentai“, pristatė vadinamąją Grožybių 
galeriją (Galerie der Schönheiten), tai 
yra XVIII a. pirmosios pusės Vetinų dvaro 
Dresdene gražiausių moterų, susijusių su 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų 
Oginskių, Radvilų, Čartoriskių, Višnioveckių, 
Pociejų, Zavišų ir kitomis giminėmis, 
portretų, sukurtų garsių dvaro dailininkų 
Lui de Silvestro ir Adamo Maniokio (Adám 
Mányoki), rinkinį. 

Paskutinė, penktoji, dalis „Žmonės 
ir faktai“ atskleidė kelis svarbius Vetinų 
epochos istorinius įvykius. Vienas jų – 
skaudžių padarinių Lietuvai atnešęs XVIII a. 
pradžios Didysis Šiaurės karas. Taip pat 
primintos iškilios asmenybės, kurios XVIII a.–
XX a. pradžioje siejo Saksoniją ir Lietuvą 
(Adomas Mickevičius (Adam Mickiewicz), 
Juozapas Ignotas Kraševskis (Józef Ignacy 
Kraszewski), M. K. Čiurlionis ir kt.). 

Ši paroda – ilgamečio kolegiško 
Dresdeno valstybinių meno rinkinių ir 
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės valdovų rūmų bendra-
darbiavimo rezultatas. Dalis Vilniaus paro-
doje pristatomų vertybių iki šiol nebuvo 
iškeliavusios iš savo saugojimo vietos. 
Keletas lituanistinių vertybių specialiai 
restauruota Vilniaus parodai. Tai jai suteikė 
dar didesnės vertės.         ■

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų 

informacija ir nuotr.
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Pasaulio tautų teisuoliais, 
Antrojo pasaulinio karo 

metais gelbėjusiais žydus, 
pripažinti 905 Lietuvos 
piliečiai. 

Europoje tokių asmenų – per 30 tūkst. 
Jaudinantys Lietuvos žydų gelbėtojų 

ir išgelbėtųjų likimai sugulė į Valstybinio 
Vilniaus Gaono žydų muziejaus (VVGŽM) 
kilnojamąją parodą „Išgelbėjęs vieną gy-
vybę, išgelbėja visą pasaulį“.

Atmintis gyva

Kilnojamos parodos „Išgelbėjęs 
vieną gyvybę, išgelbėja visą 

pasaulį“ pristatyme ir diskusijoje dalyvavo 
jos kuratorė, muziejaus Žydų gelbėtojų 
atminimo įamžinimo skyriaus vedėja 
Danutė Selčinskaja, lietuvių gelbėtojų dėka 
Holokaustą Kaune išgyvenusi prof. Irena 
Veisaitė, visuomenininkas, knygų apie žydų 

gelbėtojus autorius Rimantas Stankevičius 
ir Pasaulio tautų teisuolio, Prezidento 
Kazio Griniaus giminaitis, Kazio Griniaus 
progimnazijos Kaune direktorius Stanislovas 
Šimanauskas. Parodos atidarymą moderavo 
muziejaus edukacinių programų vadovė 
Jurga Jackevičiūtė.

Parodos kuratorė, muziejaus Žydų 
gelbėtojų atminimo įamžinimo skyriaus 
vedėja Danutė Selčinskaja įsitikinusi – 
Holokausto atmintis privalo išlikti gyva. 
„Būtina neužmiršti tūkstančių nužudytų 
mūsų bendrapiliečių žydų, nors daugelio 
jų nežinome net vardų. Taip pat būtina 
neužmiršti tų žmonių, kurie Holokausto 
metais neliko pasyviais stebėtojais ir, priėmę 
galbūt patį svarbiausią sprendimą savo 
gyvenime, brutalių žudynių laikotarpiu 
rizikuodami gyvybe gelbėjo artimą“, – sako 
D. Selčinskaja.

Pasak jos, paroda supažindina su daugiau 
nei šimtu jaudinančių istorijų iš visos 
Lietuvos. „Paroda „Išgelbėjęs vieną gyvybę, 
išgelbėja visą pasaulį“ pristato per 100 žydų 
gelbėtojų, gyvenusių įvairiuose Lietuvos 
miestuose, miesteliuose ir kaimuose. 
Trumpi, informatyvūs jų atliktų žygdarbių 

Lietuvių gelbėtojų dėka Holokaustą Kaune 
išgyvenusi prof. I. Veisaitė. P. Račiūno nuotr.

Išgelbėjęs vieną, 
išgelbėja visą pasaulį

Parodos fragmentas. P. Račiūno nuotr.
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gelbėtojų ir išgelbėtų žmonių fotografijomis, 
laiškų faksimilėmis, dokumentų kopijomis. 
Džiaugiuosi, kad išleistas ir puikus šios 
parodos katalogas“, – teigia jau penkiolika 
metų žydų gelbėjimo istorijomis besidominti 
muziejininkė.

Gelbėjimo istorijos

Muziejaus Tolerancijos centre buvo 
pristatyta dar viena paroda, skirta 

ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos šalių žydų 
gelbėtojams ir išgelbėtiesiems. Paroda „Tarp 
gyvenimo ir mirties: gelbėjimo istorijos 
Holokausto akivaizdoje“ – bendra Europos 
atminimo ir solidarumo tinklo, Lenkijos žydų 
istorijos muziejaus „POLIN“ ir Nebylių herojų 
memorialinio centro Berlyne iniciatyva, 
įgyvendinta bendradarbiaujant su VVGŽM 
ir kitais partneriais. Ši keliaujanti paroda, jau 
aplankiusi Briuselį, Amsterdamą ir Bratislavą, 
pristato gelbėjimo istorijas iš dešimties 
Europos šalių, jas pateikdama platesniame 
istoriniame kontekste. 

Susirinkusius į parodos atidarymą 
pasveikino VVGŽM direktorius Markas 

Zingeris, iš Varšuvos atvykęs Europos 
atminimo ir solidarumo tinklo (angl. ENRS)  
iniciatyvinio komiteto vadovas prof. Janas 
Rydelis, Lenkijos ambasadorė Urszula 
Doroszewska ir Lietuvos kultūros ministras 
dr. Mindaugas Kvietkauskas, taręs jautrų 
įžanginį žodį.

„Ši paroda leidžia dar kartą prisiminti 
vieną svarbiausių klausimų, keliamų dėl 
Holokausto. Tai yra teologinis klausimas: 
kur tada buvo Dievas? Aš manau, kad šita 
paroda ir šitie veidai rodo, kad Dievas 
nebuvo pasitraukęs – jis buvo čia, šių žmonių 
sąmonėje“, – kalbėjo dr. M. Kvietkauskas. Jis 
taip pat pabrėžė, kad, nors žydus gelbėjo ir 
inteligentai, ir dvasininkai, dauguma žydų 
gelbėtojų buvo paprasti žmonės, kurių 
vienintelė motyvacija buvo žmogiškumas.

Į tarptautinės parodos atidarymą atvyko 
ir viena iš jos autorių Klara Jackl (Lenkijos 
žydų istorijos muziejus „POLIN“) bei parodos 
organizatorė Agnieszka Olczak (ENRS).  
Viešnios dar ilgai bendravo su svečiais, 
dalijosi patirtimi su muziejaus darbuotojais. 

Tarptautinės Holokausto aukų atminimo 
dienos, minimos sausio 27-ąją, proga VVGŽM 
lankytojai galėjo ne tik apžiūrėti naujas 
parodas, bet ir sudalyvauti nemokamame 
edukaciniame užsiėmime „Išsigelbėjęs 
Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“.     ■

VVGŽM informacija

 Parodą atidarė (iš kairės) prof. J. Rydelis, 
VVGŽM direktorius M. Zingeris, Lietuvos 

kultūros ministras dr. M. Kvietkauskas.
P. Račiūno nuotr.

VVGŽM archyvo nuotr.
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Račkus rinko įvairias lietuvių kultūrinio 
gyvenimo relikvijas. Istorinėje Pre-

zidentūroje veikiančioje parodoje rodomos 
dvi jo atvežtos kolekcijos. Pirmoji – iš 
numizmatikos rinkinių. Čia galima pamatyti 
įdomiausių eksponatų, tarp kurių – retos 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir 
pasaulio tautų monetos, vertingi medaliai, 
egzotiškas įvairenybės, retos lituanistinės 
ir numizmatinės knygos. Antroje parodos 
dalyje pristatomi unikalūs lituanistiniai 
eksponatai, kurie lankytojus supažindina 
su XIX a. 7 deš.–XX a. 4 deš. JAV lietuvių 
visuomeniniu gyvenimu, jų indėliu į Lietuvos 
valstybės atkūrimą ir įtvirtinimą.

Įsimintinas susitikimas su Basanavičiumi

Būsimasis gydytojas, kolekcininkas, 
visuomenės ir kultūros veikėjas 

Aleksandras Mykolas Račkus gimė 1893 m. 
birželio 7 d. Čekiškėje (Kauno r.). Vaikystę 
ir paauglystę praleidęs Lietuvoje, 1910 m. 
išvyko į Ameriką. Atvykęs į JAV, sunkiai dirbo, 
o 1912 m. pradėjo studijuoti St. Laurent 
kolegijoje Kanadoje, Monrealyje. Vėliau 
mokėsi Holy Cross kolegijoje Vusteryje 
(Worcesteris), Lojolos universitete ir 
Medicinos mokykloje Čikagoje. Nuo 1922 m. 
vertėsi gydytojo praktika. 

Dar studijuodamas A. M. Račkus įsitraukė 

Pasaulio lietuvių metai: 
ypatinga dovana Lietuvai

Pasitikdamas Pasaulio lietuvių metus Nacionalinis                           
M. K. Čiurlionio dailės muziejus pristatė parodą „Ypatinga 

dovana Lietuvai“ iš kolekcininko, visuomenės ir kultūros 
veikėjo, Amerikos lietuvio Aleksandro Mykolo Račkaus 
kolekcijų.

R. P. Ropytės nuotr.

Eduardas BRUSOKAS
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į įvairių lietuviškų organizacijų (Lietuvos 
Vyčių, Lietuvių Romos katalikų studentų 
ir kt.) veiklą, buvo lietuviškosios spaudos 
Amerikoje steigėjas ir bendradarbis, aktyvus 
Lietuvos valstybės atkūrimo rėmėjas.

Labiausiai A. M. Račkus išgarsėjo kaip 
kolekcininkas. Senienų rinkimu susidomėjo 
dar St. Laurent kolegijoje, kadangi 
besimokydamas papildomai dirbo kolegijos 
muziejuje konservatoriaus asistentu. 
Gilintis į kolekcionavimą paskatino dr. 
Jonas Basanavičius, 1913 m. viešėjęs JAV.                          
A. M. Račkui gilų įspūdį padarė jam pasakyti  
J. Basanavičiaus žodžiai: „Amerikos lietuviai 
išmirs, nutautės ir paskęs svetimose bangose. 
Pasirūpink, pone Račkau, kiek galint surinkti 
čia, Amerikoje, lietuvių kultūrinio gyvenimo 
relikvijas ir atsiųsk jas Vilniun, Lietuvių 
mokslo draugijos muziejui.“

Kolekcionavimo aistra

Kolekcininkas A. M. Račkus ne tik 
rinko Amerikos lietuvių relikvijas, 

bet ir domėjosi Lietuvos istorija, tapo 
vienu aktyviausių 1917 m. Čikagoje įkurtos 
Lietuvių numizmatikos ir istorijos draugijos 
narių. Pagrindiniai šios draugijos tikslai buvo 
lietuviškų senienų ir JAV lietuvių istorijai 
svarbių liudijimų rinkimas.

Kolekcionavimo aistra augo. A. M. Rač-
kaus asmeninė kolekcija pildėsi įvairių 
kraštų senienomis, o ypač numizmatinėmis 

vertybėmis. A. M. Račkus buvo priimtas į 
Amerikos numizmatų sąjungą (American 
Numismatic Association), Čikagos monetos 
klubą (Chicago Coin Club), Numizmatikos 
ir archeologijos draugiją (Towarzystwo 
Numizmatyczno-Archeologiczne) Krokuvo-
je.

1935 m. Kaune įvyko Pirmasis pasaulio 
lietuvių kongresas. Ta proga užsienio 
lietuviams remti draugijos kvietimu į 
Laikinąją sostinę A. M. Račkus atvežė Lie-
tuvių numizmatikos ir istorijos draugijos 
rinkinį ir savo kolekciją. Surengtos dvi didelės 
parodos Vytauto Didžiojo universitete ir 
Vytauto Didžiojo muziejuje. Po parodos abi 
kolekcijas (daugiau kaip 50 tūkst. ekspona-
tų) už daug mažesnę, nei tikroji vertė, sumą 
(100 tūkst. litų) įsigijo Švietimo ministerija. 
Pagrindinė šios kolekcijos dalis perduota 
Vytauto Didžiojo kultūros muziejui.       ■

A. Kapčiaus nuotr.

R. P. Ropytės nuotr.
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Tai antroji paroda iš 2018–2022 m. 
tarptautinių parodų ciklo „Vilniaus 

miesto istorijos svarbiausieji ženklai“, skirto 
Vilniaus 700 metų jubiliejui pasirengti.

 Parodoje eksponuojamas unikalus           
XIV a. antrosios pusės žemėlapio fragmentas, 
kuriame pirmą kartą pavaizduota Lietuvos 
sostinė Vilnius. Tai ankstyviausias iki šiol 
žinomas kartografinis šaltinis, kuriame 
vaizduojama Lietuvos sostinė, taip pat 
tai – ankstyviausias ikonografinis Vilniaus 
vaizdas. Eksponatas atvežtas iš Slovėnijos 
Respublikos archyvo Liublianoje.  

Šis ikonografinis, istorijos ir istorinės 
geografijos šaltinis savo verte prilygsta 
pirmajam Lietuvos paminėjimui 1009 m. 
Kvedlinburgo analuose ir 1323 m. sausio 25 d. 
Lietuvos valdovo Gedimino laiškui, kuriame 
pirmą kartą paminėtas Vilnius. Žemėlapio 
fragmentas mažai tyrinėtas istorikų ir dar 
nepakankamai įtrauktas į mokslinę erdvę.

Sausio 25 d. Vilniaus miesto gimtadienio 
proga vykusiame parodos atidaryme 
dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros 
ministras Mindaugas Kvietkauskas ir Vilniaus 
miesto meras Remigijus Šimašius. Po 

oficialaus atidarymo vyko poezijos skaitymai 
„Vilniaus garsas pasauliui“. Buvo skaitoma 
lotyniškoji XVI–XVIII a. Lietuvos poezija apie 
Vilnių ir šiuolaikinių poetų kūryba. Poezijos 
skaitymai tampa neatsiejama Vilniaus 
gimtadienio minėjimo dalimi.

Veikiant parodai organizuotos diskusijos, 
viešos paskaitos, edukaciniai užsiėmimai. 
Vilniaus gimtadienio minėjimą paįvairino 
LDM Radvilų rūmų muziejuje atidaryta       
XVIII a. pabaigos–XIX a. pradžios Vilniaus 
planų iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo, 
braižytų Vilniaus gimnazijos moksleivių, 
paroda „Nepažintas Vilnius“. 

Numatoma kasmet Vilniaus paveikslų 
galerijoje per Vilniaus miesto gimtadienio – 
sausio 25-osios – šventę pristatyti išskirtinės 
svarbos kultūros vertybę iš Europos šalių 
institucijų fondų, aktualią Lietuvos ir Vilniaus 
istorijai.

Organizatoriai tikisi, kad ciklas „Vilniaus 
miesto istorijos svarbiausieji ženklai“ atskleis 
Vilnių kaip unikalų Europos lotyniškosios 
civilizacijos miestą ir kad sausio 25-ąją minėti 
Vilniaus gimtadienį taps tradicija.        ■

Pirmasis Vilniaus atvaizdas
Remigijus ČERNIUS

Lietuvos dailės muziejus (LDM) ir Lietuvos vyriausiojo 
archyvaro tarnyba Vilniaus paveikslų galerijoje atidarė 

parodą „NOSTRA VILNA: pirmasis Vilniaus atvaizdas“. 

Parodoje eksponuotas žemėlapio fragmentas.
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Projektą  „Senosios lietuvių  liaudies 
skulptūros kolekcijos įsigijimas“ 

finansavo  Lietuvos kultūros taryba. 
Jau XIX a. pab. liaudies skulptūrų 

paminklai greta religinės ir paprotinės 
reikšmės įgijo ir nacionalinio simbolio sta-
tusą. 2001 m. UNESCO Lietuvos kryždirbystę 
įtraukė į nematerialių pasaulio paveldo 
objektų sąrašą, t. y. pripažino pasauliniu 
nematerialaus paveldo šedevru. Žinant, kiek 
mažai šių vertybių liko viešojoje erdvėje, 
įsigyta kolekcija tampa dar vertingesnė 
nacionaliniu mastu.

Kolekciją sudaro medinės 
skulptūrėlės ir mažoji architektūra 
(koplytėlės ir stogastulpių dalys, 
altorėliai). Kai kurios skulptūrėlės 
datuotos: vienos – 1804 m.,             
1907 m., kitos – XIX a. pab.–XX a. pr. 

Žinomi skulptūrų autoriai 
dievdirbiai: Kazys Varnelis, 
Augustinas Potockis, Vincentas 
Tverskis, tarp jų, manoma, yra ir 
Juozapas Piaulokas. Kaip žinia, 
Kazys Varnelis – išeivijos dailininko 

Šiaulių „Aušros“ muziejus įsigijo 
unikalią liaudies skulptūrų kolekciją
Jolita KIRKILAITĖ

Šiaulių „Aušros“ muziejus 
2018 m. pabaigoje pirmą 

kartą per 95-erius veiklos 
metus įsigijo gausią kryž-
dirbystės paveldo kolekciją. Ją 
sudaro 89 eksponatai, kainavę 
51800 eurų. 

Švč. Mergelė Marija Maloningoji. Žemaitija, 1907 m.

Šv. Jurgis, Žemaitija.
Meistras Kazys Varnelis.
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Kazio Varnelio (1917–2010) tėvas. Iš meistrų 
žymiausias, išsiskiriantis dievdirbys – 
Augustinas Potockis (1852–1945), garsėjęs 
Telšių, Luokės, Pavandenės, Janapolės, 
Upynos, Tryškių, Užvenčio apylinkėse.

Įsigytoje kolekcijoje daugiausiai kryžių 
su Nukryžiuotuoju, yra Pietų, Rūpintojėlių 
(bene labiausiai mėgtų, bet retai išlikusių), 
Švč. Mergelės Marijos skulptūrėlių, šventųjų, 
iš kurių išsiskiria Šv. Jurgio kompozicijos, 
ir angelų. Kryžių su Nukryžiuotuoju grupė 
simboliškai siejasi su netoli Šiaulių esančiu 
Kryžių kalnu ir išryškina nukryžiavimo 
simbolio reikšmę mūsų tautai. 

Išskirtinis ir pastatomas kryžius, datuotas 
1804 m., kurio kompozicijoje išryškinta 
knyga – maldaknygė. Didelė vertybė ir 
koplytėlės – „dievukų nameliai“. 

Kolekcija unikali tuo, kad skulptūros 
surinktos iš visos Lietuvos, todėl rinkiniuose 
atsispindi regioniniai skirtumai: Žemaitijos 

liaudies skulptūra monumentalesnė, 
primityvesnė, santūresnė, o Aukštaitijos 
liaudies skulptūrai būdingas išilgintų formų, 
smulkių detalių išryškinimas.

Įsigyta kolekcija reikšmingai papildo 
„Aušros“ muziejuje saugomą vieną gau-
siausių ir vertingiausių Lietuvoje liaudies 
skulptūrų rinkinį. Jį sudaro 1076 eksponatai, 
kurių didžioji dalis buvo sukaupta per 1930–
1935 m. vykusias etnografines ekspedicijas.

Lietuvos integralios muziejų infor-
macinės sistemos (LIMIS) dėka šios vertybės 
tapo prieinamos plačiajai visuomenei. 
Eksponatus galima apžiūrėti sistemoje 
adresu www.limis.lt.

Kolekcijos įsigijimas – svarbus žingsnis 
formuojant atvirų fondų ekspozicijas Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus Edukacijos centre. 
Planuojama, kad po pastato rekonstrukcijos 
čia bus atviros saugyklos, atskleisiančios 
muziejuje saugomų eksponatų gausą ir 
įvairovę.           ■

Pastatomas kryžius su Nukryžiuotuoju, 1804 m.

Švč. Mergelė Marija Maloningoji. 
Meistras Kazys Varnelis.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus archyvo nuotr.
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Paroda,  atidaryta 2018 m. balandį, 
vyko iki liepos vidurio. Per 82 dienas 

ją aplankė per 236 tūkst. lankytojų iš viso 
pasaulio – maždaug 3000 lankytojų per 
dieną. Orsė muziejus – vienas įžymiausių 
muziejų pasaulyje, kasmet sulaukiantis apie 
3 mln. lankytojų. 

Parodą atidarė Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su Pran-
cūzijos Prezidentu Emmanueliu Macronu 
ir pirmąja ponia Brigitte Macron, taip pat 
Estijos ir Latvijos prezidentais. 

Keturių prezidentų globojama paroda, 
skirta Baltijos šalių valstybingumo šimt-
mečiams, pristatė XIX–XX amžių sandūros 
menininkų – tapytojų, grafikų, skulptorių – 
kūrybą, kuriai neabejotiną poveikį padarė 
Prancūzijoje gimęs simbolizmas. Baltijos 
šalys savo menininkų kūrybą į Paryžių atvežė 
jau antrą kartą – pirmą kartą ji pristatyta 
pasaulinėje parodoje prieš 80 metų, 1937 m. 

Pasak D. Grybauskaitės, Lietuva su savo 
tūkstantmete istorija ir kultūra jau daug 

amžių yra Europos civilizacijos – bendro 
identiteto dalis. Per šimtmečius baltiškąją 
tapatybę nuolat papildydavo Europos 
tradicijos, o Baltijos tautos į europietišką 
kultūrą ir paveldą taip pat įnešė savito turinio 
ir unikalių spalvų. Nemažai mūsų menininkų 
laisvės dvasios sėmėsi būtent Europos 
kultūros ir meno sostinėje Paryžiuje. 

Prancūzijos prezidentas teigė pakviesiąs 
savo tėvynainius pažinti Baltijos šalių 
menininkus. „Baltijos dvasios – trys iš-
skirtinės dvasios, susivienijusios savo 
išskirtinumu, – kalbėjo E. Macronas,  – trys 
dvasios širdyje Europos, kuriai jos visada 
priklausė, kaip apie tai 1905-aisiais kalbėjo 
Gustavas Suits, vienas iš svarbiausių estų 
poetų ir „Jaunosios Estijos“ literatūros srovės 
įkūrėjų. „Būkime estais“, jis rašė, „bet taip 
pat tapkime ir europiečiais“. Kviečiu savo 
tėvynainius ateiti čia ir atrasti šiuos didžius 
europiečius: tapytojus Čiurlionį, Rozentalį ar 
Raudą“. 

Lietuvos simbolistų kūriniai – 
Orsė muziejuje Paryžiuje

Tris šimtmetį mininčias Baltijos valstybes bendram tikslui 
suvienijo paroda Orsė muziejuje „Laukinė dvasia. Baltijos 

šalių simbolizmas“. 

LIETUVOS MUZIEJAI 2019’140
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Parodos atidaryme taip pat dalyvavo 
Prancūzijos kultūros ministrė Francoise 
Nyseen, Paryžiaus miesto vadovai. Parodą 
lydėjo plati kultūrinė programa. „Arte“ 
televizija sukūrė dokumentinį filmą, 
vyko tarptautinė mokslinė konferencija, 
skirta „Baltijos ir Europos simbolizmo“ 
bei nacionalinio romantizmo temoms, 
apskritojo stalo diskusija. Orsė muziejaus 
Auditoriume rengiamuose koncertuose 
skambėjo Baltijos šalių muzika.

Pusę eksponatų, kuriuos Orsė muziejuje 
pristatė Lietuva, sudarė Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio kūriniai, daugiausiai 
iš ciklų „Rex“, „Pasaulio sutvėrimas“, „Sona-
tos“, „Pasakos“, „Liūdesys“. Greta eksponuoti 
Petro Kalpoko, Antano Žmuidzinavičiaus, 
Antano Vivulskio, Adomo Varno, Ferdinando 
Ruščico, Boleslovo Buikos tapybos darbai, 
Petro Rimšos ir A. Vivulskio skulptūros, 
Antano Jaroševičiaus knygos „Lietuvių 
kryžiai“ viršelio projektas ir leidiniai. 

Visi eksponatai buvo atrinkti iš 
nacionalinių Lietuvos dailės ir M. K. Čiur-
lionio dailės muziejų. Šie muziejai kartu su 
Estijos dailės muziejumi Taline ir Latvijos 
nacionaliniu dailės muziejumi Rygoje 
buvo šios parodos organizatoriai. Parodoje 
taip pat eksponuoti kūriniai bei leidiniai iš 
privačių kolekcijų ir bibliotekų. 

Nepaprastos sėkmės sulaukusi paroda 
toliau keliaus per Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
muziejus – 2018 m. rudenį ji buvo atidaryta 
Nacionaliniame KUMU muziejuje Estijoje.   ■

LMA informacija

Parodos Orsė muziejuje „Laukinė dvasia. Baltijos 
šalių simbolizmas“ akimirkos. Nacionalinio
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus archyvo nuotr.
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Konferencijos dalyvius pasveikino 
NEMO pirmininkas D. Vuillaume, 

Maltos Respublikos teisingumo, kultūros 
ir vidaus reikalų ministras O. Bonnici, 
organizacijos „Maltos paveldas“ pirmininkas 
A. Refalo, Maltos nacionalinio šiuolaikinio 
meno muziejaus „Muza“ projektų vadovas  
S. Debono.

Muziejai ir bendradarbiavimas

Pirmoji konferencijos diskusija vyko 
su Europos Komisaru švietimui, 

kultūrai, jaunimui ir sportui T. Navracsics. 
Jis akcentavo, kad 2018 metų paskelbimas 
Europos kultūros paveldo metais buvo 
svarbus žingsnis – sprendimų priėmėjams 
nusiųstas signalas apie kultūros reikšmę. Per 
visus metus vyko daug renginių, kuriuose 
buvo bendradarbiaujama Europos lygmeniu.

Kalbėdamas apie muziejų misiją, 
Europos Komisaras pabrėžė, kad muziejai 
nėra vien grynosios kultūros įstaigos, šiais 
laikais jie visų pirma turi būti švietimo 
įstaigos. Taip pat muziejai itin svarbūs kaip 
Europos identiteto, europinių vertybių 
saugotojai, todėl jų veikloje labai svarbus 
įsitinklinimas: muziejai nebėra tik laisvalaikio 
praleidimo vietos, reikšmingą vietą jų 
veikloje turi užimti bendradarbiavimas su 
bendruomenėmis – tik tokie muziejai tampa 
aktyvaus dalyvavimo kultūroje vietomis. 

Paklaustas apie naujojo finansavimo 
periodo perspektyvą, T. Navracsics atsakė, 
kad jame turėtų didėti finansavimas 
programoms „Kūrybiška Europa“ ir Erasmus. 
Diskusijos dalyviai atkreipė dėmesį į 
mažesnių organizacijų problemas teikiant 
paraiškas.

Muziejai turi išeiti už savo sienų

Antrojoje konferencijos diskusijoje, 
kurią vedė Maltos universiteto 

profesorė M. Briguglio, pabrėžta, kad, nors 
muziejai daro įtaką ekonomikai, ji nėra 
tiesioginė, nėra išmatuojama per BVP 
augimą ar gaunamas įplaukas (pajamas). 
Muziejų vertė šiandien turėtų remtis tuo, 
kad jie sukuria sąlygas asmenybei tobulėti 
ir gerai jausenai (angl. wellbeing) kurti. 
Muziejai privalo išeiti už savo sienų, tartis su 
bendruomene, nes tik taip jie gali pateisinti 
savo tarnavimą visuomenei.

Muziejaus „Muza“ projektų vadovas          
S. Debonas pasidalijo gerąja praktika, kaip 
buvo kuriamas muziejus „Muza“. Tai vyko į 
seną britų laikotarpio pastatą inkorporuojant 
naujas erdves ir tariantis su bendruomenės 
atstovais (miesto, kaimo gyventojais, šalia 
muziejaus esančio banko darbuotojais), 
kokią kolekciją jie nori matyti, kokio 

NEMO konferencijoje – 
apie atvirus muziejus
Dr. Rūta PILECKAITĖ

Maltos sostinėje Valetoje 2018 m.  lapkričio 
mėn. vyko Europos muziejų organizacijų 

tinklo NEMO konferencija „Atviri muziejai! 
Daugialypis muziejų poveikis“. 
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naujojoje muziejaus ekspozicijoje vyrauja 
multikultūriškumo tema, o ne koks nors „iš 
viršaus“ nuleistas naratyvas.

Muziejaus „Rijks“, kuris Amsterdame 
atsidarė 2013 m. po 10 metų pertraukos, 
atstovė A. Broekgaarden pasakojo, kaip buvo 
kuriama atnaujinta muziejaus ekspozicija. 
Ją kuriant siekta pereiti nuo enciklopedinio 
prie antropocentristinio požiūrio, svarstyta, 
kaip muziejų padaryti patrauklų visiems 
lankytojams, kaip pasiekti, kad jie visi 
muziejuje jaustųsi laukiami. Akcentuota, 
kad svarbiausia auditorijos dalis – mokiniai, 
todėl su mokytojais tartasi, kaip geriau 
pasiekti šią auditorijos grupę. Šiuo atveju 
ypač svarbus buvo muziejaus darbuotojų 
bendradarbiavimas su mokytojais. Neseniai 
„Rijks“ muziejus sulaukė 10-milijoninio 
lankytojo. Juo tapęs mokytojas gavo 
neįprastą prizą – galimybę praleisti naktį 
„Rijks“  muziejuje.

Misija – atradimų džiaugsmas

Diskusijoje tema 
„Muziejai ir 

miestai, kūrybinės 
industrijos ir mokslas“ 
pristatyta Estijos ir 
Suomijos kolegų, 
dirbančių mokslo 
pažinimo centruose, 
patirtis. Akcentuota, 

kad inovacijos nėra vertingos savaime, jos 
turi būti orientuotos į žmogų, į problemų 
sprendimą žinant, kodėl ir kaip jas reikėtų 
spręsti. 

Helsinkio mokslo centras „Heureka“, 
veikiantis nuo 1989 m., savo misiją 
formulavo paprastai – atradimų džiaugsmas. 
Šis centras, šiuo metu esantis populiariausia 
laisvalaikio praleidimo vieta, vykdė lankytojų 
apklausą. 34 respondentų atsakė, kad čia 

ateina leisti laiko su šeima, 17 procentų – dėl 
naujos patirties. Centro veiklos vykdomos 
bendradarbiaujant Švietimo, Finansų, 
Ekonomikos, Aplinkosaugos ministerijoms, 
Helsinkio universitetui, Suomijos 
mokslininkų federacijai. Sėkmingiausios 
veiklos – mokomieji žaidimai, kuriuos 
išbando mokyklos.  

Dar vienoje konferencijos diskusijoje 
Airijos nacionalinio muziejaus direktorė 
Lynn Scarff pažymėjo, kad nacionaliniams 
muziejams tikslus nustato Vyriausybė ir kad 
šie muziejai negali būti „verslūs“, nes per juos 
yra įtvirtinamos vertybės, jie yra nacionalinis 
„prekinis ženklas“. Šios įstaigos privalo turėti 
strateginį planą, organizacijos vertybes ir 
jomis vadovautis kasdieniame darbe.

Konferencijos dalyviai taip pat aplankė 
naująją Maltos nacionalinio šiuolaikinio 
meno muziejaus „Muza“ ekspoziciją, 
dalyvavo NEMO inicijuoto apdovanojimo 
„Vaikai muziejuose“ finalininkų pristatyme ir 
2018 m. laureato paskelbimo ceremonijoje. 
Šią nominaciją laimėjo Singapūro 
nacionalinė meno galerija. Paskatinamasis 
apdovanojimas skirtas Slovėnijos 
lėlininkystės muziejui.

Muziejaus vizija pagal NEMO

Apibendrinant norisi pabrėžti, 
kad rengiant Lietuvos muziejų ir 

kultūros politikos strateginius dokumentus, 
siūlytina orientuotis į NEMO organizacijos 
suformuluotą muziejaus, kaip Europos 
vertybes ir tapatybę savo rinkiniuose 
įtvirtinančią, švietėjišką, socialinę ir 
ekonominę vertę visuomenei kuriančios 
įstaigos viziją. Siekiant, kad muziejai būtų 
dalyvavimą kultūroje skatinančios atviros 
įstaigos, svarbu, kad į muziejaus veiklą būtų 
aktyviai įtraukiamos bendruomenės.            ■

Rūtos Pileckaitės asmeninio archyvo nuotr.
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Šis projektas su muziejaus 
sukaktimi susietas neatsitiktinai. Jo 

įgyvendinimas ir rėmėjų paieška siekiant 
surinkti didelę projektui reikalingų lėšų sumą 
– pirmasis toks iššūkis muziejaus istorijoje. 

Norėjosi, kad jubiliejinis renginys 
nebūtų oficialus, tad kilo mintis devynis 
muziejaus dešimtmečius susieti su devyniais 
vaiko gyvenimo metais. Lankytojams 
buvo pristatomi muziejaus gyvavimo 
dešimtmečiai ir reikšmingiausi įvykiai, 
rodomos vaikystės fotografijos iš muziejaus 
fondų. Organizatoriai viliasi, kad rajono 
savivaldybės ir įvairių įstaigų bei organizacijų 
vadovams, muziejaus bičiuliams, kolegoms 
iš kitų miestų valandos, praleistos muziejuje, 
neprailgo. 

Muziejaus jubiliejus atsispindėjo ir vėliau 
atidarytose parodose – „Vieno lagamino 

paroda“ bei fotografijų ir senųjų eksponatų 
parodoje „IX muziejaus dešimtmečiai“. Pasta-
rojoje pirmą kartą pabandyta muziejaus 
nueitą kelią atskleisti fotografiniais vaizdais. 

Permainingi muziejaus laikotarpiai

Mažeikių muziejus įkurtas 1928 m. Jo 
įkūrėjas ir ilgametis vadovas buvo 

mokytojas Stasys Ličkūnas (1884–1944). Mu-
ziejus buvo atidarytas mokytojo namuose 
Kankinių (dabar Mindaugo) gatvėje. Šis 
krašto tyrinėjimams pasišventęs žmogus 
buvo viena ryškiausių tarpukario Mažeikių 
kultūrinio gyvenimo asmenybių.  

1934 m. pastačius J. Tumo-Vaižganto 
pradžios mokyklą, muziejus įsikūrė šio 
pastato pastogėje, ten  buvo įrengtos 
ekspozicijos, įkurti muziejaus fondai. Muzie-

Mažeikių muziejui – 90

Vytautas RAMANAUSKAS

Kol kas neturime istorinio šaltinio, kuris atskleistų tikslią 
Mažeikių muziejaus įkūrimo datą, tad muziejaus 90 m. 

jubiliejui paminėti pasirinkta gruodžio 20-oji, kai visuomenei 
pristatytas projektas „Atrask, paliesk ir išgirsk Mažeikių krašto 
istoriją“. 

Mažeikių muziejus. V. Ramanausko nuotr.
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jaus priežiūrai ir plėtrai trūko lėšų, 1937 m. 
didelė eksponatų dalis buvo parduota 
Vytauto Didžiojo karo muziejui su sąlyga, 
kad jie bus eksponuojami Mažeikiuose. 

Skausmingas muziejui buvo II-ojo 
pasaulinio karo laikotarpis. Besitraukianti 
Vokietijos okupacinė kariuomenė 1944-ųjų 
vasarą  mokyklos patalpose įkūrė karo lauko 
ligoninę. Muziejaus kūrėjas S. Ličkūnas tuo 
metu jau buvo miręs, muziejaus turtas – 
eksponatai tikrąją šio žodžio prasme buvo 
išmesti į gatvę, o po to be jokios apsaugos 
sukrauti savivaldybės pastogėje. 

1946 m. senosiose mokyklos patalpose 
atkuriant muziejų konstatuota, kad iš 

prieškarinio rinkinio buvo likę tik apie 20 
proc. eksponatų. Pirmuoju atkurto muzie-
jaus direktoriumi tapo J. Striška. Vėliau šias 
pareigas ėjo F. Maksvytis, J. Juozapavičius,           
B. Vilimas, J. Nagius. Ilgiausiai – 47-erius 
metus muziejui vadovavo A. Cholodinskienė. 
Nuo 2014-jų muziejaus vairą perėmė                            
V. Balzeris. 

1955 m. muziejų ištiko dar viena 
nelaimė – užsidegus mokyklos pastatui 
sudegė beveik visi muziejaus eksponatai, 
kitos vertybės. Vėl viską reikėjo pradėti nuo 
pradžių. Muziejui skirtos naujos patalpos 
Laisvės gatvėje, dėl kurių dar reikėjo pakovoti 
su rajoniniu laikraščiu „Komunistinis ryto-
jus“. 1958 m. atidaryta ekspozicija. 1968–
1988m. Mažeikių kraštotyros muziejus vei-
kė kaip Telšių kraštotyros muziejaus filialas. 
Netrukus po restitucijos muziejui skirtos 
naujos patalpos – vienas iš Vaikų muzikos 
mokyklos priestatų V. Burbos gatvėje. Jas 
rekonstravus 1994 m. vasario 16 d. įvyko 
naujojo Mažeikių muziejaus atidarymas. 

Po 20 metų atlikta Mažeikių muziejaus 
renovacija, visiškai pakeitusi jo išorę ir vidų. 
Muziejaus fondus iškeldinus į kitą vietą, labai 
išaugo muziejaus erdvės. 

Šiuo metu muziejuje veikia nuolatinė 

Mažeikių muziejaus archeologinė ekspozicija. 
V. Ramanausko nuotr.

Mažeikių muziejaus ekspozicija 1937 m.    Muziejaus įkūrėjas Stasys Ličkūnas. 
Mažeikių muziejaus archyvo nuotr. 
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tas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“. 
Gretimoje gatvėje, netoli muziejaus, buvusio 
NKVD stribokyno kambaryje įrengta 
ekspozicija „1945–1953 metų rezistencinis 
pasipriešinimas buvusioje Mažeikių 
apskrityje“, šiuo metu rengiamas techninis 
projektas nuolatinei istorinei  ekspozicijai.

Muziejaus istorijos dėlionė

Rengiant fotografijų parodą „IX mu-
ziejaus dešimtmečiai“ buvo smalsu 

sudėlioti, ką turime, ko trūksta, kaip vizualiai 
atrodys iš archyvo ištrauktos nuotraukos. 
Kaip ir tikėtasi, kukliausiai atrodo muziejaus 
istorijos laikotarpis iki gaisro. Visa laimė, kad 
vieno iš muziejaus pradininkų – V. Pūnio 
archyvas į muziejų pateko jau vėlesniais 
laikais. Žinoma, turtingiausia nuotraukomis 
yra skaitmeninės fotografijos era. Parodą 
paįvairino pirmą kartą eksponuotos 70 metų 
įvairiai vadinto Mažeikių muziejaus iškabos.

Iki muziejaus šimtmečio lieka vos dešimt 
metų, tad yra laiko tam tinkamai pasiruošti. 
Trūkstamas  muziejaus ikonografijos dė-
lionės detales privalome sudėlioti. Tikimės 
tų detalių rasti Lietuvos valstybiniame 

centriniame archyve, kitų muziejų fotografijų 
rinkiniuose, gal savo indėlį įneš ir buvę 
muziejaus darbuotojai. 

Parodoje „Vienas lagaminas“ atskleista 
per 90 metų Mažeikių muziejuje sukauptų 
eksponatų, kurių yra apie 75 tūkst., įvairovė: 
tekstilė, etnografija, istorija, liaudies menas 
ir kt. Lankytojai supažindinti su įspūdingiau-
siais ir vertingiausiais eksponatais.

Parodos apraše fondų muziejininkė     
Jūratė Miliauskytė rašė: „Labiausiai prie 
mūsų dienų priartina „Vieno lagamino“ 
parodos dalis. Dažnas nesusimąstome, kad 
net ir kukliame bute gyvendamas, mažą ne-
išvaizdžią dėžutę ar lagaminą turėdamas, 
gali praturtinti muziejų gausybe vertybių: 
istorinių daiktų ir smulkmenėlių, fotografijų, 
dokumentų. Nors pastarųjų eksponatų 
rinkiniai mūsų muziejuje skaičiumi gausiau-
si, kasmet būname maloniai nustebinami, 
gaudami dovanų svarbų raštą, išskirtinį 
plakatą, gerai išsilaikiusį dokumentą, 
dedikuotą knygą, Mažeikiuose fotografuotą 
istorinį kadrą ar užfiksuotą darbymečio 
akimirką. Stebinkite ir džiuginkite mus! 
Jūsų dovanos muziejui gali parodyti ateities 
kartoms, kokia išskirtinė buvo senolių 
praeitis ir kokia nuostabi mūsų dabartis“.    ■

 

Muziejaus kolektyvas. J. Strasdausko nuotr.
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Šventasis karys šv. Jurgis 
dailės kūriniuose. Parodos 
katalogas – Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus leidinys. 

Parodos leidinyje atsklei-
džiama Lietuvos globėjo 
šv. Jurgio reikšmė ir svarba 
visuomeninėje sąmonėje isto-
rijos eigoje, remiantis kulto 
paplitimu ir populiarumu. 
Leidinyje publikuojami kūriniai 
iš Lietuvos nacionalinio, Na-
cionalinio dailės, Nacionalinio 
M. K. Čiurlionio dailės, Šiaulių 
„Aušros“, Trakų istorijos ir 
Ukmergės kraštotyros, Vytauto Didžiojo karo muziejų ir Kauno Šv. Jurgio 
bažnyčios. Atrenkant eksponatus atsižvelgta į šventojo kario įvaizdžio 
originalumą, savitumą ar išskirtinumą. Nepamiršta ir stačiatikių ikonų 
tapyba, kur „Šv. Jurgio stebuklas“ buvo viena iš mėgstamiausių temų. 
Kaunas: sp. LK KKC, 2017. 164 p., iliustr. Tiražas 500 egz.

100 reikšmingiausių Pirmosios 
Lietuvos Respublikos įvykių (1918–
1940 m.). Knyga – Nacionalinio              
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 
Istorinės Lietuvos Respublikos Pre-
zidentūros leidinys. 

Knygoje pristatomi 100 
reikšmingiausių politinių, eko-
nominių, socialinių ir kultūrinių 
Pirmosios Lietuvos Respublikos 
(1918–1940 m.) įvykių, kuriuos, 
balsuodami penkerius metus, iš 400 
reikšmingų įvykių išrinko muziejaus 
ir jo interneto svetainės lankytojai 
(daugiau nei 20 tūkst. balsų). 

Leidinys padės visapusiškai pažinti Pirmosios Lietuvos Respublikos 
laikotarpį, paskatins geriau suprasti įvairius to meto procesus ir suteiks 
tvirtą pagrindą didžiuotis savo valstybe. Leidinio sudarytojos: Justina 
Minelgaitė, Ingrida Jakubavičienė, Jovita Jankauskienė. 
Kaunas: sp. AB KOPA, 2018. 106 p., iliustr.

Kanklės Lietuvos muziejuose. 
Katalogas – Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejaus leidinys.

Lietuvių kanklės – Lietuvos kultūros 
paveldo dalis, etninio tapatumo simbolis, 
jungiantis tradicinę ir šiuolaikinę kul-
tūrą. Kanklės kaip muziejinis ekspo-
natas saugomas nacionaliniuose, res-
publikiniuose, savivaldybių, mokyklų 
muziejų ekspozicijose ir saugyklose. 
Kataloge pristatomos kanklės su-

rinktos iš visos Lietuvos muziejų – didelė dalis jų priklausė garsiems 
kanklininkams ar gamintos žinomų meistrų. Leidinys padės ne 
tik kankles tyrinėjantiems mokslininkams, bet ir kiekvienam, 
norinčiam pažinti kanklių kultūrą. Sudarytoja Vilma Vilūnaitė. 
Vilnius: sp. „Standartų spaustuvė“, 2018. 328 p., iliustr. Tiražas 620 egz.

Kazimieras Stabrauskas –                                         
M. K. Čiurlionio mokytojas. Parodos 
katalogas – Nacionalinio M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus leidinys. 

Kataloge „Kazimieras Stabrauskas – 
M. K. Čiurlionio mokytojas“ publikuojami 
lietuvių kilmės dailininko, žymiausio       
M. K. Čiurlionio mokytojo    K. Stabrausko 
tapybos darbų kolekcija ir ją lydinti 
archyvinė medžiaga, atskleidžiami 
dailininko biografijos ir kūrybos faktai, 
įvairiapusės veiklos ryšiai su Lietuva         
M. K. Čiurlioniu. Sudarytoja ir tekstų autorė Vilma Kilinskenė, į anglų 
kalbą vertė Robertas Lisickis. Parodos katalogas išleistas lietuvių ir anglų 
kalbomis. 
Kaunas: sp. AB KOPA, 2016. 128 p., iliustr.

Biržų istorijos apybraižos II. Publicistinė 
rinktinė – Biržų krašto muziejaus „Sėla“ 
leidinys, skirtas Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečiui ir 90-osioms 
muziejaus įkūrimo metinėms. 

Leidinyje apžvelgiama Lietuvos ir 
Biržų krašto istorija nuo carinės Rusijos 
imperijos laikų iki Lietuvos valstybės 
atkūrimo, praradimo ir atstatymo. 
Straipsnių autoriai – Biržų krašto istorijos 
ir kultūros brangintojai: kraštortyrininkai, 
žurnalistai, bibliotekininkai, muziejinin-
kai, kraštiečiai. Sudarė Snieguolė Ku-
biliūtė. 
Vilnius: sp. UAB „BMK Leidykla“, 2018. 479 p., iliustr. Tiražas 500 egz.

Angelas ir sūnus. Witkiewicziai 
Zakopanėje ir Lietuvoje. Albumas 
– Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus parodos leidinys.

Albumas pristato Stanislawo 
Witkievicziaus, Zakopanės stiliaus kūrėjo, 
darbus, atskleidžiančius lietuviškų 
peizažų – Baltijos ir ežerų, mylimos 
liaudies gyvenimo vaizdų, 1863-iųjų 
sukilimo scenų esmę ir grožį. Tai liūdesio 
dėl prarastos tėviškės kupini kūriniai. 
Dailininko tapyba ir fotografija gimė 

iš jaunystės kelionių ir ilgų apsilankymų Lietuvoje, Žemaitijoje, ten, iš 
kur kyla Witkiewiczių, Šemiotų jo senelė) ir Pietžkievičių (jo motinos) 
giminės. Leidinio idėjos ir tekstų autorius – Stefan Okolowicz. 
Varšuva: sp. Argraf Warszawa, 2018. 53 p., iliustr.

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 
17. XXI mokslinė konferencija 
„Nepriklausomybės metų 
ženklai Lietuvos muziejuose“. 
Lietuvos muziejų asociacijos 
leidinys.

Šiame leidinyje publikuo-
jami LMA Rinkinių mokslinių 
tyrimų sekcijos organizuotoje 
metinėje XXI mokslinėje konfe-
rencijoje „Nepriklausomybės 
metų ženklai Lietuvos mu-
ziejuose“, įvykusioje 2018 m. 
balandžio   24 d. Istorinėje 
Lietuvos Respublikos Prezi-
dentūroje,  Kaune, skaitytų 

pranešimų rinkinys. Konferencijoje aktualizuojami svarbiausi Lietuvos 
Respublikos 1918–1940 m. laimėjimai, turėję įtakos mokslo, menų, 
kultūros, švietimo, pramonės, diplomatijos ir kitų sričių plėtrai.  
Konferencijos pranešėjų parengti straipsniai publikuojami lietuvių ir 
anglų kalbomis.
Sudarytojas D. Avižinis. Spaudai parengė S. Martecko individuali įmonė. 
Vilnius:  sp. UAB „Baltijos kopija“, 2018. 111 p. iuliustr. Tiražas 400 egz.
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