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leidžiama 2020 m. įgyvendinant 

Lietuvos kultūros tarybos programos 

„Strateginis kūltūros organizacijų finan-

savimas“ projektą

MO muziejus kartu su organizacija „We Are 
Museums“ Lietuvoje įgyvendina programą 
„Museums Facing Extinction“, kurioje Lie-
tuvos muziejų darbuotojai mokomi muzie-
jaus veikloje taikyti tvarumo principus. 
MO muziejaus archyvo nuotr.

Spalio 15 d. nuotoliniu formatu įvyko Lietu-
vos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio 
tyrimo sekcijos organizuota XXIII moks-
linė-praktinė konferencija ,,Kovo 11-osios 
Lietuva muziejuose“. LMA archyvo nuotr.

Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui vyk-
dant LIMIS projektą „Virtualus muziejus“ 
2020 m. sukurta 10 audiogidų, 25 muziejų 
turai ir Vilniaus pilių teritoriją pristatantis 
turas lietuvių ir anglų kalbomis. ČDM turo 
panoraminis fragmentas.

LMA Švietimo sekcijai 2020 m. toliau tę-
siant projektą, kuriuo siekiama kurti virtua-
lią edukacinę platformą „Atrask savo kraštą 
muziejuje“, sukurta 15 naujų nuotolinių pa-
mokų. LNDM Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejaus vaizdo įrašo stopkadras.

JAV gyvenantis lietuvių kilmės išeivis Henry 
Lazarus Gaidis Lietuvos nacionaliniam mu-
ziejui dovanojo unikalią ginkluotės, karinės 
aprangos ir archyvinių dokumentų kolekci-
ją. V. Aleksiejūno nuotr.

Zanavykų muziejus ir Velenje muziejus Slo-
vėnijoje 2020 m. rudenį parengė virtualią 
parodą „Ornamentų susitikimai: slovėnų ir 
lietuvių tekstilės tradicija“. Zanavykų mu-
ziejaus archyvo nuotr.

2020 m. vienas Lietuvos liaudies buities 
muziejaus kūrėjų, ilgametis direktoriaus pa-
vaduotojas muziejininkystei ir informacijai, 
etnologas dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas 
švenčia gražų gyvenimo ir 50 metų darbo 
muziejuje jubiliejų. Lietuvos liaudies buities 
muziejaus archyvo nuotr.

Spalio 10 d. Kretingos muziejus pažymėjo 
dvi Kretingos istorijai svarbias datas – mu-
ziejaus įkūrimo 85-ąsias ir Kretingos dvaro 
puoselėtojo, grafo Juozapo Tiškevičiaus 
185-ąsias gimimo metines. 
J. Klietkutės nuotr.
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Klimato kaita: 
kokių veiksmų gali imtis muziejai?
Milda IVANAUSKIENĖ
Indrė LELEVIČIŪTĖ 

Muziejai yra institucijos, kurios kelia klausimus ir kviečia 
diskutuoti. Šiuolaikinio pasaulio problemų akivaizdoje 

muziejai atsakingi už savo veikimo tvarumą – pradedant tva-
rios veiklos modeliu, aplinkai draugiškais sprendimais, bai-
giant bendruomenių įtraukimu, programos atvirumu ir dau-
giabalsiškumu.

Jungtinių Tautų organizacija yra pa-
skelbusi 17 tvaraus vystymosi tikslų, 

kurių nemaža dalis siejasi su muziejų veikla 
ir į kuriuos jie turėtų atsižvelgti. Viena iš svar-
bių temų, kurios šiuolaikiniai muziejai negali 
ignoruoti, yra klimato kaita. Ši tema turi tapti 
integralia mūsų veikimo ir mąstymo dalimi – 
ne tik todėl, kad muziejai neišvengiamai yra 
teršiančios institucijos, bet ir todėl, kad mu-
ziejaus institucinis identitetas neatsiejamas 
nuo atsakingo požiūrio.

Tarptautinės organizacijos „We Are Mu-
seums“ („Mes esame muziejai“), siekiančios 
burti muziejus kaip progresyvius globalaus 
pasaulio minties lyderius, įkūrėja ir progra-
mos „Museums Facing Extinction“ („Muziejai 
išnykimo akivaizdoje“) iniciatorė Diane Dru-
bay teigia: „Jei tarptautinė 80 000 muziejų 

bendruomenė suvienys jėgas ieškodama 
sprendimų dėl geresnės ateities, poveikis 
planetai gali būti fenomenalus.“ 

Ką daro užsienio muziejai?

Apie „žalią“ ar „tvarų“ muziejų pradėta 
kalbėti maždaug prieš 15 metų. Tuo 

metu būti „žaliu“ reiškė savo veikloje taikyti 
aplinkai draugiškus produktus ir priemones. 
Taip pat imta vis daugiau galvoti apie mu-
ziejų sunaudojamos energijos kiekį, šildymą, 
vėdinimą, atliekų rūšiavimą, bioįvairovės iš-
saugojimą ir kt. 

Pavyzdžiui, Tate Britain galerijai, priklau-
sančiai Tate muziejų tinklui (jį sudaro keturi 
muziejai, tarp jų ir garsioji Tate Modern ga-
lerija), nuo 2007 m. pavyko net 40 proc. su-
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o iki 2023 m. galerija įsipareigojo sumažinti 
dar 10 proc. Tate Britain šiam tikslui pasiek-
ti atnaujino šildymo ir vėdinimo įrenginius, 
įprastą apšvietimą pakeitė LED apšvietimo 
sistema, ėmė kontroliuoti vandens vartoji-
mą ir rinktis elektros tiekėjus, kurie energiją 
išgauna tik tvariais būdais. Be to, Tate Britain 
darbuotojai skatinami rinktis tvarias trans-
porto priemones. Tate Modern galerija taip 
pat siekia panašių tikslų. Naujas galerijos 
priestatas pastatytas laikantis tvarumo prin-
cipų – čia naudojama saulės energija, surink-
tas lietaus vanduo, pastate įrengta natūrali 
ventiliacija. 

Prado muziejuje Ispanijoje taip pat įdieg-
ta nauja LED apšvietimo sistema. Šis spren-
dimas padės per metus sutaupyti 75 proc. 
energijos ir kasmet išvengti 320 t CO2 išme-
timo. Panaši apšvietimo sistema montuoja-
ma renovuojamame Nacionaliniame meno 
muziejuje Meksikoje (MUNAL). 

Kiekvienam muziejui pradėjus galvoti ką 
nors keisti dėl klimato kaitos pirmiausia rei-
kėtų įvertinti savo pastatą ir infrastruktūrą, 
atlikti sunaudojamos energijos auditą. Sie-
kiant tapti kiek įmanoma „žalesniu“ muzie-
jumi, verta įgyvendinti zero waste praktikas, 
lankytojus skatinti į muziejų vykti pėsčiomis 
ar dviračiu, atsisakyti plastikinių pakuočių, 
rūšiuoti ir perdirbti atliekas ir kt. Žinoma, 
muziejams taip pat derėtų klimato kaitos 
klausimą aktualizuoti visuomenėje – pir-
miausiai bendraujant su lankytojais ir įvai-
riomis bendruomenėmis.

Organizacija „We Are Museums“ išskiria 
6 būdus, kaip muziejai gali prisidėti prie kli-
mato kaitos problemos sprendimo ir tvariai 
veikti: mažinti energijos suvartojimą; vyk-
dant komercinę veiklą skatinti abipusiškai 
teisingą prekybą; būti erdve, kur galima plė-
toti tvarias programas ir praktikas; inicijuoti 
diskusijas ir visuomenėje aktualizuoti kovos 
su klimato kaita bei tvarumo klausimus; rū-

šiuoti ir perdirbti; diegti aplinkos valdymo 
procesus. 

Nors „žalio muziejaus“ sąvoka yra aktuali, 
vis dėlto ji atkreipia dėmesį tik į vieną su kli-
mato kaita susijusį aspektą – muziejų iden-
tifikuoja kaip taršą generuojančią instituciją. 
Svarbu įvertinti ne tik tai, kokią įtaką aplinkai 
daro muziejų veikla, bet ir kokią įtaką poten-
cialiai galėtų turėti. Muziejai gali imtis svar-
baus vaidmens – motyvuoti, įtraukti, įkvėpti 
ir būti lyderiais, jie gali tapti ir diskusijos apie 
klimato kaitą moderatoriais, bet prieš tai 
jiems patiems reikia dar daug ką padaryti. 

Įvairūs su klimato kaita susiję klausimai 
šiandien įtraukiami ne tik į muziejų parodų 
temas, bet ir į kultūrinės edukacijos pro-
gramas. Šių temų buvimas muziejų veiklo-
se svarbus muziejams siekiant lyderystės ir 
demonstruojant atsakingą požiūrį į aplinką, 
bet, svarbiausia, taip jie gali teigiamai veikti 
lankytojų elgesį, atkreipti jų dėmesį, skatinti 
susimąstyti ir galbūt pakeisti savo įpročius.

 
Perimamos gerosios užsienio praktikos

Organizacija „We Are Museums“, ieš-
kodama partnerių, šiemet kreipėsi į 

MO muziejų, norėdama sužinoti, ką veikiame 
tvarumo tema. Sutikome bendradarbiauti ir 
drauge Lietuvoje įgyvendinti programą „Mu-
seums Facing Extinction“ („Muziejai išnykimo 
akivaizdoje“). Džiaugiamės Lietuvos muzie-
jų asociacijos bendradarbiavimu skleidžiant 
informaciją ir kviečiant Lietuvos muziejus 
dalyvauti programoje.

Iš pradžių planavome organizuoti gyvą 
programą su susitikimais MO muziejuje ir 
kūrybinėmis dirbtuvėmis. Suprantama, dėl 
pandemijos šios minties teko atsisakyti, to-
dėl ir atidarymo konferencija, ir kūrybinės 
dirbtuvės persikėlė į virtualią erdvę. Orga-
nizatoriai planavo efektyvią mokymų pro-
gramą optimaliam dalyvių skaičiui – 20-čiai 
Lietuvos muziejų atstovų. Tai – tęstinė, nuo-
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seklaus įsitraukimo reikalaujanti programa, 
todėl džiaugiamės, kad joje, kaip ir planuota, 
pasiryžo dalyvauti 20 žmonių.

Programoje dalyvauja atstovai iš MO, 
Gargždų krašto, Lietuvos teatro, muzikos ir 
kino, Utenos kraštotyros, VDU Žemės ūkio 
akademijos muziejų, Lietuvos nacionalinio 
muziejaus Kazio Varnelio namų-muziejaus, 
Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus pa-
dalinių – Nacionalinės dailės galerijos ir 
Radvilų rūmų dailės muziejaus, Lietuvos 
meno pažinimo centro TARTLE, Portfolio 
meno galerijos, Anykščių menų centro An-
gelų muziejaus, Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
Fotografijos muziejaus, Žemaičių muziejaus 
„Alka“, Vilniaus memorialinių muziejų direk-
cijos padalinio – Medinės miesto architektū-
ros muziejaus.

6 mėnesius trunkanti programa „Mu-
seums Facing Extinction“ yra tarptautinės 
daugiametės iniciatyvos, kurią remia EIT 
Climate-KIC (Europos žinių ir inovacijų 
bendruomenė, nagrinėjanti su klimato kaita 
susijusias problemas), dalis. Programą suda-
ro įvairūs renginiai, dirbtuvės ir virtualūs su-
sitikimai, joje dalyvauja įvairių sričių (tvaru-

mo, sisteminių pokyčių, poveikio vertinimo) 
užsienio ekspertai. Programos tikslas yra 
padėti Lietuvos muziejams eiti tvariu keliu, 
įgyvendinti naujas praktikas ar netgi verslo 
modelius. 

Lietuvoje vykstantys mokymai skirti 
analizuoti klimato kaitos klausimus tiek glo-
baliai, tiek lokaliai. Dalijimasis tarptautinė-
mis, regioninėmis ir vietinėmis praktikomis 
suteikia galimybę mokytis, perimti pasitei-
sinusius sprendimus ir juos pritaikyti savo 
bendruomenėse. 

Programa prasidėjo 2020 m. lapkričio 
16 d. vykusia konferencija, kurioje gerąja 
praktika ir savo patarimais, kaip spręsti klima-
to kaitos krizę, dalijosi ekspertai iš Tate muzie-
jaus, Gamtos istorijos muziejaus ir Klimato mu-
ziejaus (Jungtinė Karalystė), POLIN muziejaus 
(Lenkija) ir kt. Programos dalyviai turi prieigą 
prie pasaulinės 900 muziejų bendruomenės, 
vyksta mentorių sesijos, virtualūs susitikimai 
su sisteminio mąstymo, bendruomenių įtrau-
kimo, finansinio tvarumo ir kt. ekspertais iš 
Tate muziejaus, Kopenhagos ateities studijų 
instituto ir kt. institucijų. 

Tikime, kad programa „Museums Facing 
Extinction“ mums atvers naujų galimybių, 
kaip tvarumo ir klimato kaitos klausimus ga-
lėtume įtraukti į kasdienes muziejų veiklas 
bei paskatins imtis lyderystės  ir diskusijų šia 
tema iniciatoriaus visuomenėje vaidmens. 
Programos organizatoriai mato didžiulį mu-
ziejų potencialą kalbant apie klimato kaitos 
klausimus ir veiksmus, kurių muziejai galėtų 
imtis – nuo lokalių sprendimų ir pasiūlymų 
artimiausioms bendruomenėms – kaimy-
nams iki tapimo idėjiniais klimato kaitos 
klausimo lyderiais veikiant kartu su visa 
tarptautine muziejų bendruomene. 

Ką darome mes?

Suprantame, kad tiek mes, tiek ir kiti 
Lietuvos muziejai esame tik kelio pra-

Programos „Museums Facing Extinction“ plakatas. 
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atsakingo požiūrio į aplinką ir klimato kaitos 
klausimus įtraukti į savo kasdienes prakti-
kas. Todėl džiaugiamės galimybe dalyvauti 
tarptautinėje programoje, sužinoti apie pa-
saulines ir regionines patirtis, pasiteisinusias 
praktikas ir drauge su kitais muziejais ieško-
ti naujų tvarios veiklos būdų. Tai mums gali 
padėti eiti atsakingo ir draugiško santykio su 
mus supančia aplinka keliu.

MO muziejuje tvarumą nuo pat pradžių 
išsikėlėme kaip vieną trijų svarbiausių verty-
bių. Draugiškumo aplinkai aspektas mums 
svarbus tiek kalbant apie paties pastato 
infrastruktūrą ir eksploataciją, tiek ir galvo-
jant apie mūsų kasdienę veiklą – parodas, 
kultūrinę edukaciją, renginius, MO muzie-
jaus parduotuvę. 

Klimato kaitos ir tvarumo temas siekia-
me įtraukti į MO muziejuje vykstančių rengi-
nių programą, pas mus vyksta ir tvarų dizai-
ną bei atsakingą vartojimą propaguojančios 
dizaino pop-up mugės, organizuojame pik-
nikus tvarumo temomis, bendradarbiau-
jame su vietos kūrėjais ir dizaineriais, kurie 
kuria atsakingą aplinkai produkciją, MO par-
duotuvėje yra ir speciali prekių linija „Drau-
giški aplinkai“. Leidžiame parodų katalogus, 
o likusį popierių parduotuvėje naudojame 
kaip dovanų vyniojimo popierių, perdirba-
me parodų reklaminę medžiagą ir pan.

Tvarumo klausimas aktualus ir kuriant 
parodas: nuo fizinių kons-
trukcijų (oktanormų) per-
naudojimo iki ilgalaikių 
sprendimų kūrimo  – to-
kių kaip e. gidas, kūrinių 
skaitmeninimas, virtualios 
parodos. Siekiame, kad 
parodos tęstųsi ilgiau, kad 
jas pamatytų kuo daugiau 
žmonių ne tik Vilniuje, to-
dėl 2020 m. parodos „Rū-
šių atsiradimas. 90-ųjų 

DNR“ fragmentai buvo eksponuoti Klaipė-
doje, Utenoje, Telšiuose, Panevėžyje. Dėl 
karantino nepavyko apkeliauti visų supla-
nuotų miestų, tačiau nesustojame – tikimės 
planus įvykdyti pandemijai pasibaigus. 

Vienas svarbiausių MO prioritetų yra 
edukacinės veiklos plėtra, nes muziejų ma-
tome kaip vietą, kurioje galima mokytis visą 
gyvenimą. Todėl tvarumo, klimato kaitos, 
aplinkosauginės atsakomybės klausimai 
bus įtraukti į muziejuje vykstančių edukaci-
nių veiklų programą. Taip visi galime tapti 
jautresni aplinkai – juk muziejus yra puiki 
vieta skatinti dialogą įvairiomis temomis.  

Tvarumas muziejuose nėra tik energijos 
vartojimo efektyvumo didinimas. Kad mu-
ziejus veiktų tvariai, jis taip pat turi būti at-
sakingai valdomas – pradedant vadovybės 
sprendimais, baigiant tvariais kolekcijos rin-
kimo ir parodų organizavimo principais bei 
darbuotojų elgesiu. Visą laiką galima pada-
ryti daugiau. Šis noras juk ir veda į priekį, ar 
ne? 

Plačiau apie „Museums Facing Extinction“ 
programą Lietuvoje: http://www.wearemu-
seums.com/museumsforclimate/museums-fa-
cing-extinction/lithuania/. Programos atidary-
mo vaizdo įrašas „Youtube“ platformoje: https://
youtu.be/HMWZ3V4PKrE.             ■

Akimirkos iš MO muziejaus renginių. 
MO muziejaus archyvo nuotr.
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Jurgita ARMALIENĖ

Žemaičių muziejus „Alka“ įgyvendina du Europos Sąjungos 
fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus 

projektus – bus atliekamas kapitalinis remontas ir atnaujintos 
ekspozicijos pagrindiniame muziejaus pastate Telšiuose ir Že-
maičių vyskupystės muziejuje Varniuose.

Pasak muziejaus direktorės Evos Ston-
kevičienės, šie projektai – galimybė ir 

proga turimus kultūrinius resursus ir erdves 
pritaikyti šiuolaikiniam lankytojui: „Kursime 
inovatyvią, atvirą kultūros įstaigą, saugančią 
vertybines tradicijas. Bus išplėstos ekspozi-
cijų erdvės, atvertos lankytojams uždarytos 
patalpos, kad pasiektume viso muziejaus 
ekspozicijų pasakojamo naratyvo vientisu-
mą, sukurtume emocinį istorijos ratą. Po po-
ros metų lankytojus pakviesime į Žemaitijos 
regioną reprezentuojantį vieną moderniau-
sių muziejų Lietuvoje, kuriame bus galima 
ne tik pačiam dalyvauti istoriniuose pasako-

jimuose, bet ir pasiklausyti autentiškų var-
pų gaudimo, rasti erdvę paskaityti knygą, 
išgerti puodelį kavos muziejaus terasoje ar 
bibliotekoje, suvalgyti desertą kavinukėje ar 
apsipirkti suvenyrų parduotuvėlėje.“ 

2020 m. gavus LR kultūros ministeri-
jos tikslinį finansavimą, Žemaitijos kaimo 
ekspozicijoje vykdomi didelės apimties 
infrastruktūriniai darbai. Atnaujinami medi-
niai objektai, teritorija tvarkoma ir pritaiko-
ma lankytojams: atstatomi nulūžę malūno 
sparnai, remontuojami suoleliai, įrengiamos 
poilsio ir iškylų zonos šeimoms, tiesiami in-
žinieriniai tinklai, iš esmės rekonstruojamas 

Žemaičių muziejus ,,Alka''. T. Viršilo nuotr. 

LIETUVOS MUZIEJAI 2020’48
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administracinis pastatas kuriant unikalias 
erdves edukacijai, projektuojamas naujas  
pastatas, kur bus erdvės žemaitiškus patie-
kalus pristatatysiančiai kavinukei.

2021 m., bendradarbiaujant su Telšių 
vyskupija ir Telšių rajono savivaldybe, re-
konstruotose Telšių ješivos patalpose lanky-
tojams ketinama atverti naują žydų kultūros 
paveldo ekspoziciją, o Telšių kunigų semi-
narijoje – Telšių vyskupijos istoriją reprezen-
tuojančią ekspoziciją. 

 Nors šiuo sudėtingu laiku Žemaičių 
muziejus „Alka“ išgyvena esminius virsmo 
procesus, susiduria su daugybe iššūkių, bet 
muziejui turint aiškią ateities viziją, steigėjo 
palaikymą, sulaukiant muziejininkystės pro-
fesionalų patarimų ir visam kolektyvui tvirtai 
surėmus pečius bei planingai dirbant, viskas 
yra pasiekiama. „Mes, žemaičiai, stereotipiš-
kai gal ir esame mažai kalbantys ir lėtesni, 
bet kai jau imamės reikalo, tai patikimai, ko-
kybiškai ir iki pergalės“, – juokauja muziejaus 
direktorė. 

Šiandien laikas, ryt jau bus vėlu...

Žemaitijos sostinėje Telšiuose įsikūręs 
Žemaičių muziejus „Alka“ – svarbiau-

sias Žemaitijos etnografinio regiono istorijos 

muziejus Lietuvoje. 
Pirmieji muziejaus kū-
rimo žingsniai ženg-
ti 1922 m., kai Telšių 
gimnazijoje ir Moky-
tojų seminarijoje buvo 
pradėtos rinkti senie-
nos. 1928–1929 m. 
miesto inteligentija 
surengė keletą pasita-
rimų, kuriuose svars-

tytas Žemaičių muziejaus Telšiuose steigimo 
klausimas, tačiau konkrečių veiksmų nesiim-
ta. 

1930 m. iniciatyvos kurti muziejų ėmė-
si telšiškis Pranas Genys. Jis iniciatyvinės 
grupės vardu per spaudą kreipėsi į Telšių 
visuomenę kviesdamas susirinkti ir aptarti 
muziejaus įkūrimo klausimą: „Mano didžiau-
sias noras, troškimas suburti Telšiuose būrelį 
žmonių, kurie rūpintųsi Žemaitijos ir seno-
vės turtais. Šiandien laikas, ryt jau bus vėlu...“

1931 m. sausio mėn. įvyko Žemaičių se-
novės mėgėjų draugijos „Alka“ steigiama-
sis susirinkimas, išrinkta valdyba. 1932 m. 
vasario 16 d. Birutės gatvėje išnuomotuose 
keliuose kambariuose iškilmingai atidarytas 
muziejus, kurio vedėju išrinktas P. Genys. Tų 
pačių metų spalį muziejus iš Birutės gatvės 
persikėlė į pastatą Didžiojoje gatvėje, kur 
turėjo jau 4 kambarius. Ėmus organizuoti 
ekspedicijas P. Genys pripažino, kad draugi-
jai reikėtų imtis statyti naują, didingą muzie-
jų. Po ilgų diskusijų ir svarstymų pasiūlymui 
buvo pritarta. Muziejaus rūmus ėmėsi pro-
jektuoti architektas Steponas Stulginskis. 
Sklypas statybai skirtas ant Žaliojo kalnelio, 
vakariniame Masčio krante. Statybos dar-
bai baigti 1938 m. Šiame pastate muziejus 
sėkmingai gyvuoja iki šiol, o 1998 m. pasta-

Žemaičių muziejaus „Alka“ 
direktorė 
Eva Stonkevičienė. 
L. Norvaišienės nuotr.
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tytas priestatas (projekto autorius – archi-
tektas Algirdas Žebrauskas).

Turtingi fondai

Muziejaus fonduose sukaupta dau-
giau kaip 100 tūkst. eksponatų, 

kurie sudaro archeologijos, istorijos, etno-
grafijos, numizmatikos, liaudies meno, spau-
dinių, rankraščių, fotografijų, profesionaliojo 
meno, gamtos ir kt. rinkinius. 

Ypač vertingos profesionaliosios tapy-
bos, grafikos, skulptūros, taikomosios dailės 
kolekcijos į muziejų pateko 1940–1941 m. 
iš Žemaitijos dvarų. Muziejuje eksponuoja-
mi žymių Vakarų Europos menininkų dar-
bai: flamandų mokyklos atstovo Jano van 
Veikersloto (1643–1683) „Šeimos portretas“ 
(1660 m.); vokiečių mokyklos atstovo Luko 
Kranacho (vyresniojo) (1472–1553) dirb-
tuvių paveikslas „Išminčių pagarbinimas“; 
olandų mokyklos atstovo Kasparo Netcherio 
(1639–1684) „Markizės Montespan portre-
tas“; italų skulptoriaus Pietro Romanelio 

(1812–1887) skulptūra „Jaunystė“ ir kt. Taip 
pat ekspozicijose yra garsių lietuvių tapytojų 
– P. Smuglevičiaus, V. Slendzinskio, K. Rusec-
ko, M. Kuliešos, J. Oleškevičiaus, A. Valeškos, 
T. Valiaus, V. Valiaus, J. Bagdono, J. Vienožins-
kio, A. Galdiko – originalių darbų.

Muziejuje saugoma ir nemažai taikomo-
sios dailės eksponatų – renesanso, baroko, 
klasicizmo stiliaus baldų, XVIII–XIX a. go-
belenų ir kt. Gausus etnografijos paveldas 
– tai žemdirbystės, amatų, buities daiktai, iš 
kurių ypač originalios kultuvių, lazdų, prie-
verpstėlių, rankšluostinių ir senųjų žemai-
čių audinių kolekcijos. Išskirtinę vietą užima 
kalvystės meno dirbiniai – antkapių kryžiai ir 
koplytėlių viršūnės (saulutės). Surinkta ypač 
vertinga senoji medinių skulptūrų kolekcija. 

Reikšmingų radinių sukaupta nuo 
1955 m. organizuojant archeologines eks-
pedicijas. Vien archeologas Vitas Valatka 
1956–1976 m. surengė 17 ekspedicijų! Mu-
ziejuje saugomi radiniai iš akmens amžiaus 
stovyklų, gyvenviečių ir kapinynų, anksty-
vųjų metalų laikotarpio, įvairių laikotarpių 

Žemaičių muziejaus „Alka“ ekspozicija. L. Norvaišienės nuotr.
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kuršių, žemaičių ir žiemgalių įkapės. Atskira 
rinkinių dalis – Telšių senamiesčio archeolo-
ginių tyrinėjimų radiniai. Muziejaus darbuo-
tojai tyrė Buožėnų, Paplienijos, Renavo pilia-
kalnius, Gintališkės, Maudžiorų ir Zastaučių 
kapinynus, Vienragių pilkapius, Pagadonės 
senkapius ir kt.

Žemaičių muziejaus „Alka“ saugyklose 
saugomas 1613 m. Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės žemėlapis, 1791 m. Savivaldos 
privilegija Telšių miestui, 1794 m. sukilimo 
dokumentai, 1831 m. ir 1863 m. sukilėlių 
ginklai, knygnešių platinti leidiniai ir kt. 

„Esame unikalūs, kadangi mūsų ekspo-
zicijos pripildytos daugiausiai originalių eks-
ponatų, atskleidžiančių ypač svarbias mūsų 
valstybės virsmo temas. Galimybę pamatyti 
tikrą milijonus kainuojančią istorinę vertybę 
suteikia labai nedaug muziejų. Todėl Žemai-
čių muziejus „Alka“ žinomas ir visoje Europo-
je vertinamas ne tik dėl itin turtingo rinkinių 
lobyno, bet ir dėl tam tikrų atskirų unikalių 

eksponatų, kurių „gyvai“ pamatyti atvyksta 
menotyrininkai ir kolekcininkai iš viso pa-
saulio“, – sako muziejaus direktorė.

Muziejuje veikia mokslinė biblioteka 
ir fototeka, nuolat organizuojami įvairiau-
si renginiai, organizuojamos edukacinės 
veiklos, rengiamos konferencijos, prista-
tomos parodos, vyksta įvairių organizacijų 
šventiniai minėjimai ir kitokios veiklos.

Vienas muziejus – 3 padaliniai

Šiuo metu Žemaičių muziejus „Alka“ 
turi 3 padalinius, kurie yra unikalūs 

tiek dėl juose saugomų eksponatų, tiek dėl 
pastatų architektūros, tiek dėl pristatomų 
temų. 

Žemaičių vyskupystės muziejus Varniuo-

Varnių vyskupystės muziejus. 
Žemaičių muziejaus „Alka“ archyvo nuotr.

Rainių Kančios koplyčia. 
Žemaičių muziejaus „Alka“ archyvo nuotr.
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krikščioniškosios kultūros užgimimo ir vys-
tymosi mūsų valstybėje ištakas. Muziejus 
įsikūręs autentiškame kultūros paveldo pa-
state, todėl patekus į vidų pirmiausia užbu-
ria skirtingais istorijos etapais paženklinta 
architektūra ir unikalios erdvės. Čia gausu re-
likvijų, itin vertingų krikščioniškųjų leidinių, 
liturginių eksponatų, išsaugotų išskirtinių 
asmenybių daiktų. Muziejus žymus ir tuo, 
kad saugo vieno iškiliausių mūsų tautiečių – 
vyskupo Motiejaus Valančiaus – palikimą. 

Žemaitijos kaimo ekspozicijoje Masčio 
ežero pakrantėje po atviru dangumi prista-
toma 16 etnografinių XIX a. pab.–XX a. pr. 
pastatų: turtingo ūkininko, vidutinio ir maža-
žemio valstiečio sodybos, kalvė, vėjo malū-
nas. Gražiame gamtos kampelyje išdėstytas 
viso senovės kaimelio kompleksas su medi-
nėmis trobomis, verda tikras senovės kaimo 
gyvenimas – auginami gyvūnai, sodinami 

Žemaitijos kaimo ekspozicija. Žemaičių muziejaus „Alka“ archyvo nuotr.

vaismedžiai, daržovės, renkamos vaistažo-
lės, tradiciniu metodu gaminamos skiedros 
stogams dengti, organizuojamos audimo ir 
kitokios edukacinės veiklos. Kiekvieną vasa-
rą Žemaitijos kaimo muziejuje vyksta dau-
gybė renginių, poezijos skaitymai, tradicinė 
bijūnų žydėjimo šventė, organizuojamos 
vestuvės, krikštynos, bernvakariai ir mergva-
kariai, gimtadieniai, turistų grupėms užsa-
komos žemaitiškos vakaronės su tradiciniais 
patiekalais ir liaudiška muzika. Šis objektas 
savo autentiška aplinka ir susiliejimu su na-
tūralia gamta nepalieka abejingų, todėl čia 
verta atvykti ne tik pažintiniais tikslais, bet ir 
norint prasmingai praleisti laisvalaikį kartu 
su šeima ar draugų kompanija. 

Žemaičių muziejus „Alka“ taip pat kuruo-
ja ir Rainių Kančios koplyčios ekspoziciją, ku-
rioje atskleidžiama tragiška Rainių kankinių 
lemties problematika.        ■



LIETUVOS MUZIEJAI 2020’4 13

Be
nd

ra
da

rb
ia

vi
m

asKovo 11-osios Lietuva muziejuose
Dr. Sigita BAGUŽAITĖ-TALAČKIENĖ

Prieš 30 metų tuometės Aukščiausiosios Tarybos deputatai 
savo sprendimu atkurti Lietuvos nepriklausomybę įteisino 

tautos norą gyventi laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje. Šiai 
svarbiai sukakčiai skirtoje mokslinėje-praktinėje konferenci-
joje aptarta muziejų kaitos retrospektyva.

Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių 
mokslinio tyrimo sekcijos (toliau – 

LMA RMTS) valdyba, 2020 m. sausio viduryje 
planuodama mokslinę-praktinę konferenci-
ją šiai itin svarbiai datai pažymėti, nė neįtarė, 
kaip pasaulinė pandemija taip paveiks šalį ir 
kad jos padarinius visi dar ilgai jausime. Tai-
gi, balandžio 23 d. numatytą konferenciją 
teko perkelti į rudenį. XXIII mokslinė-prakti-
nė konferencija ,,Kovo 11-osios Lietuva mu-
ziejuose“ nuotoliniu formatu, pasitelkiant 
informacinio vaizdo ir garso ryšio technolo-
gijas, įvyko spalio 15 d. Konferenciją stebė-
ti galėjo per 100 prisiregistravusių muziejų 
bendruomenės narių iš skirtingų Lietuvos 
regionų. 

Sveikinimo žodį konferencijos daly-
viams tarė LMA valdybos pirmininkas Rai-
mundas Balza. Pirmąją sesiją moderavo 
LMA RMTS valdybos pirmininkė dr. Jolanta 
Skurdauskienė. Konferencijos pranešėjai 
buvo kviesti pasigilinti į svarbias temas: į 
kokio turinio kolekcijų gausinimą muzie-
jai buvo labiausiai susitelkę per pastarąjį 

30-metį; ar muziejuose aktualios Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio, Kovo 11-osios akto 
signatarų, sovietinės agresijos prieš Lietuvą 
ir jos tarptautinio pripažinimo, Lietuvos ka-
riuomenės  (at)kūrimo, Sausio 13-osios ir ki-
tos panašios temos, kaip ir kokiu mastu šios 
temos atsispindi muziejų ekspozicijose; ar 
tokį reikšmingą laikotarpį aktualizuojantys 
objektai jau tapo muziejinių rinkinių dalimi, 
o gal Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas 
ir jos 30-metis muziejus paskatino formuo-
ti naujus teminius rinkinius; kokios naujos 
muziejų plėtros ir rinkinių gausinimo pers-
pektyvos atsivėrė po Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo ir pastaraisiais dešimtme-
čiais; kokius ateities iššūkius projektuoja 
muziejai. 

Į rengėjų kvietimą atsiliepė ir pranešimus 
bei mokslinius straipsnius pristatė 10 prane-
šėjų iš 7 muziejų ir jų padalinių – Lietuvos 

Konferencijos dalyvius sveikino LMA valdybos 
pirmininkas Raimundas Balza.

XXIII mokslinės konferencijos plakatas.
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nacionalinio, Lietuvos nacionalinio dailės, 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Šiaulių „Auš-
ros“, Prienų krašto, Lietuvos liaudies buities 
muziejų ir Žemaičių muziejaus „Alka“.

Pirmuosiuose skaitytuose pranešimuo-
se nagrinėta kaita, susijusi su nacionaliniu 
Lietuvos laisvėjimu ir galimybe vystyti platų 
muzeologinį požiūrį, atsiremiantį į pasaulio 
praktikas. Dr. Arūnas Gelūnas (Lietuvos na-
cionalinis dailės muziejus – LNDM) pristatė 
svarbius savo vadovaujamo muziejaus kai-
tos aspektus, susijusius su fizine muziejaus 
aplinka ir rinkinių kaupimo kryptimis, naujų 
temų plėtojimą nepriklausomybės laikotar-
piu. 

Dr. Lolita Jablonskienė (LNDM Naciona-
linė dailės galerija – NDG) aptarė XX a. Lie-
tuvos dailės ekspozicijos iš LNDM rinkinio 
pristatymo dinamiką NDG. Rinkinio pristaty-
mo kaitai įtakos turėjo išsiplėtę ne tik dailės, 
istorijos, bet ir kitų humanitarinių mokslų 
tyrimai bei kritinė atminties pasaulio muzie-
juose analizė. 

Dr. Aistė Lazauskienė (Lietuvos liaudies 
buities muziejus – LLBM) aptarė muziejų 
po atviru dangumi situaciją po 1990 m. Ji 
atskleidė, kaip pasikeitė muziejų koncepci-
jos bei jų įgyvendinimas, nes tik nepriklau-
somybės metais pradėta kalbėti ne vien 
apie etnografinių kaimų fragmentų perkė-
limą, bet ir dvaro komplekso, bažnyčios ir 
miestelio pastatų išsaugojimą muziejaus 

komplekse. Pranešėja pažymėjo, kad di-
džiausią ekspozijų temų pokytį rodo gali-
mybė pristatyti tremtinių ir antisovietinio 
pasipriešinimo temas. Muziejuje 1992 m. 
atkurta tremtinių jurta, o 1996m. – ir parti-
zanų bunkeris. Muziejaus ekspozicijos tam-
pa vis dinamiškesnės ir labiau įtraukiančios 
lankytojus. 

Sonata Žalneravičiūtė (Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejus) tęsė laisvėjimo 
temą – pasakojo apie laisvos Lietuvos kino 
sunkumus – lūžio laiką Lietuvai atgavus ne-
priklausomybę, naująją kino kartą, ne vie-
nų metų vegetavimą dėl blogo valstybės 
finansavimo ir kino teatrų uždarymo, taip 
pat pastarųjų metų pakilimą, dalijosi naujais 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus 
iššūkiais. 

Apie persitvarkymo laikotarpio sunku-
mus Lietuvos visuomenei kalbėjo ir Dalia 
Grimalauskaitė (Lietuvos nacionalinis mu-
ziejus – LNM). Ji priminė jau muziejiniais 
eksponatais tapusius Lietuvos visuomenei 
sunkų laikotarpį primenančius maisto ir 
kitų prekių talonus. Šių talonų galiojimo 
laikas buvo trumpas, ir talonai dažnai lik-
davo nepanaudoti – XX a. pabaigoje Lie-
tuvoje buvo didžiulis prekių deficitas, tad 
trūko galimybių juos realizuoti. Šiuo įdo-
miu pranešimu užbaigta pirmoji konferen-
cijos dalis.

Moderuoti antrąją konferencijos dalį buvo 

Pirmąją sesiją moderavo LMA RMTS valdybos 
pirmininkė dr. Jolanta Skurdauskienė. 

Antrosios konferencijos dalies moderatorė LMA RMTS 
valdybos narė dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė (kairėje) 
ir LMA atsakingoji sekretorė Lolita Valužienė.
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patikėta LMA RMTS valdybos narei dr. Sigitai 
Bagužaitei-Talačkienei. Pirmuosiuose prane-
šimuose aptartos su Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžiu susijusios temos. 

Janina Bucevičė (Žemaičių muziejus 
„Alka“) pristatė Žemaičių muziejaus „Alka“ 
istorikus, aktyviai įsijungusius į nepriklau-
somos Lietuvos Respublikos atkūrimo dar-
bą, Žemaičių kultūros draugijos steigimą ir 
jos veiklą, atskleidė svarbų muziejaus dar-
buotojų indėlį nagrinėjant gaunamus eks-
ponatus – knygas. Beje, jau 1988–1989 m. 
muziejuje atsirado eksponatų, susijusių su 
tremties ir pasipriešinimo judėjimo temo-
mis.  

Antanas Jankūnas (Šiaulių „Aušros“ mu-
ziejus), remdamasis Šiaulių „Aušros“ muzie-
juje sukaupta dokumentine, ikonografine 
medžiaga, pristatė Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Šiaulių miesto iniciatyvinės grupės 
narius, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
iniciatorius. Pranešėjas atskleidė, kad ne tik 
išrinktieji ar tam tikras valdžios galias turin-
tys asmenys nulėmė Kovo 11-osios Akto, 
kaip laisvės simbolio, atsiradimą – kiek-

vienas gyventojas, aktyviai veikdamas, ga-
lėjo daugiau ar mažiau prisidėti prie Sovietų 
Sąjungos griūties ir demokratinės valstybės 
sukūrimo. 

Konferencijos dalyviai pasirinko pristaty-
ti išlikusius išskirtinių asmenybių liudijimus. 
Rūta Kuodytė (LNM) apžvelgė vieno pagrin-
dinių Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio kū-
rėjų, Kovo 11-osios Akto signataro, filosofo 
Romualdo Ozolo (1939–2015) 2010 m. LNM 
perduotus eksponatus – asmeninius apdo-
vanojimus ir rinktų ženklelių kolekciją, reikš-
mingai papildžiusią muziejaus faleristikos 
rinkinį. 

Viktorija Bielevičienė (Prienų krašto mu-
ziejus) pristatė vertingą muziejaus rinkinį – iš 
Prienų rajono kilusio Justino Marcinkevičiaus 
(1930–2011), kurio asmenybė yra neatsieja-
ma Lietuvos kelio į Nepriklausomybę dalis, 
memorialinį palikimą. 

Konferencijos temą puikiai apibendrino 
Vaidos Janulevičiūtės (Lietuvos nacionalinio 
muziejaus Vinco Kudirkos muziejus) praneši-
mas, skirtas vieno muziejaus atvejo analizei, 
atskleidžiančiai, kaip jos atstovaujamas mu-

LNDM direktoriaus dr. Arūno Gelūno pranešimo skaidrėje – garsaus Mikelandželo freskos Siksto koplyčioje, 
Vatikane, fragmento replika aktualia pandemijos tema.
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ziejus puoselėja istorinę atmintį, rengdamas 
atviruko ir plakato ,,Kovo 11-oji“ konkursus, į 
kuriuos aktyviai įtraukia vietos bendruome-
nę, ypač jaunąją kartą. 

Konferencijos pradžioje buvo pristaty-
tas šiais metais neįprastai, t. y., ankščiau nei 
įvyko pati konferencija, publikuotas kasme-
tis straipsnių rinkinys „Lietuvos muziejų rin-
kiniai“ 2020 Nr.19. Leidinyje straipsnių ne-
priklausomybės tematika pateikta šiek tiek 
daugiau nei konferencijoje perskaityta pra-
nešimų. 

Verta paminėti, kad nepriklausomybės 
laikotarpis paskatino muziejus dar labiau 
domėtis ir kaupti išeivijos šviesuomenės 
palikimą. Apie tai savo publikacijoje kalba 
dr. Virginija Babonaitė-Paplauskienė (Mai-
ronio lietuvių literatūros muziejus), kuri pri-
stato išeivių rašytojų Alfonso Nykos-Niliūno 
(tikr. Alfonsas Čipkus, 1920–2015) ir Henriko 
Radausko (1910–1970) kultūrinį palikimą, 
saugomą Maironio lietuvių literatūros mu-
ziejuje. Justina Juozėnaitė (Venclovų na-
mai-muziejus) supažindina su pamiršto Lie-
tuvos tarpukario fotografo, Tomo Venclovos 
dėdės Vytauto Račkausko (1909–1996), per 

Antrąjį pasaulinį karą pasitraukusio iš Lietu-
vos į JAV, kolekciją – fotografijų negatyvus, 
kuriuose užfiksuotas Lietuvos tarpukaris, 
vokiečių okupacijos laikotarpis, 1944 m. lie-
tuvių egzodas ir perkeltųjų asmenų (DP) sto-
vykla Augsburge. 

Su tradicine leidinio rubrika „Lietuvos 
muziejų rinkinių moksliniai tyrimai“ publi-
kuojami dar trys straipsniai, pristatantys 
muziejuose saugomas vertybes. Giedrūda 
Kazonienė (LNDM Laikrodžių muziejus) 
rašo apie itin retą XIX a. vid. porcelianinį 
Meiseno karališkosios manufaktūros laik-
rodį su Abiejų Tautų Respublikos herbu. 
Tokių laikrodžių buvo pagaminta vos kele-
tas vienetų ir vienas jų saugomas Laikro-
džių muziejuje. Antrasis rubrikos straipsnis 
skirtas šiais metais minimoms kalbininko 
Jono Jablonskio (1860–1930) 160-osioms 
gimimo ir 90-osioms mirties metinėms. 
Šia proga Jūratė Jagminienė (Lietuvos 
švietimo istorijos muziejus) apžvelgia lie-
tuvių kalbos patriarcho gyvenimo ir veik-
los faktus, pristato muziejuje saugomus                    
J. Jablonskio laiškus. Ina Dringelytė (LLBM) 
skaitytojus supažindina su seniausiais 
LLBM eksponatais. Autorė, remdamasi me-
notyrine ir istorine-genealogine medžia-
ga, atskleidžia oforto „Rožinio Švč. Merge-
lė Marija“ istoriją. 

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems 
dalyvavusiems renginyje ir teikusiems me-
džiagą leidiniui. Šiuo nelengvu laiku ypač ver-
tingas aktyvus bendruomenės įsitraukimas 
bei palaikymas. Tikimės, kad kitais metais 
anonsuotai konferencijos temai „Archeolo-
gijos paveldas Lietuvos muziejų rinkiniuose“ 
bus taip pat gausiai siūlomi tiriamieji / prista-
tomieji darbai. Už konferencijos ir leidinio fi-
nansavimą dėkojame Lietuvos kultūros tary-
bai.                              ■ 

Konferencijoje pristatytas leidinys 
„Lietuvos muziejų rinkiniai“ 2020 Nr.19. 
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asModernūs audiogidai ir virtualūs turai 
– bendradarbiavimo rezultatas
Danutė MUKIENĖ

Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui (LNDM) įgyvendi-
nant LIMIS  projektą  „Virtualus muziejus“ 2020 m. su-

kurta 10 audiogidų vaikams, 25 muziejų turai ir Vilniaus pilių 
teritoriją pristatantis turas lietuvių ir anglų kalbomis.

Europos regioninės plėtros fondo lė-
šomis finansuojamą 2018–2021 m. 

įgyvendinamą LIMIS (Lietuvos integralios 
muziejų informacinės sistemos)  moderniza-
vimo ir naujų elektroninių paslaugų projek-
tą „Virtualus muziejus“ sudaro daug veiklų, 
tiesiogiai susijusių ne tik su LIMIS, bet ir su 
muziejų modernizavimu. Dalis jų jau įgyven-
dinta. 

Audiogidai jauniesiems lankytojams

Dar prieš prasidedant dėl COVID-19 
pandemijos paskelbtam karantinui, 

2020-ųjų m. pavasarį, jau džiaugėmės ga-
lėdami muziejams perduoti naudoti audio-
gidus, skirtus 7–14 metų vaikams lankyti 
pritaikytoms ekspozicijoms. Jie gerokai ski-

riasi nuo muziejuose naudotų iki šiol. Sukur-
ta audiogidų programinė įranga kartu su jų 
turiniu įdiegta į planšetinius kompiuterius. 
Kiekvienam iš 10 muziejų, kuriems buvo su-
kurti audiogidai, iš projekto lėšų nupirkta ir 
perduota naudoti po 15 planšetinių kom-
piuterių. 

Į kiekvieną audiogidą įtraukta po 30 
ekspozicijose labiausiai vaikų dėmesį pa-
traukiančių, įdomiausių, aktualiausių eks-
ponatų. Informacija apie juos pateikiama 
lietuvių ir anglų kalbomis. Muziejaus kasoje 
gavę planšetinį kompiuterį ir jį įsijungę, lan-
kytojai gali pasirinkti ne tik kokia kalba, bet 
ir kokia tvarka išklausyti audiogido turinį – 
paeiliui ar pasirinktinai. Ekrane pateikiamos 
visų parinktų eksponatų nuotraukos. Dau-
gelis muziejuose rodomų eksponatų vai-

Žemaitijos kaimo ekspozicijos (Žemaičių muziejus „Alka“) virtualaus turo fragmentas.
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sumanyta prie penkių eksponatų pateikti 
ir vaizdo-garso įrašus, paaiškinančius, kam 
šie objektai skirti, buvo ar yra naudojami ir 
kt. 

Ekskursijų po muziejus vadovams visada 
aktualu, kad lankytojai įsimintų jų pateik-
tą informaciją. To siekta ir kuriant minėtus 
audiogidus. Kiekviename iš jų pateikiama 
po 5 testus, sudarytus iš 5 klausimų ir 5 ga-
limų atsakymų, iš kurių tik vienas teisingas. 
Paspaudus teisingą atsakymą ekrane pasi-
rodo besišypsantis žmogeliukas, o atsakius 
neteisingai šypsenos nematyti. Įtaigus, jau-
niesiems muziejų lankytojams pritaikytas ir 
audiogidų dizainas. Nors audiogidai skirti 
vaikams, bet jie įdomūs ir suaugusiesiems.

Vaikams skirti audiogidai buvo pradėti 
kurti atlikus muziejų apklausą ir išsiaiškinus, 
kas tokių audiogidų pageidauja. Neturėjo-
me galimybių patenkinti visų poreikius, iš 
projekto „Virtualus muziejus“ biudžeto lėšų 
galėjome sukurti tik 10 audiogidų. Atrink-
dami muziejus, atsižvelgėme ne tik į tai, ar 
muziejus turi ekspozicijų, pritaikytų vaikams 
lankyti, bet ir į tai, ar jos yra uždarose patal-
pose, nes planšetinius kompiuterius nešiotis 
po ekspozicijas, veikiančias po atviru dangu-
mi, nėra saugu. 

Kūrybinis bendradarbiavimas

Taip pat buvo svarbu, ar muziejus turi 
specialistų, kurie galėtų padėti šiuos 

audiogidus sukurti. Specialistų pagalbos 
prireikė nemažai – pirmiausiai iš kiekvieno 
muziejaus ekspozicijų teko atrinkti po 30 
objektų, kurie reprezentuotų muziejų ir būtų 
įdomūs vaikams, o tada reikėjo parengti lie-
tuvių kalba vaikams pritaikytus tekstus apie 
minėtus objektus, sugalvoti klausimus tes-
tams. Projekto „Virtualus muziejus“ adminis-
travimo ir vykdymo grupių nariai su muzie-
jų specialistais derino ir  paslaugų teikėjų į 

anglų kalbą išverstą informaciją apie eks-
ponatus, tekstuose lietuvių kalba pateiktų 
sudėtingesnių žodžių, ypač vietovardžių ir 
asmenvardžių, kirčiavimą. Visos audiogi-
duose naudojamos eksponatų nuotraukos 
privalėjo būti reprezentatyvios. Ne mažiau 
svarbu buvo sugalvoti, ką ir kaip reikėtų pa-
teikti vaizdo-garso įrašuose, kurie, kaip jau 
minėta, turėjo atskleisti kai kurių eksponatų 
paskirtį ir kt. 

Visa tai padaryti nebuvo lengva. Viena iš 
priežasčių ta, kad daugelyje muziejų net ir pa-
tys reprezentatyviausi, ekspozicijose esantys 
objektai dar nėra gerai ištyrinėti, retas kuris 
muziejus turi pasirengęs ekskursijų po eks-
pozicijas tekstus, o tie, kurie juos ir turi, šiuo 
atveju mažai galėjo jais pasinaudoti, nes au-
diogidų tekstai turėjo būti skirti vaikams. 

Taigi, prasidėjo rimtas kūrybinis darbas. 
Konsultavomės, tarėmės, derinomės. Pa-
mažu artėjome prie tikslo, o kai iš paslaugų 
teikėjų (UAB „Elektroninės leidybos namai“) 
gavome pirmuosius jų kartu su muziejais 
sukurtus audiogidams skirtus vaizdo-gar-
so įrašus, jau neabejojome, kad finišas bus 
sėkmingas. Kurdami minėtus vaizdo-garso 
įrašus kai kurių muziejų specialistai į talką 
pasikvietė net tautodailininkus, savo mies-
tuose veikiančius folkloro ansamblius, patys 
kuriam laikui tapo aktoriais ir kt. Taigi, kūry-
binis darbas buvo įdomus ir reikalavo dide-
lės išmonės.

UAB „Elektroninės leidybos namai“ ne tik 
kūrė minėtus vaizdo-garso įrašus, bet ir au-
diogidų programinę įrangą, profesionaliai 
įgarsino tekstus, apipavidalino audiogidus, 
pateiktą turinį integravo į sukurtą programinę 
įrangą ir į planšetinius kompiuterius. Kuriant 
audiogidus bendradarbiavome ir su UAB „Pa-
saulio spalvos“ specialistais, kurie į anglų kal-
bą vertė audiogidams parengtus tekstus. Tai 
nebuvo lengvas darbas, nes vertimo įmonės 
retai susiduria su tokiais tekstais, kuriuose 
daug specifinių muziejuose naudojamų ter-
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minų, dažnai angliškų atitikmenų net nėra. 
Už projekto lėšas papildomai sukurtas 

ir audiogidas po Vilniaus pilių teritoriją. Jis 
gerokai sudėtingesnis – informacija apie į 
jį įtrauktus objektus čia pateikiama 9-iomis 
kalbomis ir lietuvių gestų kalba. Šiam audio-
gidui buvo nupirkta speciali techninė įran-
ga, leidžianti ekskursiją padaryti savotišku 
spektakliu, kuriam vadovaujantis ekskursi-
jos vadovas virtualaus turo metu būna ne-
pastebimas. Sukurtas audiogidas perduotas 
administruoti LNDM Taikomosios dailės ir 
dizaino muziejui. 

Vykdant projektą „Virtualus muziejus“ 
sukurtais audiogidais jau naudojasi šie mu-
ziejai: Biržų krašto muziejus „Sėla“ (etno-
grafinė ekspozicija), Vytauto Didžiojo karo 
muziejus, LNDM Laikrodžių muziejus, Trakų 
istorijos muziejus (Medininkų pilies ekspozi-
cija), Kelmės krašto muziejus, Rokiškio kraš-
to muziejus, Šilutės Hugo Šojaus muziejus, 
LNDM Palangos gintaro muziejus, Naciona-
linis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (Velnių 
ekspozicija), Šiaulių „Aušros“ muziejus (Foto-
grafijos muziejus).

Nesame aiškiaregiai, bet...

Įgyvendinant projektą „Virtualus mu-
ziejus“ 2020-ųjų m. pradžioje šalyje 

paskelbtas griežtas karantinas. Besitęsiant 
ekstremaliai situacijai ir rudens pabaigoje 
vėl gyvenimą sukausčius naujam karantinui, 
supratome – kai dar 2014 m., pasitarę su LR 
kultūros ministerijos specialistais, pradėjo-
me modeliuoti dabar įgyvendinamo projek-
to būsimas elektronines paslaugas, buvome 
tarsi aiškiaregiai. Juk dar nežinojome, kad 
vieną dieną tokios elektroninės paslaugos, 
kaip virtualūs turai po muziejus, bus itin rei-
kalingos. 

Ankstyvą 2000-ųjų pavasarį jau buvo su-
kurta apie 10 virtualių turų. Juos vis dar testa-
vome, pastebėtas klaideles koregavome, o jų 
turinys internete kūrėjams žinomais adresais 
buvo prieinamas tik iš paslaugų tiekėjų (UAB 
„Lantelis“) serverių. Vis dėlto kai LR Vyriausy-
bės nutarimu 2020 m. kovo viduryje muziejai 
užsidarė, nutarta jau sukurtus virtualius turus 
pradėti viešinti. Paskelbus informaciją apie 
juos sulaukta didžiulio visuomenės susido-
mėjimo – dažną dieną juos peržiūrėdavo po 
kelis tūkstančius lankytojų. 

Projekte „Virtualus muziejus“ planuoti 
sukurti visi 25 muziejų turai ir vienas Vilniaus 
pilių teritoriją išsamiai pristatantis turas lie-
tuvių ir anglų kalbomis baigti kurti 2020 m. 
rudenį. Dalis paskutiniųjų dėl objektyvių 
priežasčių buvo baigti 2–3 mėnesiais vėliau, 
negu planuota – paskelbus karantiną nebu-

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Frenkelio vilos virtualaus turo fragmentas.
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mo darbų (pvz., filmavimo), vėlavo ir kai kurių 
ekspozicijų, kurias reikėjo filmuoti, įrengimo 
darbai ir kt. Visa tai – praeityje, virtualūs turai 
jau veikia. Jų turinys yra integruotas į LIMIS ir 
jie internete jau viešinami tais adresais, kurie 
nebesikeis. 

Kuriant minėtus virtualius turus svar-
biausias sėkmės veiksnys buvo projekto 
administravimo, vykdymo grupių, muziejų 
specialistų ir paslaugų teikėjų bendradar-
biavimas. Eksponatus virtualiems turams, 
kaip ir kuriant audiogidus, atrinko muziejų 
specialistai (kiekvienam turui – po 50 ekspo-
natų), jie rengė ir tekstus, derino juos su pro-
jekto administravimo ir vykdymo grupių na-
riais. Su muziejų specialistais taip pat derinti 
ir virtualių turų scenarijai, ir iš lietuvių į anglų 
kalbą išversti tekstai, jie talkino ir testuojant 
sukurtus turus. 

Šių virtualių turų koncepcija buvo pa-
rengta dar iki 2016-ųjų, kai projekto „Virtu-
alus muziejus“ investicijų projektas buvo 
pradėtas derinti su Informacinės visuome-
nės plėtros komitetu, o vėliau – ir su LR 
susisiekimo ministerija, Centrine projektų 
valdymo agentūra. Nepaisant to, kad nuo 
to laiko informacinių technologijų srityje 
įvyko daug pokyčių, taip pat pasikeitė ir su 
tuo susiję visuomenės lūkesčiai, vis dėlto 
pavyko sukurti modernius ir šiuolaikiškus 
virtualius turus. 

Visi turai prasideda muziejų prieigų 
vaizdo įrašais, sukurtais naudojant bepilo-
čius įrenginius – dronus. Toliau pateikiamos 
muziejų ekspozicijų panoraminės nuotrau-
kos, kurias galima priartinti ir atitolinti, pa-
sukioti į šonus, viršų, apačią. Nuotraukose 
prie atrinktų 50 eksponatų nurodyti inte-
raktyvūs taškai. Spustelėjus „pelytę“ ant šių 
taškų, gali pamatyti išdidintą eksponato 
vaizdą, perskaityti išsamią informaciją apie 
jį arba išklausyti garso įrašą. Prie dviejų iš 
objektų pateikti ir jų 3D skaitmeniniai vaiz-

dai – t. y., šiuos objektus galima apžiūrėti iš 
visų pusių). Jau pačioje pirmoje virtualioje 
panoramoje virtualaus turo lankytojus pa-
sitinka ekskursijos gidas, kuris lydi visos vir-
tualios kelionės po muziejų metu ir pateikia 
aktualiausią informaciją apie muziejų, eks-
pozicijų sales, jose esančius svarbiausius 
eksponatus.

Didžiausi iššūkiai

Šių virtualių turų kūrimas buvo didelis 
išbandymas ne tik projekto adminis-

travimo ir vykdymo grupių nariams, muzie-
jų specialistams, bet ir paslaugų teikėjams 
– panašių virtualių turų iki šiol Lietuvoje dar 
nebuvo sukurta, taigi, praktikos neturėta. 
Pagrindinis paslaugų teikėjas (UAB „Lante-
lis“) viešųjų paslaugų pirkimo metu laimėjęs 
konkursą, taip pat tada dar neįsivaizdavo, 
kokio sudėtingumo ir kokios didelės apim-
ties bei dažnai juvelyriško tikslumo reika-
laujantis darbas jo laukia. Ne tik šios įmonės 
specialistams, bet ir mums, projekto admi-
nistravimo ir vykdymo grupių nariams, kū-
rusiems virtualius turus, taip pat ir muziejų 
specialistams teko daug ko mokytis ar at-
naujinti seniai įgytas žinias. 

Paslaugų teikėjams bene sunkiausia 
buvo pasiekti reikalingo programavimo tiks-
lumo, o mums – sukurtų virtualių turų testa-
vimas, nes reikėjo išsiaiškinti, ar jie tinkamai 
veikia naudojantis įvairiomis interneto nar-
šyklėmis tiek stacionariuose, tiek ir nešioja-
muose bei planšetiniuose kompiuteriuose 
bei mobiliuosiuose telefonuose. 

Šie virtualūs turai sukurti taip, kad juose 
pateikiamą tekstinę informaciją, esant po-
reikiui, galima koreguoti. Tikimės, kad tokių 
atvejų nebus daug, nes kuriant turus visi dir-
bo atsakingai. Virtualūs turai internete priei-
nami adresu http://turai.limis.lt/.        ■
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Atgijo poeto Maironio tėviškė
Birutė KULPINSKAITĖ

Raseinių krašto istorijos muziejus 2018–2019 m. įgyvendi-
no Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuo-

tą projektą „Pasandravio istorinio draustinio-poeto Maironio 
tėviškės ir gimtinės pritaikymas kultūrinėms ir edukacinėms 
reikmėms“.

Projekto tikslas – kompleksiškai su-
tvarkyti Maironio tėviškės teritoriją ir 

sukurti naujas kultūros paslaugas – pasiek-
tas. Pasitelkus išmaniąsias technologijas ir 
meninius sprendinius sukurta įdomi kultū-
rinio pažinimo aplinka, skatinanti domėtis 
paveldu ir jo istorija, ugdanti lankytojų kūry-
biškumą. Šiandien Pasandravio aplinka, čia 
gyvuojanti formų ir spalvų harmonija gali 
tapti kūrybiškai mąstančio žmogaus įkvėpi-
mo šaltiniu. 

Bernotai – poeto tėviškė, kur buvo Jono 

Mačiulio Maironio tėvų namai. Nors namai 
sudegė per Pirmąjį pasaulinį karą, iš tolo 
matomas sodybos kryžius suteikia kryptį 
vaizduotei. Buvusios sodybos vietoje iškilo 
dailininko Sauliaus Valiaus meninė instalia-
cija „Maironio tėvų namai“. Buvusį pastatą 
atkartojanti erdvėje „tirpstanti“ vizualizacija 
lankytojui padeda susivokti istorinių kata-
klizmų posūkiuose. Unikali plieno „stygų“ 
konstrukcija ant išsaugotų kertinių pamato 
akmenų iškalbingai atveria buvusio namo 
planinę sandarą, siluetą, tūrį. Tarp ritmiškų 

Sauliaus Valiaus meninė instaliacija „Pasandravio dvaras“
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instaliacijos elementų matomas lietuviškas 
peizažas, šešėliai žymi saulės kelią, o apniu-
kusią dieną viskas tirpsta minorinėje miglo-
je. 

Meninė instaliacija „Pasandravio dvaras“ 
atkuria prarasto dvaro aplinką, aktualizuoja 
poeto gimtinę. Šiame kūrinyje istoriškumas 
jungiamas su gamtos grožiu. Pagal archy-
vuose surinktus ikonografinius duomenis 
atkurtas tikslus Maironio gimtojo dvaro 
pastato kontūras. Pastatas buvęs nesudė-
tingo plano, dviejų galų su priemene centre, 
su 5–6 gyvenamaisiais kambariais. Prieangį 
puošė keturios kolonos, klasicistiniai langų 
sandrikai ir karnizas. Kadaise sodybą puošė 
didelis apvalus gėlynas, sodas ir parkas.

Būnant menamos verandos erdvėje atsi-
veria visas sodo vaizdas, tolumos, kuriomis 
taip grožėdavosi į namus sugrįžęs poetas. 
Instaliacija kviečia mąstyti ne tik apie Mai-
ronio gyvenimą, bet ir apie mūsų būtį, at-
sakomybę ateinančioms kartoms ir Tėvynei, 

žadina smalsumą žaismingiems potyriams, 
kviečia įsitraukti į kūrybos procesą. 

Kompleksiškai sutvarkyta ir Pasandravio 
dvarvietės teritorija. Renovuotas akmeni-
nis XIX a. svirnas (pakinktinė), restauruotas 
įspūdingo dydžio akmens mūro šulinys. Svir-
ne demonstruojamos meninės vaizdo pro-
jekcijos, kuriose „atgimsta“ susimąstęs Mai-
ronis, iškyla ir išsisklaido jo poezijos posmai, 
jaukiai buriasi Mačiulių šeima. Akmeniniame 

Sauliaus Valiaus meninė instaliacija „Maironio tėvų namai“ Bernotuose.

Meninės instaliacijos „Maironio tėvų namai“ 
Bernotuose fragmentas.
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Raseinių krašto istorijos muziejaus archyvo nuotr.

šulinyje tarsi literatūros pradžiamokslis „su-
rašyti“ eilėraščiai, šviesų žaismas po šulinio 
„kepure“ kuria įspūdingą vaizdą.

Pasandravį ir Bernotus jungiančiame 
Ąžuolų take tarp žaliuojančių 155 ąžuolų 
įrengtos sūpynės – atokvėpio vieta mažiems 
ir dideliems. Luknės slėnyje Maironio šalti-
nėlį saugo stoginė – lyg paukštis, saugantis 
taip Maironio brangintą mažą vandens telki-
nėlį, prie kurio, įsitaisęs medžių paunksmėje, 
poetas mėgo ilsėtis.

Senojo Bernotų sodo centre stūkso šim-
tametė pušis. Maironio tėvas Aleksandras 
Mačiulis mažą pušelę parnešė iš miško ir 
pasodino, kai gimė sūnus Jonukas. Maironis 
pušį buvo apsitvėręs tvorele, čia augino ir gė-
les – šiurpes. Pušies paunksmėje sukurtas ne 
vienas „Pavasario balsų“ posmas. Dabar prie 
Maironio vaikystę menančios pušies įrengta 

instaliacija „dainuojantis suolelis“ – čia sody-
bos svečiui atsisėdus pailsėti pasigirsta pui-
kiai žinomos „Lietuva brangi“, „Už Raseinių“ 
melodijos, Maironio lyrikos posmai. Berno-
tų svirno palėpėje demonstruojamoje me-
ninėje vaizdo projekcijoje atgyja praeities 
vaizdai, keičiasi poeto eilių posmai, į namus 
„sugrįžta“ kunigas Jonas Mačiulis Maironis.

Esame dėkingi Raseinių rajono savival-
dybės administracijos specialistams, patikė-
jusiems muziejininkų idėja šiuolaikiškai pa-
žvelgti į poeto Maironio tėviškės atnaujinimą 
ir pritarusiems, kad ten atsirastų modernūs 
sprendimai ir konceptualūs meno kūriniai, 
visokeriopai padėjusiems įgyvendinant pro-
jektą. 

Tikimės, kad Pasandravio istoriniame 
draustinyje-poeto Maironio tėviškėje mu-
ziejininkų įgyvendintos idėjos bei meninių 
sprendimų autoriaus dailininko Saulius Va-
liaus subrandintos ir išpuoselėtos kūrybi-
nės mintys padės iš naujo pažinti Maironio 
asmenybę, jį išauginusią aplinką, dar labiau 
suprasti jo kūrybą.         ■

Restauruotas akmens mūro šulinys.

Akmeniniame šulinyje tarsi literatūros 
pradžiamokslis „surašyti“ eilėraščiai.
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Panevėžio muziejaus 
pasakojimo konstravimas
Dr. Arūnas ASTRAMSKAS

Šiais metais Panevėžio muziejus baigė įgyvendinti projektą 
„Moigių namų pastatų komplekso modernizavimas ir pri-

taikymas visuomenės poreikiams“.

Projektas susidėjo iš dviejų stadijų 
– planavimo-dokumentų rengimo 

ir realizacijos. Abi jos svarbios, nes planuo-
jant priimti sprendimai vėliau labai sunkiai 
keičiami. Pirmoji stadija prasidėjo 2014 m.,         
2017 m. sausį parengtos ekspozicijų koncep-
cijos pristatytos visuomenei, 2018 m. baigtas 
dizaino projektas (autoriai – Ilja, Romanas ir 
Anatolijus Klemencovai). Statybos-remonto 
darbai pradėti 2018 m., ekspozicijų ir edu-
kacinių klasių pristatymas visuomenei įvyko 
2020 spalio 24 d. 

Visi darbai vykdyti Moigių namuose, Pa-
nevėžio centre esančiame pastatų komplek-
se, susidedančiame iš trijų mūrinių namų. 

Pirmajame trijų aukštų 722 kv. m. pastate iki 
rekonstrukcijos buvo pagrindinės ekspozi-
cijos, dalies administracijos ir specialistų ka-
binetai, saugyklos, ūkinės patalpos. Antrasis 
pastatas rekonstruotas 2008 m., tad darbai 
šiame pastate neplanuoti. Trečiasis dviejų 
aukštų 341 kv. m. (414 kv. m. po rekonstruk-
cijos) pastatas buvo avarinės būklės, jo rūsys 
nebuvo naudojamas, pirmajame ir iš dalies 
antrajame aukšte buvo pagrindinės muzie-
jaus saugyklos, antrajame dar tilpo ir res-
tauratorių dirbtuvės. 2010 m. parengtas šio 
pastato rekonstrukcijos techninis projektas, 
rūsyje norėta įrengti edukacinę klasę.

2014 m. LR kultūros ministerija planavo 

Ekspozicijos „Panevėžio krašto etnografija“ fragmentas
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nių lėšų paskirstymo kultūros srityje porei-
kį ir savivaldybių prašė pateikti investicinių 
projektų aprašymus. Rengiant šį dokumentą 
iš naujo permąstyta mūsų muziejaus raidos 
strategija, lankytojų lūkesčiai ir, atsižvelgiant 
į tai, priimtas sprendimas rekonstruojant 
pastatus juos  maksimaliai atverti lankyto-
jams. Pasiryžta iš pirmojo pastato iškeldinti 
kabinetus, saugyklas, ūkines patalpas ir kuo 
didesnį plotą skirti ekspozicijoms. Iš trečiojo 
pastato numatyta iškelti saugyklas, jų vie-
toje įkurti edukacines klases, patalpas edu-
kacijos skyriaus darbuotojams, edukacinei 
veiklai pritaikyti ir restauratorių dirbtuves. 
Visa tai reikalavo daug organizacinio ir fizi-
nio darbo, darbuotojus reikėjo perkelti į ki-
tas nuolatines ar laikinas darbo vietas, o di-
džiausias iššūkis buvo eksponatų perkėlimas 
į rengiamas saugyklas. 

Mūsų muziejus turėjo ilgametę proble-
mą – labai mažą saugyklų plotą, tai ilgainiui 
netgi lėmė muziejaus rinkinių profilį. Vyk-
dant projektą savivaldybė muziejui perdavė 
vieną uždarytos bendrojo ugdymo moky-
klos pastato korpusą, kurio bendras plotas 
– 1093 kv. m. Nors kol kas šiose patalpose 
įrengtose saugyklose sąlygos nėra idealios, 
bet džiaugiamės, kad atsirado galimybė rin-
kinius diferencijuoti, daug didesnį dėmesį 

skirti kiekvienam eksponatui. 
Planuojant muziejaus ekspoziciją be di-

delių diskusijų apsispręsta kurti lokalios vie-
tovės praeities pasakojimą, pasirinkta klasi-
kinė teminė-chronologinė schema. Tiesa, iš 
jos „iškrenta“ dvi ekspozicijos dalys – „Raudo-
nasis teroras“ ir „Panevėžio krašto etnografi-
ja“. Reikėjo atsižvelgti ir į tai, kad pirmajame 
pastate jau veikė modernizuotos ekspozici-
jos „Panevėžys Lietuvos Respublikos metais“ 
ir „Gamtos medija“ – jas reikėjo integruoti į 
naujai kuriamą pasakojimą.  

„Panevėžio istorijos ekspozicija: epochų 
dialogai“ susideda iš kelių dalių. Jas kūrę 
muziejininkai turi nevienodą patirtį ir skir-
tingus ekspozicijų vaizdinius. Sąmoningai 
pasirinkta pozicija leisti muziejininkams 
dirbti savitai, vienodinti tik bendri dizaino 
elementai (šriftai, spalvos, kai kurie simbo-
liai). Taip siekta ekspozicijai suteikti įvairu-
mo ir bandyta spręsti vieną fundamentalią 
muziejų problemą – lankytojai labai skiriasi 
savo patirtimi, amžiumi, išsilavinimu, po-
mėgiais, todėl ekspozicijas sudėtinga pri-
taikyti  skirtingoms grupėms. Sprendimas 
kuo mažiau unifikuoti ekspoziciją padarė 
ją įvairesnę: vienos dalys yra „akademiškes-
nės“, kitos – „laisvesnės“, orientuotos į lan-
kytojo emocijas. 

Pirmoji ekspozicijos dalis „Nuo priešis-
torės iki modernėjančio 
miesto“ apima laikotarpį 
nuo mezolito iki 1918 m. 
Priešistorinė dalis (rengė-
jas Dovilas Petrulis) yra 
klasikinė akademinė. Pa-
veikumo ir dinamikos eks-
pozicijai suteikia mezolito 
laikotarpio stovyklavietės 
interjeras, įrengtas „laiko 
tilto“ metodu – dalis inter-
jero skirta įsivaizduojamai 

Ekspozicijos „Panevėžio krašto 
etnografija“ fragmentas.
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ma stovyklavietę tiriančio XXI a. archeologo 
darbo vieta. Toje pat ekspozicijos dalyje pa-
sakojama Panevėžio istorija nuo 1503 m. iki 
1918 m. (rengėjai Arūnas Astramskas, Emilis 
Jocius). Šioje ekspozicijos dalyje bandoma 
pasakoti ne tik apie artefaktą ar įvykį, bet ir 
apie procesą – ikimodernių socialinių gru-
pių (luomų, etnokonfesinių bendruomenių) 
transformaciją į modernias tautas ir kitas 
šiuolaikines grupes. Akcentuojant daugia-
tautę miesto bendruomenę skamba lietu-
vių, lenkų, karaimų kalbos (norėjome „eks-
ponuoti“ ir jidiš, bet negavom originalaus 
regioną reprezentuojančio įrašo).

Ekspozicijoje „Okupacijų gniaužtuose“ 
(rengėjai Emilija Juškienė, Donatas Juzėnas) 
pasakojama apie pirmąją sovietinę ir nacių 
okupacijas, holokaustą. Daugiausiai disku-
sijų rengiant ekspozicijos koncepciją sukėlė 
sovietmečio interpretacija. Apsispręsta eks-
pozicijos turinį struktūruoti į viešąją / priva-

čią erdvę, „fasadinę“ ir „užfasadinę“ kultūrą. 
Viešąją erdvę atstovauja muzealijos, repre-
zentuojančios miesto gyventojų skaičiaus 
augimą, ekonominę-kultūrinę plėtrą, urba-
nizaciją ir industrializaciją. Privačiai erdvei 
skirtas chruščiovinio laikotarpio  virtuvės 
interjeras. „Fasadinės“ kultūros reprezentan-
tai – sovietinį ideologinį kanoną atitinkan-
čios nuotraukos ir kino filmas „Tu čia gyveni“ 
(kūrėjai A. Čarna, V. Jatautis, A. Paškevičius, 
1970 m.). „Užfasadinė kultūra“ – tremtinių, 
sovietmečio gyventojų atsiminimų, „Ameri-
kos balso“ radijo garso įrašai, neviešo nau-
dojimo artefaktai.

Siekdami aktualizuoti savo pasakojimą, 
būti atviri, neužsisklęsti praeityje, stiprin-
ti ryšius su bendruomene ir atspindėti jos 
šiandieną, sukūrėme ekspozicijos dalį „Di-
džiuojamės Panevėžiu“ (rengėjai Arūnas 
Astramskas, Jūratė Gaidelienė, Zita Pikelytė, 
Vitalija Vasiliauskaitė). Ji įrengta muziejaus 
fojė bei šalia jos ir atlieka įžangos į ekspozi-

Ekspozicijos  „Nuo priešistorės iki modernėjančio miesto“ fragmentas.
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ciją funkciją. Čia eksponuojame miesto sim-
boliką, pastarųjų dešimtmečių panevėžie-
čių pasiekimus, meno kūrinius, pasakojame 
apie žymius panevėžiečius. 

Dėl ekspozicijos „Panevėžio krašto etno-
grafija“ (rengėjos Vitalija Vasiliauskaitė, Lina 
Vilienė) pavadinimo vyko diskusijos, abejo-
jome dėl neapibrėžtos „krašto“ sąvokos. Da-
bar dar padiskutuotume, ar šią temą reikia 
išskirti, ar tikslingiau ją integruoti į bendrą 
pasakojimą. Ekspozicijos fokuso centre – 
kryždirbystė, kitos etnografijos temos at-
skleistos siauriau. Atraktyviausia šios eks-
pozicijos dalies vieta yra „Muzikinė dėžutė“ 
– joje šalia originalių muzikos instrumentų 
eksponuojami muliažai, kuriais gali naudotis 
lankytojai. „Eksponuojame“ ir panevėžiškių 
tarmę – atkuriame dailininko Stasio Eidrige-
vičiaus įgarsintos jo sukurtos poemos „Gie-
danti gaidžio galva“ fonogramą. 

Moigių namų pirmojo pastato rūsyje 
1941 m. birželio 26 d. bolševikai nukankino 
tris Panevėžio gydytojus, medicinos seserį ir 
dar keletą žmonių. Šiam įvykiui įamžinti rū-
syje įrengėme ekspozicijos dalį „Raudonasis 
teroras“ (rengėjas Donatas Juzėnas). Kadan-
gi rūsys susideda iš dviejų dalių, pirmojoje 
įrengėme „baltąją salę“, skirtą nukankintų 

žmonių gyvenimui ir 
veiklai, kitoje, „raudo-
nojoje salėje“, pasako-
jame kankinimo isto-
riją. 

Mūsų muziejus 
turi senas edukacinės 
veiklos tradicijas, siūlo 
didelį edukacinių pro-
gramų pasirinkimą. 
Šios programos yra 
labai svarbi bendro 
muziejinio pasakoji-

mo dalis, jį sustiprina ir įtvirtina, todėl svar-
bu užtikrinti, kad ekspozicijos ir edukacinės 
veiklos pasakotų ne skirtingas istorijas, o 
viena kitą papildytų. 

Edukacinės veiklos sąlygos muziejuje 
buvo prastos, todėl nuprendėme įrengti 
Edukacijos centrą, jam skyrėme trečiojo pa-
stato patalpas. Centrą sudaro trys speciali-
zuotos klasės (rengėjos Loreta Bekerė, Vaida 
Goberienė, Agnė Šablinskienė). Dėl etninės 
kultūros klasės tikslingumo neabejojome, 
šio profilio užsiėmimai labai populiarūs. Kla-
sėje sumontuota maisto gamybos įranga 
(elektrinė viryklė, indaplovė, šaldytuvas ir 
kt.), tad čia bus galima gaminti nesudėtin-
gus maisto produktus. Muziejuje įrengta 
gamtos ekspozicija, kurioje eksponuojame 
pasaulio vabzdžių rinkinį, nuo seno rengia-
me gamtos edukacines programas. Gamtos 
tema išplečia muziejaus veiklas ir auditoriją, 
todėl manėme, kad būtina įrengti gamtos 
klasę. Mūsų muziejus dokumentuoja, sau-
go, eksponuoja, tiria miesto bendruomenės 
paveldą. Norėdami  sustiprinti šio praeities 
sektoriaus komunikavimą įkūrėme Miesto 
kultūros klasę, kurios tikslas – XX a. miesto 
kultūros paveldo aktualizavimas. Visų klasių 
interjerus kūrė dizaineriai, jos aprūpintos 

„Panevėžio istorijos eks-
pozicija: epochų dialogai“ 
susideda iš kelių dalių.
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kostiumais ir įvairiomis priemonėmis.  
Nepavyko išvengti ekspozicijos „perkro-

vimo“, gal kartais per daug dėmesio skyrėme 
smulkmenoms. Ypač daug lankytojų dėme-
sio reikalauja gausūs vaizdo ir garso siužetai, 
kurie yra svarbi muziejinio pasakojimo dalis. 
Specialiai ekspozicijai jų kūrėme nedaug, 
daugiausia naudojame sukurtus ankščiau. 
Suprasdami, kad ekspozicija perkrauta in-
formacija, rekomenduojame lankytojams 
ją lankyti dalimis, siūlome specializuotas 
ekskursijas skirtingomis temomis. Kiekvie-
noje ekspozicijos dalyje įrengėme lankytojų 
„poilsio saleles“. Tekstus kiek įmanoma trum-
pinome, nors, tiesa,  jų yra nemažai. Muzie-
jinio pasakojimo konstrukcijoje tekstai yra 
svarbūs, ypač kai kalbama 
apie sudėtingesnius įvykius 
ar procesus, kai norima iš-
reikšti rengėjų poziciją. 

Mūsų ekspozicija didak-
tinė, bet mokymąsi stengė-
mės paversti patraukliu, su-
dominančiu ir įtraukiančiu. 
Pasakojimo linija gana aiški, 
laisvės savarankiškai lanky-
tojo interpretacijai ne tiek 
ir daug. Teoretikai muzieji-
niame pasakojime išskiria 
įvairius naratyvus (tautinį, 
pilietinį, lokalios istorijos ir kt.), bet prakti-
koje jie visi persipina, vienalytis pasakojimas 
įmanomas tik siauro profilio ekspozicijoje. 
Panevėžiečių pasakojimas taip pat daugia-
aspektis, tikimės, kad tai yra jo privalumas. 
Savo pasakojimo turinyje stengėmės nepra-
leisti, bet ir nesureikšminti vienos ar kitos 
socialinės grupės ar svarbaus įvykio. Ekspo-
zicija ir suplanuota edukacija yra ne tik de-
mokratiška (tai –  subjektyvus muziejininko 
vertinimas, dalis lankytojų neišvengiamai 
reikalaus jiems artimos temos „išryškinimo“), 
bet ir vertybiškai orientuota. Joje galima ras- G. Kartano nuotr.

ti įvairių pilietiškos laikysenos, kovos už pi-
lietines-politines-tautines teises, socialinių 
grupių solidarumo, humanistinės elgsenos 
pavyzdžių. Mūsų pasakojimas neaplenkia 
totalitarinių režimų praktikų, jas smerkia. 

Lankytojams pateikiame lokalios vieto-
vės praeities siužetą, kurio vienas iš tikslų yra 
bendruomenės sutelkimas bendros atmin-
ties pagrindu. Vis dėlto muziejaus ekspozi-
cijų naratyvas skirtas ne tik panevėžiečiams. 
Mūsų miesto ir regiono praeitis yra vienas 
iš lokalių Lietuvos praeities atvejų, tad, nors 
turi savo specifiką, bet atspindi bendrus ša-
lies istorijos įvykius ir procesus. Taigi, mūsų 
muziejinis pasakojimas yra aktualus daug 
platesnei auditorijai – visiems Lietuvos gy-
ventojams ir šalies svečiams.

Šiandien muziejininkai gali rinktis labai 
platų komunikacijos priemonių spektrą – 
nuo straipsnių specializuotoje spaudoje iki 
vaizdo siužetų internete. Vis dėlto ekspo-
zicijos išlieka svarbiausia muziejų komu-
nikacijos priemone, kurios galimybės yra 
neišsemtos. Pasitelkus įdomius jų kūrimo 
sprendimus ir technines priemones lan-
kytoją galima sužavėti, paveikti, arba, kal-
bant moksliškiau – dalyvauti konstruojant 
bendruomenės atmintį.                        ■

Ekspozicijoje „Raudonasis teroras“ pasakojama apie sovietmečio kankinimus.
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sBulotų namai – 

naujas muziejus Marijampolėje
Jurgita JASEVIČIENĖ
Rasa GRAŽYTĖ-BERNOTIENĖ

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muzie-
jui 2020 m. lapkritį perduota Andriaus ir Aleksandros 

Bulotų sodyba. Per artimiausius kelerius metus planuojama 
ją pritaikyti visuomenės kultūrinėms reikmėms, o gyvenama-
jame name įrengti muziejų – Bulotų namus.

Sodyba 1922–1940 m. priklausė gar-
siems tarpukario visuomenininkams 

Andriui ir Aleksandrai Bulotoms. Vertingiau-
sia jos dalis – gyvenamasis namas, svarbus 
tiek architektūrine, tiek istorine prasme. 
Jis yra išlaikęs XX a. I p. miestų medinei ar-
chitektūrai būdingus bruožus, detales ir vi-
daus įrangos elementus. Išlikęs autentiškas 
prieangis, išorės ir vidaus durys, langai su 
unikaliais jų uždarymo mechanizmais, kok-
linės krosnys, kampinės sieninės spintos ir 
kiti elementai. Nepakitęs ir pastato tūris bei 
kambarių sistema. Sodybos kiemą puošia 
autentiški tvoros fragmentai, išlikęs ir ūkinis 
pastatas su garažu. Gyvenamasis namas re-
prezentuoja marijampoliečių gyvenamąją 
aplinką tarpukariu. Daugiau tokio pobūdžio 
pastatų, kurie galėtų būti atviri visuomenei, 
Marijampolėje nėra išlikę.

Bulotų šeima –                                                  
advokatai, Lietuvos kūrėjai, globėjai

Andrius Bulota (1872–1941) – iš Put-
riškių kaimo (Marijampolės sav.) ki-

lęs advokatas. Nesuklysime teigdami, kad jis 
buvo viena žymiausių tarpukario asmenybių 
– Didžiojo Vilniaus Seimo dalyvis, pirmosios 
advokatų tarybos narys, Rusijos II ir III dūmų 
deputatas, Masonų ložės ir Laisvamanių 
draugijos narys. Jis pasisakė už Lietuvos po-
litinę autonomiją nuo carinės Rusijos, gynė 
Lietuvos interesus ir lietuvių kalbos teises. 
A. Bulotos žmona Aleksandra (1891–1941), 
kilusi iš Sibiro, Omsko miesto, buvo viena 
iš nedaugelio moterų advokačių tarpukario 
Lietuvoje. Ji buvo įvairių draugijų ir organi-
zacijų, tokių kaip „Žiburėlis“, „Lietuvos vai-
ko draugija“, „Moterų ratelis“ skyrių vado-
vė, pirmininkė. Nepaisant 1940 m. priimtų 

Bulotų namai Marijampolėje

LIETUVOS MUZIEJAI 2020’4 29
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vyriausybės veikloje, Bulotos buvo svarbūs 
Lietuvos žmonės, nuveikę daug kilnių darbų.

A. ir A. Bulotos didelę gyvenimo dalį 
skyrė labdaringai veiklai ir pagalbai žmo-
nėms. Pirmojo pasaulinio karo metais įkūrė 
komitetą nukentėjusiems nuo karo šelpti, 
rinko lėšas pabėgėliams, rūpinosi jų mai-
tinimu ir nakvyne. Dar gyvendami Vilniuje 
savo bute apgyvendino sunkiai sergantį 
Joną Basanavičių, o vėliau priglaudė ir iki 
mirties globojo rašytoją Žemaitę. Reikšmin-
gas įvykis buvo Bulotų ir Žemaitės kelionė 
į JAV, kur jie lankė lietuvių kolonijas, pasa-
kojo apie pabėgėlių vargus ir surinko jiems 
apie 50 tūkst. dolerių. 

Ypač svarbus Bulotų palikimas Lietuvos 
kultūrai ir literatūrai – Žemaitės kūrybinio 
palikimo puoselėjimas po jos mirties. Jie ne 
tik surinko kūrybinį rašytojos palikimą, bet ir 
finansavo bei organizavo leidybinį procesą. 
Jų iniciatyva 1924–1931 m. parengti ir išleis-
ti 4 Žemaitės raštų tomai. Visa raštų leidyba 
buvo vykdoma Bulotų namuose Marijampo-
lėje, Vaičaičio gatvėje. 

Namai – kultūros židinys

Bulotos šiame name apsigyveno 
1924 m. Čia buvo įrengtas advokato 

darbo kabinetas, A. Bulotienė dirbo advo-
kato padėjėja ir rūpinosi namų ūkiu. Buitį 
lengvino dvi kambarinės, virėja, buvo sam-
domas ir vairuotojas. Bulotų šeima į Marijam-
polę atvežė didmiesčiams būdingą kultūrą, 
čia vykdavo labdaringi vakarai, „arbatėlės“ 
su kultūrine programa, diskutuota politikos, 
meno, religijos klausimais. Bulotų namuose 
lankėsi rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, 
aktorė Ona Rymaitė, advokatas Vladas Sta-
šinskas ir daugelis kitų to meto kultūros ir 
visuomenės veikėjų. 

1940 m. išvykdami gyventi į Kauną Bu-
lotos namą perdavė Lietuvos laisvės vaiko 

draugijos darželiui. Vėliau pastate buvo įkur-
dintos įvairios įstaigos ir organizacijos: Kap-
suko centrinės bibliotekos komplektavimo 
skyrius, „Raudonasis kryžius“, Turistų būrelis 
ir kitos. Reikia pasidžiaugti, kad čia veikusių 
organizacijų dėka nebuvo sunaikintos au-
tentiškos pastato detalės. 

2016 m. pradėti vykdyti pastato tvarky-
bos ir pritaikymo darbai, kuriuos finansavo 
Kultūros paveldo departamentas prie Kul-
tūros ministerijos ir Marijampolės savivaldy-
bės administracija. Šiuo metu namas visiškai 
restauruotas.

Muziejaus kūrimo klausimai

Vienas iš įdomiausių, laiko ir darbo są-
naudų reikalaujantis muziejaus kūri-

mo aspektų – eksponatų, ikonografinės me-
džiagos paieška, istoriniai tyrimai. Šis darbas 
tapo dideliu iššūkiu karantino laikotarpiu. 
Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Gri-
niaus muziejuje tiesioginių su Bulotų šeima 
susijusių eksponatų saugoma nedaug – yra 
vos keletas fotografijų ir dokumentų. Dalis 
advokato archyvo po jo mirties buvo perduo-
ta Vrublevskių mokslo akademijos bibliote-
kai, Lietuvių literatūros ir tautosakos institu-
tui, dalis buvo prarasta. Bendradarbiaujant 
su šiomis įstaigomis gautos archyvinių doku-
mentų ir asmeninių fotografijų kopijos, kurios 
papildys ekspozicijos pasakojimą. 

Reikšmingi muziejaus eksponatai buvo 
gauti užmezgus ryšius su Bulotų giminaičiais 
– jie muziejui perdavė išsaugotus Bulotų šei-
mai priklausiusius daiktus, buvo užrašyti jų 
prisiminimai. Muziejaus rinkinį papildė šei-
mos pietų servizo ir stalo įrankių komplek-
tų dalis, stalo servetėlės su monogramomis,        
A. Bulotos sekretas, dokumentai, A. Bulotie-
nės karoliai ir kailinis šalis, per 130 originalių 
fotografijų ir kt. 

Įpusėjus tyrimams pradėjo dėliotis nepa-
prastai platus Bulotų asmenybių ir juos supu-
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sios aplinkos paveikslas. Išsikristalizavo dvi 
teminės linijos, kurios lankytojams bus prista-
tomos muziejuje: Bulotų šeimos gyvenimas 
ir veikla bei pasiturinčio tarpukario miestie-
čio-marijampoliečio gyvenimo būdas, buities 
kultūra. Buvo nuspręsta atsisakyti tradicinio 
memorialinio muziejaus tipo, o pabandyti 
autentišką aplinką, išlikusias architektūrines 
detales suderinti su šiuolaikiškomis ekspozi-
cijomis, sukurti vientisą emocinę nuotaiką. 

Ekspozicijos bus koncentruojamos ketu-
riuose namo kambariuose. Jose bus atspin-
dėtos temos, aktualios skirtingus poreikius 
turintiems lankytojams: Bulotų gyvenamoji 
aplinka, politinė ir teisinė jų veikla, masone-
rija, visuomeninės organizacijos, labdaros 
vakarai, arbatėlės, maisto kultūra, tarnų gy-
venimas, Bulotų ryšiai su rašytojomis Žemai-
te, Gabriele Petkevičaite-Bite, dramos teatro 
aktore Ona Rymaite ir kitomis asmenybėmis.

Vis dėlto visos muziejaus kūrimo kon-
cepcijos atsiremia į finansinius išteklius. 
Buvo svarstyti keli variantai: muziejaus įveik-
linimas turint pakankamai lėšų ir muziejaus 
veikla minimaliomis priemonėmis. Daliai 
sumanymų įgyvendininti pateikus projektą 
lėšų skyrė Europos regioninės plėtros fon-
das (Interreg V-A Lietuva-Lenkija programa). 
Įgyvendinant projektą Bulotų namuose bus 
įrengtos lankytojų aptarnavimo erdvės, su-
kurtos interaktyvios ekspozicijos, mansar-
doje įrengta konferencijų-edukacijos erdvė, 
namo kieme sumontuotas keltuvas neįga-
liesiems, bus sukurtos naujos edukacinės 
programos, virtualus turas, audiogidas, mu-
ziejaus internetinė svetainė, vyks renginiai, 
paskaitos, edukaciniai užsiėmimai. Deja, 
gautų lėšų nepakanka, todėl bus ieškoma 
papildomo finansavimo iš Lietuvos kultūros 
tarybos ir kitų šaltinių. Ateityje planuojame 
apželdinti sodybos teritoriją, ją pritaikyti 
lankytojų poilsiui ir lauko kultūriniams ren-

giniams, renovuoti ūkinį pastatą.
Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio 

Griniaus muziejus organizavo Europos pa-
veldo dienoms skirtą renginių ciklą „Bulo-
tų namai atveria duris“. Renginio dalyviams 
muziejininkai papasakojo pastato istoriją, 
pristatė išlikusias jo architektūrines detales. 
Apsilankiusieji galėjo apžiūrėti muziejininkų 
parengtą Bulotams priklausiusių  dokumen-
tų, šeimos relikvijų parodą. Šiuos daiktus 
muziejui dovanoję Bulotų giminaičiai pa-
tys dalyvavo renginyje ir iškilmingai pasira-
šė eksponatų  perdavimo-priėmimo aktus. 
Taip pat Bulotų namo atidarymo proga or-
ganizuota konferencija, kurioje pranešimus 
skaitė istorikas dr. Rimantas Miknys, kultūros 
paveldo specialistė Violeta Kasperavičiūtė, 
Kovo 11-osios Akto signataras Vytautas Pleč-
kaitis ir žurnalistas Juozas Bulota.

Gyvenimas restauruotame advokatų Bu-
lotų name atgimė. Tikimasi, kad čia lankysis 
ne tik marijampoliečiai, bet ir istorikai, teisi-
ninkai, kelionių po Lietuvą mėgėjai, užsienio 
svečiai ir visi, besidomintys miesto istorija.    ■

Andrius ir Aleksdandra Bulotos 
kelionės į Ameriką metu 1916 m.

Marijampolės krašto ir Prezidento 
Kazio Griniaus muziejaus archyvo nuotr.
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„Kodėl taip sunku mylėti?“

Iškart po pirmojo karantino, 2020 m. bir-
želio 20 d., MO muziejus lankytojams 

pristatė naują didžiąją parodą „Kodėl taip 
sunku mylėti?“. Parodos kuratoriai – Olandi-
jos multimedijų menininkė Saskia Boddeke 
ir vienas originaliausių ir žymiausių šių laikų 
režisierių Peteris Greenaway. 

Ši paroda pati yra meno kūrinys: joje 
Boddeke ir Greenaway jungia specialiai MO 
muziejaus erdvėms sukurtas įtraukiančias 
instaliacijas ir šiuolaikinių lietuvių meninin-
kų kūrinius iš MO ir kitų kolekcijų. Paroda 
pasakoja apie tai, kaip žmonės siekia gyve-
nimo balanso: pasirinkdami tarp gėrio ir blo-
gio, siekdami panaikinti skirtis tarp turtuo-
lių ir vargšų, nelygybę tarp moterų ir vyrų, 
susipriešinimą tarp kartų ar rasių. Paroda 
glaudžiai susijusi ir su jos kuratorių asmeni-

nėmis patirtimis – jų kurtose instaliacijose 
pasirodanti veikėja Susa Bubble yra įkvėpta 
jų jauniausios dukros Pip. Menininkai kalba 
apie tai, kad jiems kaip tėvams neramu dėl 
savo vaiko ateities: dukra turės spręsti iškil-
siančias problemas, susijusias su migrantų, 
ekologine ir politine krizėmis. 

Po lapkričio 7 d. paskelbto karantino 
dalis parodos kūrinių perkelta į lauką. Kiek-
vienas kūrinys turėjo QR kodą ir nuorodą į 
parodai lauke sukurtą interneto puslapį, kur 
pateikti vaizdo įrašai, tinklalaidės, parodos  
e. gidas, viktorinos-žaidimai, straipsniai. 

„Interjero tekstilė“

Spalio 7 d. Marijampolės krašto ir Pre-
zidento Kazio Griniaus muziejaus Bu-

lotų namuose pristatyta paroda iš muziejaus 
rinkinių „Interjero tekstilė“. 

Lapkričio 7 d. paskelbtas antrasis karantinas privertė užra-
kinti Lietuvos muziejų ir galerijų duris. Lietuvos muziejų 

asociacija kreipėsi į prezidentą, esamos ir būsimos Vyriausy-
bės atstovus, siekdama atkreipti dėmesį, kad sprendimas už-
daryti muziejus yra perteklinis. Vis dėlto karantinas buvo pra-
tęstas ir sugriežtintas, tad muziejai ir galerijos liko uždarytos 
neribotam laikui.

S. Boddeke ir P. Greenaway instaliacijos MO muzieju-
je fragmentas. MO muziejaus archyvo nuotr.

Parodos „Interjero tekstilė“ fragmentas. Marijampolės 
krašto ir Prezidento Kazio Griniaus archyvo nuotr.
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pagalvių ir antklodžių užvalkalai, senieji 
užvalkalai-cvilikai, sieniniai kilimėliai. Su-
valkietiška tekstilė buvo audžiama iš vilnos 
ir lino, jai būdingi geometriniai ir augali-
niai motyvai, raudona, žalia spalvos. Visi 
parodos eksponatai išausti Marijampolėje 
ir aplinkiniuose kaimuose gyvenusių au-
dėjų. Pasak tautodailininkės, tautinio kostiu-
mo ekspertės Astos Vandytės, manoma, kad 
seniausias parodos eksponatas, siekia XIX a. 
pab.–XX a. pr. Specialiai atidarymo renginiui 
buvo surinktos muziejaus fonduose saugo-
mos audimo staklės, kurios atgijo vilkaviš-
kiečių audėjų Valės Babinskienės ir Eglės 
Grigaitienės dėka.  Paroda  skirta  2020 m. 
LR Seimo paskelbtiems Tautodailės me-
tams, projektą finansavo Lietuvos kultūros 
taryba ir Marijampolės savivaldybė.

„Ar galima šnekėtis man su jais?“

Spalio 29 d. tiesioginės transliacijos 
būdu atidaryta Lietuvos nacionalinio 

muziejaus (LNM) archeologijos ekspozicijos 
paroda „Ar galima šnekėtis man su jais?“, skir-
ta Lietuvos archeologų motina vadinamos 
Ramutės Rimantienės 100-ioms gimimo me-
tinėms. 

Parodoje pristatomas archeologės gy-
venimas ir įstabiausi jos radiniai. Pasak 
parodos kuratorės dr. Gabrielės Gudaitienės, 

be šių radinių pirmykščio žmogaus pasaulė-
vaizdį būtume priversti atkurti remdamiesi 
radiniais iš kaimyninių šalių, o dabar galime 
džiaugtis turėdami tokius etaloninius eks-
ponatus. LNM direktorės dr. Rūtos Kačkutės 
teigimu, šia paroda tęsiamas archeologės           
R. Rimantienės siekis akmens amžių prista-
tyti įdomiai visiems: nuo akademiko iki mo-
kyklinuko. Paroda pritaikyta regos negalią 
turintiems žmonėms.

„Įminti Paryžių: VDA rezidencijos Cité 
Internationale des Arts istorijos“

Lapkričio 5 d. Vytauto Kasiulio dailės 
muziejuje atidaryta paroda „Įminti 

Paryžių: VDA rezidencijos Cité Internationale 
des Arts istorijos“, skirta nuo 1995 m. Pary-
žiuje veikiančiai Vilniaus dailės akademijos 
rezidencijai Cité Internationale des Arts (liet. 
Tarptautinis menų miestelis). 

Per 25 metus šioje Paryžiaus studijoje 
pabuvojo beveik 200 įvairių sričių lietuvių 
menininkų ir meno teoretikų, iš jų parodoje 
dalyvauja 31. Dauguma ekspozicijoje rodo-
mų kūrinių buvo sukurta viešint Paryžiuje, 
kiti sukurti vėliau, iš kitos perspektyvos ap-
mąstant patirtį studijoje. Parodos dalyviai – 
Lietuvoje žinomi vyresnės ir jaunesnės kar-
tos menininkai ir teoretikai, tarp jų – Arvydas 
Šaltenis, Konstantinas Bogdanas, Eugenijus 

Ramutė Rimantienė archeologinėje ekspedicijoje.
LNM archyvo nuotr.

Parodos „Įminti Paryžių: VDA rezidencijos Cité 
Internationale des Arts istorijos“ fragmentas. 
Vytauto Kasiulio dailės muziejaus archyvo nuotr.
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Eglė Ridikaitė, Aleksandras Vozbinas, Vladi-
miras Tarasovas ir kt. Parodą paįvairino do-
kumentinių filmų kūrėjų Arturo Jevdokimo-
vo ir Julijos Matulytės parengta tiesioginė 
transliacija nuo Paryžiaus stogų. 

„Nematomo priešo būti neturėtų                
(G salė)“

Lapkričio 6 d. Lietuvos nacionalinio 
dailės muziejaus padalinyje Radvilų 

rūmų dailės muziejuje atidaryta irakiečių 
kilmės amerikiečių menininko Michaelio 
Rakowitzo paroda „Nematomo priešo būti 

neturėtų (G salė)“. Dėl lapkričio 7 d. šalyje 
paskelbto karantino gyvai parodą apžiūrėti 
buvo galima vos 1 dieną.

Irakiečių kilmės amerikiečių meninin-
kas M. Rakowitzas (g. 1973 Niujorke) užsi-
mojo išsaugoti nuo perkeltų kitur arba jau 
nebeegzistuojančių artefaktų neatsiejamus 
prisiminimus ir pasakojimus. Šiai misijai jis 
naudoja buities prekių pakuotes: skardines, 
spalvotas dėžutes ar kitus daiktus iš Artimų-
jų Rytų. „Šiauriniai Nimrudo rūmai, G salė“ 
(2018) – tai monumentalių senojo Nimrudo 
rūmų sienas dengę bareljefai. Šios didingos 
asirų skulptūros atlaikė 612 m. pr. Kr. Babilo-
nijos užkariavimą ir galingą Britų muziejaus 
invaziją po 2500 metų. Vis dėlto jos neįsten-
gė atsilaikyti prieš 2015 m. ISIS atsigabentus 
buldozerius ir sprogmenis. M. Rakowitzas 
šiuos bareljefus ir kitus istorinius objektus 
prikelia naujam gyvenimui.

„Kariauti pratusi tauta.                                    
Lietuvių karinis elitas XIII–XIV a.“

Lapkričio 10 d. Nacionaliniame muzie-
juje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-

tės valdovų rūmuose eksponuota tarptau-
tinė paroda „Kariauti pratusi tauta. Lietuvių 
karinis elitas XIII–XIV a.“, dėl karantino jos ati-
darymas vyko virtualioje aplinkoje. Parodoje 
pristatomas itin reikšmingas ir savitas lietu-

Parodos „Kariauti pratusi tauta. Lietuvių 
karinis elitas XIII–XIV a.“ fragmentas. 
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų archyvo nuotr.

Michaelis Rakowitzas. Nematomo priešo būti 
neturėtų (Nimrudo šiaurės vakarų rūmai, G salė, 
23 plokštė), 2019. J. B. Bérangero nuotr.
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vių karinės kultūros paveldas, taip pat kari-
nis elitas, esmingai prisidėjęs prie Senosios 
Lietuvos valstybės kūrimosi ir stiprėjimo. 

Šią tarptautinę parodą ketinta atidary-
ti Lietuvai švenčiant Valstybės dieną, bet 
COVID-19 pandemija privertė keisti planus. Į 
šiuo sudėtingu laikotarpiu surengtą tarptau-
tinę parodą surinkti išskirtiniai eksponatai iš 
Lietuvos, Baltarusijos, Estijos, Vokietijos bei 
Italijos atminties ir mokslo institucijų. Visi 
parodos eksponatai atspindi ir liudija rašy-
tiniuose istoriniuose šaltiniuose užfiksuoto 
Senosios Lietuvos valstybės formavimosi ir 
lietuvių ekspansijos laiką – XIII–XIV a. 

„Dailininko Kazio Šimonio                            
lietuvybės atspindys liaudies mene“

Lapkričio 10 d. Tauragnų krašto mu-
ziejuje eksponuota iš Kupiškio etno-

grafijos muziejaus perkelta respublikinė 
kilnojama paroda „Dailininko Kazio Šimonio 
lietuvybės atspindys liaudies mene“. 

Kupiškio etnografijos muziejus, siekda-
mas išsaugoti kraštiečio savamokslio daili-
ninko, tapytojo, grafiko, poeto Kazio Šimonio 
atminimą ir populiarinti jo kūrybą, Lietuvos 
kultūros tarybai teikė projektą „Dailininko 
Kazio Šimonio lietuvybės atspindys liaudies 
mene“. Jį parėmė ir Kupiškio rajono savival-
dybė. Parodos-konkurso rengėjai sulaukė 58 

kūrėjų iš visos Lietuvos darbų. Parodoje eks-
ponuojami 173 įvairia technika atliktų darbų 
– daugiausiai yra aliejinės tapybos kūrinių, 
linoraižinių, karpinių. 

„Auksinis Lietuvos teatro,                           
muzikos ir kino 30-metis“

Lapkričio 12 d. Lietuvos teatro, mu-
zikos ir kino muziejuje eksponuota 

paroda „Auksinis Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino 30-metis“, kurioje naudojant inova-
tyvias eksponavimo formas ir šiuolaikines 
interaktyvias priemones pristatyti iškiliausi 
šalies menininkai, per Nepriklausomybės 
dešimtmečius suformavę unikalią ir dina-
mišką Lietuvos kultūrinę tapatybę. 

Parodoje pristatomi prestižiniai tarptau-
tiniai apdovanojimai, kuriuos Lietuvai pelnė 
teatro režisieriai ir kino režisieriai, aktoriai, 
operos ir baleto solistai, šiuolaikinio šokio 
kūrėjai, teatro dailininkai ir kt., taip pat 30 
unikalių vaizduojamosios dailės bei muzikos 
kūrinių – filmų, spektaklių įrašų, dokumenti-
kos siužetų iš įvairių Lietuvos atminties insti-
tucijų ir privačių kolekcijų.

Kol muziejai vėl bus atverti lankytojams,  
muziejaus „Youtube“ kanale ir „Facebook“ 
paskyroje pateiktiamos istorijos apie iški-
liausius kultūros veikėjus.              ■

Parodos „Dailininko Kazio Šimonio 
lietuvybės atspindys liaudies mene“ fragmentas. 
Tauragnų krašto muziejaus archyvo nuotr.

„Auksinis liūtas“ - aukščiausias Venecijos bienalės 
apdovanojimas, skirtas Rugilei Barzdžiukaitei, Vaivai 
Grainytei ir Linai Lapelytei už operą-performansą 
„Saulė ir jūra“, 2019. Z. Nekrošiaus nuotr.
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Muziejus – mokyklai: 
15 naujų virtualių pamokų
Dr. Nelija KOSTINIENĖ

Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcija 2020 metais 
toliau tęsė projektą, kuriuo siekiama kurti virtualią eduka-

cinę platformą „Atrask savo kraštą muziejuje“.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas švie-
timo bendruomenei nuotoliniu būdu 

susipažinti su muziejų atveriamomis galimy-
bėmis mokiniams ir mokytojams. Virtualia 
edukacine platforma stengiamasi integruo-
tis į kuo daugiau bendrojo ugdymo sričių.        
2019 m. buvo sukurta 10 pamokų, orientuotų 
praplėsti 7–11 klasių lietuvių kalbos ir litera-
tūros, istorijos, pilietiškumo ugdymo, mate-
matikos, meninio ir gamtamokslio ugdymo 
programas. Kiekviena pamoka suderinta su 
konkretaus dalyko arba kelių dalykų progra-
momis. 

Virtuali pamoka pradedama 3-imis į 
temą įvedančiais klausimais. Pamokos turinį 
sudaro detalus pasirinktos temos atskleidi-
mas per muziejaus saugyklose arba ekspozi-
cijose saugomus kultūros paveldo objektus. 
Kiekvienai pamokai kūrybiškai pasirinkta 
forma sukuriamas virtualus 15–20 min truk-

mės turinys: pasakojimai iliustruoti įdomių 
eksponatų nuotraukomis, garso ir vaizdo 
įrašais, kai kurios pamokos perteiktos temą 
atskleidžiančiais muziejų ekspozicijų pagrin-
du sukurtais filmukais. Mokiniai, susipažinę 
su turiniu, įgytas žinias ir gebėjimus gali pa-
sitikrinti atlikdami testą. 

2020 m. projekte buvo numatyta didesnį 
dėmesį skirti mokomiesiems dalykams in-
tegruoti ir mišraus mokymosi modeliui pri-
taikyti, be to, virtualias pamokas nuspręsta 
papildyti mokytojams skirta metodine me-
džiaga – aprašu, kaip virtualią pamoką kuo 
tikslingiau susieti su konkrečiu mokomuoju 
dalyku. 

Nors buvo gautas mažesnis finansavi-
mas, sulaukėme kur kas didesnio muziejų 
susidomėjimo – net 28 Lietuvos muziejų 
darbuotojai pasiūlė įvairių, itin intriguojan-
čių temų. Dėl techninių galimybių planavo-

B. Sruoga (trečias iš dešinės) su Vilkolakio teatro klubo nariais. Kaunas, 1919 m.
(pamoka „Balys Sruoga. Šeimos ir kultūros židinys Kaune“)
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daryta vertinimo komisija, į kurią įėjo LMA 
atstovai ir mokytojai ekspertai, po diskusijų 
nusprendė formuoti ne 10, o 15 pamokų. 

Pamokų turinį pagal atrinktas temas ren-
gė: Vaidė Gaudiešiūtė (Lietuvos nacionalinio 
dailės muziejaus (LNDM) Prano Domšaičio 
galerija Klaipėdoje); Ernesta Juodsnukytė 
(Prienų krašto muziejus); Lina Marmaitė (Kau-
no T. Ivanausko zoologijos muziejus); Brigita 
Balčytienė, Liudmila Jankovskaja, Dalia Dzie-
dravičienė (Trakų istorijos muziejus); Eglė Ne-
dzinskaitė (LNDM Nacionalinė dailės galerija); 
Viktorija Kazlienė (Molėtų krašto muziejus); 
Daiva Irena Šarkanauskaitė (Maironio lietuvių 
literatūros muziejus); Vaida Janulevičiūtė (Lie-
tuvos nacionalinio muziejaus padalinys Vinco 
Kudirkos muziejus); Gustas Jagminas ir Ka-
rolina Kunčinaitė (LNDM Taikomosios dailės 
ir dizaino muziejus); Birutė Glaznerienė (B. ir 
V. Sruogų namai-muziejus, Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus padalinys); Regina Ado-
maitienė (Kėdainių krašto muziejus); Jūratė 
Tarasevičiūtė (Kauno IX forto muziejus); Vida 
Narveišytė (Lietuvos jūrų muziejus); Justė 
Kutkienė (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės 
muziejus).

Visų 15-os pamokų struktūra nuosekli 
– 3 įvadiniai klausimais, pamokos turinys ir 
trumpas testas. Pavyzdžiui, pamoka „Balys 
Sruoga. Šeimos ir kultūros židinys Kaune“ 
papildo lietuvių kalbos ir literatūros pamo-
kas, skirtas B. Sruogos kūrybai analizuo-
ti. Medžiaga skirta naudoti dirbant su 12 
(IV gimnazijos) klasės mokiniais (vidurinis 
ugdymas). Gali būti naudojama pamokos 
metu, taip pat skiriama savarankiškam ar 
namų darbui. Pamoka skirta pristatyti sudė-
tingą rašytojo asmenybę ir atskleisti jo liki-
mo tragizmą, supažindinti su svarbiausiais 
gyvenimo etapais, apibendrinti ryškiausius 
jo charakterio bruožus, išsiaiškinti, kaip jie 
lėmė rašytojo likimą ir atsiskleidė kūrybo-
je. Pamokos turinį iliustruoja 20 muziejuje 

saugomų B. Sruogos šeimos nuotraukų ir 4 
Sruogų namus-muziejų pristatantys vaizdo 
įrašai.

Pamoka „Atrask Vilnios senvagę“ papildo 
istorijos ir dailės pamokas, supažindina su 
Vilniaus kultūros paveldu. Pamokos medžia-
ga skirta 7 klasės mokiniams (pagrindinis 
ugdymas). Ji taip pat gali būti naudojama 
pamokos metu, savarankiškam arba namų 
darbui. Pamokos uždavinys – naudojant pa-
teiktą informaciją, faktus, fotografijas ir fil-
muotą medžiagą pažinti upės Vilnios ir kitų 
Vilniaus upių istoriją, jų įtaką miestui atsirasti 
būtent šioje vietoje, taip pat atsekti dingusią 
upės senvagę šiuolaikinio miesto gatvėse, 
išsamiau susipažinti su Šventaragio slėniu 
senaisiais laikais ir dabar. Pamokos turinys 
suformuotas kaip pažintinis filmukas – tai 
9 minučių trunkantis pasivaikščiojimas po 
Šventaragio slėnio teritoriją. 

Kiekviena iš 15-os pamokų (žr.: http://
www.muziejuedukacija.lt/lt/virtualios_pa-
mokos) – tai unikali galimybė virtualiai su-
sipažinti su muziejų intelektualiniu lobynu 
neišeinant iš mokyklos arba mokantis per 
nuotolį. Tikimės, kad švietimo bendruome-
nei šis prasmingas muziejininkų darbas bus 
naudingas.                 ■

Vanda Sruogienė, Balys Sruoga su dukra Dalia. 
Kaunas, 1926 m. (pamoka „Balys Sruoga. 

Šeimos ir kultūros židinys Kaune“).

Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvo nuotr.
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Vida NARVEIŠYTĖ

Lietuvos jūrų muziejus organizavo mokymų ciklą „Mokyk(is) 
muziejuje“, kurio tikslas – skatinti kultūros ir švietimo 

įstaigų bendradarbiavimą, kartu su muziejumi kurti bendrus 
ugdymo procesą papildančius edukacinius projektus.

Šio bendradarbiavimo rezultatas – 
pačių mokytojų sukurtos bendro-

jo ugdymo turinį atitinkančios pamokos, 
kurios vedamos muziejuje, jo ekspozicijas 
pasitelkiant kaip priemonę norimai temai 
atskleisti. Užsibrėžta sukurti metodinę pa-
mokų medžiagą, kuri būtų laisvai prieinama 
kiekvienam Lietuvos pedagogui. 

Lietuvos jūrų muziejus į pagalbą pasi-
telkė puikų partnerį – Klaipėdos miesto pe-
dagogų švietimo ir kultūros centrą, kuriam 
vadovauja direktorė Raimonda Stirbienė. 
Kartu sukurtas 4 dalių mokymo(si) ciklas 
„Mokyk(is) muziejuje. Atrask. Pažink. Patirk“, 
kuris visiems į projektą įsitraukusiems moky-
tojams suteikė galimybę patiems patirti kū-
rybinį ir mokymosi džiaugsmą.

Mokymo(si) etapas

Mokymosi ciklą sudarė 80 a. val. pro-
grama (iš jų – 32 savarankiško dar-

bo a. val.). Pirmajame susitikime su mokyto-
jais „Atrask bendradarbiavimo džiaugsmą“ 
siekėme atskleisti muziejaus misiją, jo da-
lyvius supažindinome su muziejaus ekspo-
zicijomis. Norėjome, kad kuo daugiau Klai-
pėdos ugdytojų atrastų muziejų kaip atvirą 
naujovėms, kūrybišką, nuolat kintančią ir 
lanksčiai prie aplinkybių prisitaikančią or-
ganizaciją. Norėdami padrąsinti mokytojus 
dalijomės panašaus pobūdžio organizacijų 
bendradarbiavimo pavyzdžiais: tąkart savo 
gerąją patirtimi dalijosi pranešėjai iš Klaipė-
dos kultūrų komunikacijų centro, MO muzie-
jaus, Šiaulių dailės galerijos, Klaipėdos ir kitų 
miestų ugdymo įstaigų.

Antrasis ciklo renginys „Pažink kūrybos 
laisvę“ vyko virtualiai. Lektoriai, kūrybininkai 
praktikai Kristupas Sabolius, Tomas Rama-
nauskas, Justas Tertelis, Ernesta Šimkienė 
klausytojus vedė kūrybiškumo keliais. Šių 
susitikimų tikslas buvo pažadinti dalyvių 
kūrybinį potencialą, padrąsinti ir išlaisvinti 
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kiekviename tūnantį kūrėją.  
Birželio mėn. vykę praktinės trečiosios 

dalies „Patirk mokymosi džiaugsmą“ moky-
mai apėmė net 6 kūrybines sesijas. Moky-
tojai, suskirstyti į mažas grupes, kūrė savo 
pamoką muziejuje. Tinkamiausios pamo-
kos temos buvo ieškoma diskutuojant. Rei-
kėjo sugalvoti, kaip panaudoti muziejaus 
siūlomas galimybes, kad ugdytiniams būtų 
lengva suprasti pamokos temą. Užduotis pa-
sirodė ne iš lengvųjų. Sumažėjo net sesijos 
dalyvių skaičius – tik patys atkakliausi, drą-
siausi, kūrybiškiausi ryžosi kurti savo pamo-
kas ir vėliau jas išbandyti muziejuje.  

Prasidėjus ketvirtajai praktinei sesijai ir 
bandymų etapui „Pamoka muziejuje“ da-
lyviams suteikta galimybė neatlygintinai 
naudotis visa muziejaus infrastuktūra ir eks-
pozicijomis. Mokytojai konsultavosi su ko-
legomis, muziejaus specialistais, švietimo 
centro metodininkais. Kiekvienas progra-
mos dalyvis muziejuje vedė savo suplanuotą 
pamoką.

Rezultatai

Jau sukurta ne viena lietuvių, matema-
tikos, istorijos, užsienio kalbų, dailės, 

muzikos, biologijos, etikos ir kt. dalykų pa-
moka. Visos pamokos skelbiamos Lietuvos 
jūrų muziejaus interneto svetainėje www.
muziejus.lt. 

Projekto partneriai – Klaipėdos miesto 
pedagogų švietimo ir kultūros centro dar-
buotojai dalijasi savo patirtimi: „Susitikimai 
Jūrų muziejuje išties buvo neeiliniai! 4 susi-
tikimų darbo grupės pažėrė daugybę idėjų 
pamokoms, lydėjo pakili nuotaika, įkvėpė 
perspektyva – naujai atsiveriančios galimy-
bės muziejuje. Esame labai dėkingi ir muzie-
jaus komandai, ir mokytojams.“

Savo įspūdžiais dalijasi ir Klaipėdos mies-
to mokytojai. 

Indrė: „Nauda neabejotina ir įvairiapusė: 
naujos patirtys, įžvalgos, mokymasis iš klai-
dų (tiksliau – nepatirties), klasės sulipdymas, 
bendravimas su kolegomis, su kuriais dar 
dirbti neteko, suvokimas, kokios nerealios 
mano kolegės.“ 

Dovilė: „Buvo gera planuoti pamoką, kuri 
turėtų praturtinti mokinių žinias, padėtų at-
skleisti gamtos grožį, priverstų susimąstyti 
kiekvieną, kad reikia viską aplink save glo-
boti, saugoti ir rūpintis, pajaustų pagarbą 
gyvūnams. Pamokos planavimo metu aš dar 
kartą įsimylėjau Jūrų muziejų...“ 

Lilija: „Pasaulis labai įvairus ir mokytis 
reikia ne užsidarius nuo jo, o einant atvira 
širdimi, stebint, čia pat pritaikant žinias ir 
patyrimus. Muziejuje mokosi ir mokytojai, ir 
vaikai.“            ■
Lietuvos jūrų muziejus organizuoto mokymų ciklo 
„Mokyk(is) muziejuje“ akimirkos. A. Mažūno nuotr.
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i Dovanota lituanistinė ginkluotės kolekcija
Živilė STADALYTĖ

Lietuvą 2020 m. pabaigoje pasiekė neeilinis krovinys – 
Lietuvos nacionaliniam muziejui (LNM) skirta unikali 

ginkluotės, karinės aprangos ir archyvinių dokumentų kolek-
cija, kurią ištisus dešimtmečius kaupė ir Lietuvai dovanojo 
JAV gyvenantis lietuvių kilmės išeivis Henry Lazarus Gaidis.

Kolekciją sudaro keli tūks-
tančiai muziejinių verty-

bių, daugiausiai ginklai – pisto-
letai, šautuvai, kardai, durtuvai, 
durklai ir kiti karinės amunicijos 
pavyzdžiai. Muziejui dovanotas ir 
gausus karinės aprangos rinkinys: 
uniformos, kepurės, beretės, šal-
mai, amunicijos diržai, uniformi-
niai diržai, dėklai, antsiuvai. 

„Kolekcija išskirtinė ne tik dėl 
jos dydžio, bet ir dėl nuoseklu-
mo: net ir negyvenant Lietuvoje,                
H. Gaidžiui pavyko surinkti itin 
retus Lietuvos kariuomenėje 
naudotus ir lietuvių kariams pri-
klausiusius ginklus, kurie atspindi 
įdomų laikotarpį – seniausios ver-
tybės yra XVIII a. pabaigos. Tarp jų – Napo-
leono kariuomenės lietuviško ulonų pulko 
uniforma, 1863–1864 metų sukilimo, Pirmo-
jo ir Antrojo pasaulinių karų dalyvių daiktai. 
Vertinga kolekcijos dalis – ir tarpukario Lie-
tuvos kariuomenėje naudoti ginklai, taip pat 
joje reprezentuojami ir išeivijos lietuviai, ir 
partizaninio karo dalyviai. Tai – savotiška lie-
tuvio kario tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje is-
torija“, – pasakoja LNM vadovė dr. Rūta Kač-
kutė.

Svarbi šios dovanos dalis yra archyvinis 
rankraštinis fondas. Jame – žymių iš Lietuvos 
kilusių žmonių apdovanojimai, dokumentai, 
laiškai ir kai kurie asmeniniai daiktai. Kolek-
cijos archyve sukaupta informacijos apie 

vyskupą Jurgį Matulaitį, daktarą Joną Šliūpą, 
generolus Stasį Raštikį, Joną Černių, Vincą 
Vitkauską. Atskirą kolekcijos dalį sudaro di-
delis Lietuvos karo laivo ,,Prezidentas Sme-
tona“ kapitono Povilo Labanausko archyvas.

Laukia išsamūs moksliniai tyrimai 

Lietuvą kolekcija iš JAV pasiekė jūrų 
transportu, jai supakuoti prireikė per 

60 dėžių. Artimiausiu metu bus pradėti ko-
lekcijos parengimo nuolatiniam saugojimui 
darbai, inventorinimas ir moksliniai tyrimai. 
Pristatyti šį rinkinį visuomenei planuojama 
2021 m.

„Daugiau kaip dvejus metus truko kolek-

Kolekciją Lietuvai dovanojo JAV gyvenantis lietuvių kilmės išeivis 
Henry Lazarus Gaidis. V.Aleksiejūno nuotr.
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cijos dovanojimo sutarties derinimas, preli-
minaraus katalogo parengimas, transporta-
vimo ir su kolekcijos pervežimu susijusios 
dokumentacijos tvarkymas. Jos sisteminimo 
ir mokslinių tyrimų etapas taip pat užtruks, 
tačiau jau dabar matome, kad LNM fondai 
bus papildyti itin ženkliai – nemaža dalis do-
vanotų vertybių muziejuje neturi analogų. 
Kolekcijos vertę dar labiau didina tai, kad ji 
yra išskirtinai lituanistinė“, – teigia LNM di-
rektoriaus pavaduotojas-vyriausiasis fondų 
saugotojas dr. Žygintas Būčys.

Dovanos vertė galėtų siekti pusę mili-
jono dolerių, tačiau tikslus jos įvertinimas 
užtruks. Tikėtina, kad kolekcijos vertė augs, 
nes ją sudaro nemažai ypač retų eksponatų, 
kurių vertė aukcionuose siekia po kelias de-
šimtis tūkstančių eurų. Kai kurie eksponatai 
yra vienetiniai, unikalūs.

Muziejus dėkingas prie šios kolekcijos 
dovanojimo Lietuvai svariai prisidėjusiam 
atsargos vyr. leitenantui Nerijui Treiniui, 
kuris kartu su LNM darbuotojais Ž. Būčiu ir 
Vytautu Aleksiejūnu rūpinosi jos pargabeni-
mu į Lietuvą ir perdavimu muziejui. Didelę 

pagalbą suteikė ir Lietuvos ambasada JAV, 
LR užsienio reikalų ir LR krašto apsaugos mi-
nisterijos. Kolekcijos pargabenimą į Lietuvą 
rėmė Lietuvos kultūros taryba.

Apie kolekcininką Henry Lazarus Gaidį 

Henry Lazarus Gaidis – XX a. pradžios 
išeivių iš Lietuvos palikuonis, akty-

vus JAV lietuvių bendruomenės narys, Balti-
morės lietuvių namų-muziejaus kuratorius.

H. Gaidis gimė 1940 m. Baltimorėje. 1962 
m. baigė Merilando universitetą, kur studija-
vo ekonomiką. Tais pačiais metais baigė JAV 
oro pajėgų karininkų kursus, vėliau – Fede-
ralinio tyrimų biuro specialiųjų agentų aka-
demiją. Visą gyvenimą dirbo FTB agentu, o 
išėjęs į pensiją – privačiu detektyvu.

H. Gaidis, prieš dovanodamas visą gyve-
nimą kauptą kolekciją, daug dėmesio skyrė 
informacijos apie ją sklaidai: savo rinkinį eks-
ponavo Baltimorės muziejuje, rengė paro-
das įvairiuose JAV miestuose, dalyvavo įvai-
riuose renginiuose, parodose.        ■

Lietuvos nacionaliniam muziejui dovanota 
unikali ginkluotės, karinės aprangos ir 
archyvinių dokumentų kolekcija. S. Samsono nuotr.

Atskirą kolekcijos dalį sudaro Lietuvos 
karo laivo „Prezidentas Smetona“ kapitono 

Povilo Labanausko archyvas. S. Samsono nuotr.
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se Muzikinis M. Oginskio dvaro paveldas
Danutė EINIKIENĖ

Žemaičių dailės muziejui 
Lietuvos kultūros tarybos 

sprendimu buvo skirta lėšų res-
tauruoti itin vertingą eksponatą 
– apie 1870 m. „C. Bechstein“ 
pagamintą pianiną, turintį iš-
skirtinę reikšmę muzikiniam 
Oginskių paveldui.

Šis pianinas – vienas iš retesnių gar-
saus Karlo Bechšteino (Carl Bechstein, 

1826–1900) pianinų ir fortepijonų fabriko  
„C. Bechstein“ pagamintų egzempliorių. Įra-
šas korpuso priekinėje dalyje Hof-Lieferant 
Sv. Maj. des Kaisers u Königs nurodo, kad mo-
delis buvo gaminamas itin aukštos kilmės 
asmenims. Fabrikas pasaulinio pripažinimo 
sulaukė 1862 m., kai Londono pramonės ir 
meno mugėje K. Bechšteinas buvo apdo-
vanotas sidabro medaliu. Dalyvaudamas 
1867m. vykusioje Paryžiaus pasaulinėje pa-
rodoje fabrikas užsitikrino lyderio pozicijas 
Europoje, užsakymai atkeliaudavo iš Angli-
jos, Australijos, Kanados, Rusijos ir kt. šalių. 
Žymūs kompozitoriai F. Listas, R. Vagneris, 
J. Bramsas tvirtino, kad dėl puikaus instru-
mento dizaino ir tvirtos konstrukcijos šios 
firmos pianinu galima sukurti kokią nori mu-
ziką. Žemaičių dailės muziejuje esantis pia-
ninas priklausė Plungės dvaro savininkams 
Oginskiams, vėliau rūmų šeimininkė Marija 
Oginskienė, išvykdama į gimtąją Poznanę, 
instrumentą padovanojo buvusiam dvaro 
orkestro smuikininkui Jonui Petkūnui, kuris 
buvo baigęs Drezdeno konservatoriją ir tu-
rėjo absoliučią klausą. 

Muzikanto šeima pianiną išsaugojo. So-
vietiniais metais kraštotyrininkė Eleonora 

Ravickienė (1916–2004) instrumentą surado 
Šilutėje, pas J. Petkūno vaikaitę E. Norkie-
nę. Instrumento įsigijimą 1987 m. finansavo 
Plungės r. Kulių kolūkis, vadovaujamas pir-
mininko Juozapo Bražinsko. Pianinas ilgai 
saugotas Plungės rajono Kultūros skyriaus 
sandėlyje. 1994 m. kunigaikščio M. Oginskio 
rūmuose atidarius Žemaičių dailės muziejų 
nuspręsta, kad vertingas Oginskių palikimas 
turi grįžti atgal į rūmus. 

Pianino istorijai svarumo suteikia ir tai, 
kad juo yra grojęs vienas žymiausių Lietuvos 
menininkų Mikalojus Konstantinas Čiurlio-
nis. Oginskių rūmuose muzikai buvo skiria-
mas ypatingas dėmesys. Plungėje atidarius 
dvaro muzikos mokyklą, iš vietinių muzikų 
buvo suburtas orkestras, kuriame grodavo 
30–50 muzikantų. Orkestrui 1894–1902 m. 
vadovavo Varšuvos muzikos instituto absol-
ventas Pranas Dovydavičius. XIX a. pradėtas 
steigti dvarų muzikos mokyklas galima lai-
kyti muzikantų kalvėmis, į jas mokytis suva-
žiuodavo gabūs vaikai ne tik iš Lietuvos, bet 
ir iš Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos.

M. K. Čiurlionis M. Oginskio dvaro muzi-
kos mokykloje mokėsi nuo 1889 m. vasaros 
iki 1892 m. Nuo 1892 m. pavasario iki1893 m. 
rudens dvaro orkestre grojo fleita, jam buvo 
suteiktas išlaikymas, 5 rublių alga, pasiūta 

Apie 1870 m. „C. Bechstein“ pagamintas pianinas.
Žemaičių dailės muziejaus archyvo nuotr.
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seuniforma. Dvaro siuvėjas Adolfas Dauman-
tas prisiminė, kad Čiurlionis susižavėjo ne 
tiek pačia uniforma, kiek švarko apykaklėje 
prisiūtomis dviem lyromis. Pirštais jas pa-
lietęs pasakė: „Dabar aš tikras muzikantas.“ 
Pasak Čiurlionio sesers Juzefos, tuo metu jis 
„buvo jaunutis dar vaikelis, jauniausias visa-
me orkestro sąstate“.

Orkestras jį tiesiog užvaldė, jis studijavo 
kiekvieno instrumento partitūras, jas anali-
zavo, lygino. Orkestro vadovas, matydamas, 
kad jaunuolis turi išskirtinių gabumų muzi-
kai, leido jam groti koncertiniu „C. Bechstein“ 
pianinu. Čiurlionis improvizuodavo, iš po 
dramblio kaulo klavišų skraidino žemaitiškų 
liaudies dainų melodijų gijas aukštyn į toli-
mas erdves... Kai pats kunigaikštis važiuo-
davo pasivažinėti, jo dūdų orkestras raitas 
grodavo trankius maršus, o dainuoti dažnai 
pasirinkdavo Čiurlionio harmonizuotą lietu-
vių liaudies dainą „Ant kalno gluosnis“. 

Likimas lėmė, kad Plungė Čiurlioniui 
tapo reikšminga gyvenimo dalimi. Dar kartą 
čia jį atvedė meilė rašytojai Sofijai Kymantai-
tei. Plungėje jis kartu su Sofija praleido kūry-
bingiausius gyvenimo metus (1908–1909). 

Deja, instrumento laikas nepagailėjo, 
jis nukentėjo ir dėl mechaninių pažeidimų. 

P. Gudyno restauravimo centro specialistų 
išvadose, rašytose dar 2008 m. vasario 8 d., 
konstatuojama: „Lakas nutrintas, ypač dang-
tis, matomos vabzdžių landos. Viršutinėje 
dalyje ir prie pakojų atšokusi faneruotė. Kai-
rė apatinė dalis sulaužyta, skilusi, trūksta kai-
riojo ir dešiniojo pakojų fragmentų.“ 

Laukė ilgi pianino atnaujinimo darbai. 
Pasak restauratoriaus Dariaus Narmonto, 
instrumentas buvo restauruojamas iš pa-
grindų, tačiau maksimaliai, iki mažiausių de-
talių išsaugant visa, kas yra išlikę. Restauruo-
jant korpusą ir fasadą atkurtos trūkstamos 
detalės, o apdailai naudota senovinė auten-
tiška lakavimo technologija.

Instrumento „muzikinė“ dalis buvo labai 
nukentėjusi dėl laiko poveikio, o mechaniz-
mai dar ir labai sudėvėti. Restauruojant ne 
tik atkurtas instrumento veikimas, bet ir iš-
saugota originali senovinė jo konstrukcija. 
Visiškai sudilę pianino mechanikos plaktu-
kėliai restauruoti Vokietijoje, ten pagamin-
tos ir specialiai šiam instrumentui pritaikytos 
bosinės stygos.  

Šiuo metu Žemaičių dailės muziejuje 
baigiami kunigaikščio M. Oginskio rūmų res-
tauravimo darbai, po kurių vienoje iš salių 
numatyta įrengti naują nuolatinę ekspozi-
ciją „M. K. Čiurlionis Plungėje“. Restauruotas 
„C. Bechstein“ pianinas bus ne tik autentiška 
puošmena, bet ir centrinė ekspozicijos dalis 
bei taps nauju traukos objektu. Koncertinei 
veiklai vėl tiksiantis instrumentas bus repre-
zentacinis – planuojama rengti kamerinės 
muzikos koncertus, populiarinti M. K. Čiur-
lionio ir Oginskių giminės muzikinį palikimą.

Plungė tapo vienu iš svarbiausių 
nacionalinio kultūros kelio „Čiurlionio kelias“ 
miestų. Ypač svarbu, kad visi autentiški eks-
ponatai, susiję su M. K. Čiurlionio paveldu, 
būtų tinkamai išsaugoti ir pristatyti visuo-
menei.                ■

M. Oginskio orkestro muzikantai. 
XIX a. pab., Liepoja. E. Genzelio nuotr.
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NEMO konferencijos įžvalgos

Lapkričio 16–19 d. vykusi NEMO – Europos muziejų orga-
nizacijų tinklo konferencija „Muziejai, kuriantys prasmę“ 

pirmą kartą organizuota per nuotolį.

Didžiulį susidomėjimą konferencijoje 
pristatytomis temomis ir nauju ren-

ginio formatu rodo tai, kad į konferenciją 
užsiregistravo per 1500 dalyvių iš daugiau 
kaip 80 šalių. Per keturias konferencijos die-
nas prie skirtingų virtualiai transliuotų sesijų 
prisijungė beveik 3000 žmonių. Nuotolinis 
renginio formatas leido kur kas didesniam 
bendraminčių būriui iš viso pasaulio susi-
burti, pajusti tarptautinės bendruomenės 
stiprybę, pasidalyti patirtimis, įgyti naujų 
žinių ir sulaukti įkvėpimo naujiems projek-
tams. Konferenciją moderavo NEMO gene-
ralinė sekretorė Julia Pagel.  

50 pranešėjų iš 15 šalių konferencijos 
dalyvius įkvėpė šiandien kylančias sudėtin-
gas, kompleksines temas spręsti kuriant ak-
tualius pasakojimus, inicijuojant pokyčius ir 
pasitelkiant daugialypį mąstymą. Su didele 

dalimi skaitytų pranešimų galima susipažin-
ti NEMO interneto svetainėje bei „YouTube“ 
platformoje https://www.youtube.com/chan-
nel/UC5XQKvWi9vZ0fCs33Xx6zbw.

Konferenciją atidarė Leičesterio univer-
siteto (Jungtinė Karalystė) Muziejų ir gale-
rijų tyrimų centro direktorius prof. Richardas 
Sandellas. Jis ir pabrėžė, kad sudėtingas ir 
diskusijas keliančias temas muziejai gali na-
grinėti trimis skirtingais būdais – pasitelkda-
mi savicenzūrą, daugiaperspektyvų pasako-
jimo būdą (t. y., auditorijai pateikti ne vieną, 
o daugiau naratyvų) ir aktyviais veiksmais 
keisdami visuomenę.

Konferenciją moderavo NEMO generalinė 
sekretorė Julia Pagel.  

Dr. Sigita BAGUŽAITĖ-TALAČKIENĖ

Konferencijos pranešėjas Leičesterio universiteto 
(Jungtinė Karalystė) Muziejų ir galerijų tyrimų centro 
direktorius prof. Richardas Sandellas. 
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Kompleksiškumo, suprantamumo ir pa-
tikimumo (angl. „Complexity, Comprehensi-
bility and Credibility“) sekcijoje pranešimą 
skaitė tvaraus kultūrinio turizmo srityse vei-
kiančios įmonės „Muze“ įkūrėja Dragana Lu-
cija Ratković Aydemir, gyvenanti ir dirban-
ti Kroatijoje ir Turkijoje. Ji kalbėjo apie tai, 
kad muziejų pateikiamos istorijos atsiranda 
bendradarbiaujant su bendruomenėmis ir 
aktyviai įsiklausant į jų poreikius. Futurolo-
gas, Vokietijos sostinėje Berlyne įsikūrusio 
muziejaus „Futurium“ Edukacijos skyriaus 
vadovas Davidas Weigendas forumo daly-
viams pasakojo apie bendrojo projektavimo 
(angl. co-design) procesus, kai kūrybiniame 
procese dalyvauja visos suinteresuotosios 
šalys – verslo partneriai, klientai. Jis pabrėžė, 
kad muziejų kuriamos ekspozicijos, parodos, 
dirbtuvės ir kt. gali būti laikomos prototipais, 
kurias galima bet kada pakeisti.

Antrojoje sekcijoje „Suprasti skir-
tumus – pakeisti perspektyvas“ (angl. 
„Understanding Differences – Chan-
ging Perspectives“) kalbėjusi Slovėni-
jos Nacionalinio šiuolaikinės istorijos 
muziejaus direktorė Kaja Širok kelia 
klausimą, kaip perkurti praeities na-
ratyvus ir skatina priimti besikeičian-
čius požiūrius, pripažinti kitokią patir-

tį. Pasak jos, vieni kitais pasitikinčių žmonių 
grupėje dalijantis skirtingomis istorijomis ir 
požiūriais galima paveikti tiek pasakotoją, 
tiek klausytoją, o šis procesas skatina empa-
tiją bei supratimą. 

Kelių Berlyno muziejų iniciatyvos „Multa-
ka – muziejus kaip susitikimo vieta“ projektų 
koordinatorė Salma Jreige išsakė mintį, kad 
tikroji įvairovė sukuriama tuomet, kai žmo-
nės gali patys papasakoti savo istorijas – nuo 
projekto idėjos iki jos visiško realizavimo.

Trečiosios sekcijos dalyviai svarstė, kaip 
gali atrodyti naujo tipo muziejus. Sarajeve, 
Bosnijos ir Hercegovinos sostinėje, įkurto 
Karo vaikų muziejaus steigėjas ir vadovas 
Jasminko Halilović iškėlė idėją, kad muziejai 
yra lyg potyrių mozaika – ir ne tik dėl mu-
ziejų pasakojimų įvairovės (pasak jo, papras-
ti daiktai gali būti nepaprasti nematerialaus 

2020 m. NEMO konferencijos „Muziejai, kuriantys prasmę“ logotipas.

Konferencija organizuota iš 
Rijekos miesto (Kroatija).
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paveldo liudytojai), bet ir dėl suvokimo bei 
paramos formų įvairovės. Pranešėjas taip 
pat kalbėjo apie verslumo mąstysenos nau-
dą ir būtinybę rizikuoti, ieškoti partnerių ir 
kurti įvairių suinteresuotų šalių pasitikėjimą. 

Žmonijos istorijos muziejaus Mančeste-
ryje, Jungtinėje Karalystėje, direktorė Cathy 
Ashton kalbėjo apie apie dažnai nepastebi-
mų žmonių istorijų rinkimą kaip muziejų įsi-
pareigojimą demokratijai.

Konferencijos dalyviams surengti trys 
internetiniai seminarai. Konsultacijų įmonės 
„The Experience Business“ (Jungtinė Karalys-
tė) įkūrėja Lisa Baxter ir Viurtembergo valsty-
binio muziejaus Štutgarte, Vokietijoje, Paro-
dų skyriaus vedėjas Janas Warnecke pateikė 
įžvalgas, kaip planuoti lankytojų patirtis, kad 
muziejus liktų aktualus. Amsterdame, Ny-
derlanduose, veikiančios organizacijos „Ki 
Culture“ įkūrėja Caitlin Southwick semina-
ro dalyvius įkvėpė ieškoti tvarių muziejaus 
veiklos būdų. 

Atskirame seminare kalbėta apie Eu-
ropos finansavimo ir bendradarbiavimo 
galimybes. Jas pristatė Italijos Emilijos-Ro- NEMO archyvo nuotr.

Nuotolinėje konferencijoje dalyvavo beveik 3000 žmonių. 

manijos regiono Kultūros paveldo instituto 
projektų vadovė Margherita Sani, vyresnysis 
Nyderlandų muziejų asociacijos patarėjas 
Lodewijk Kuiper, Chester Beatty bibliotekos 
Dubline, Airijoje, edukacijos vadovė Jenny 
Siung ir Suomijos paveldo agentūros depar-
tamento vadovė Pirjo Hamari. 

Atskiroje sesijoje aptarti ir muziejų sek-
toriui kilę Covid-19 pandemijos iššūkiai. Da-
lyviams pristatyta NEMO tyrimo apie pande-
mijos poveikį ir iššūkius muziejams rezultatų 
apžvalga. 

Kadangi konferencija buvo organizuo-
ta iš Kroatijos, Rijekos miesto, jos dalyviams 
pristatytos virtualios ekskursijos po dvi 
parodas, kurios buvo parengtos įgyvendi-
nant programą „Rijeka 2020 – Europos kul-
tūros sostinė“. Be to, konferencijos dalyviai 
turėjo progos virtualiai susipažinti ir su ketu-
riais Kroatijos regioniniais muziejais.

Paskutinę konferencijos dieną NEMO na-
riai aktualiausius klausimus aptarė taip pat 
per nuotolį surengtame 28-ajame metinia-
me visuotiniame narių susirinkime.       ■
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Rima VASAITIENĖ

Zanavykų muziejus ir Ve-
lenje muziejus Slovėnijoje 

parengė virtualią parodą „Or-
namentų susitikimai: slovėnų 
ir lietuvių tekstilės tradicija“.

Tekstilės paveldas yra puiki pasako-
jimų apie bendrą Europos paveldą 

tema. Parodą parengė Velenje muziejaus 
kuratorė Ona Čepaitytė Gams, padedama 
Zanavykų muziejaus direktorės Rimos Vasai-
tienės ir etnologės Ingos Nėnienės, knygų 
„Zanavykų tekstilės tradicijos“ bei „Tekstilės 
lobiai Zanavykų bažnyčiose“ autorės. Ren-
giant parodą naudota šiose knygose surink-
ta medžiaga ir abiejų muziejų archyvinė me-
džiaga. Virtuali dviejų muziejų paroda buvo 
įtraukta į spalio 15–17 d. vykusių „Erasmus+“ 
dienų programą. 

2019 m. Velenje muziejus gavo finansavi-
mą 2 metų „Erasmus+“ mobilumo projektui 
„Lino paveldas muziejų veikloje: jungtis tarp 
praeities ir ateities“. Slovėnų muziejininkai į 
projekto veiklas buvo įtraukę apsilankymą 
7-iuose Lietuvos muziejuose, bet prasidėjus 
pandemijai spėta įgyvendinti tik vieną pro-
jekto etapą – slovėnai aplankė Arklio muzie-
jų Anykščiuose ir Zanavykų muziejų, įsikūru-
sį Šakių rajone, Zyplių dvare. 

Vienas iš Velenje muziejaus padalinių 
– etnografinė Grilo sodyba, kur organizuo-
jamos su lino paveldu susijusios veiklos, itin 
vertinamos vietos bendruomenės. Anksčiau 
lino kultūra Slovėnijoje, kaip ir kitose Europos 
šalyse, buvo tekstilės tradicijos pagrindas. 
Deja, šiuo metu lino tekstilės pramonė Slo-
vėnijoje, kaip ir Lietuvoje, yra beveik išnyku-
si. Lankydamiesi Lietuvoje Velenje muziejaus 
darbuotojai etnologai Tanja Verboten, Blažas 
Verbič ir muziejininkė edukatorė O. Čepaity-

tė Gams domėjosi Zanavykų krašto tekstilės 
tradicijomis, jų puoselėjimu Zanavykų mu-
ziejaus veiklose. Slovėnų apsilankymas  buvo 
labai naudingas – pasidalyta gerąja patirtimi, 
aptarti ateities planai, bendradarbiavimo ga-
limybės. Muziejininkai iš Slovėnijos susitiko 
ir su Girėnų bendruomenės audėja Irena Sa-
kalauskiene, kuri svečius supažindino su au-
dimo paslaptimis ir mokė austi lietuviškomis 
audimo staklėmis. O. Čepaitytė Gams apie 
apsilankymą Lietuvoje kalbėjo su susižavėji-
mu: „Susitikimas, ypač vertinant iš dabartinių, 
pandemijos paveiktos realybės pozicijų, buvo 
neįkainuojama patirtis.“

Užsimezgus draugystei tarp Velenje ir 
Zanavykų muziejų, 2020 m. buvo planuotas 
Zanavykų muziejininkų vizitas Slovėnijoje. 
Velenje mieste kas dveji metai organizuoja-
mas tarptautinis siuvinėjimo festivalis, ku-
riame Zanavykų muziejus planavo pristatyti 
tekstilės paveldui skirtą parodą. Dėl pande-
mijos festivalis buvo atšauktas, bet muziejai 
nusprendė užsimezgusį bendradarbiavimą 
išnaudoti ir paruošė bendrą virtualią parodą 
anglų kalba. Parodą galima apžiūrėti abiejų 
muziejų interneto svetainėse, o 2021 m. pla-
nuojama ją abiejose šalyse pristatyti gyvai.    ■

Velenje muziejaus darbuotojai su Zanavykų muziejaus 
direktore Rima Vasaitiene (antroji iš kairės).
Zanavykų muziejaus archyvo nuotr.
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Morkūno jubiliejus
Gita ŠAPRANAUSKAITĖ 
Inga LEVICKAITĖ-VAŠKEVIČIENĖ

Vienas Lietuvos liaudies buities muziejaus (LLBM) kūrė-
jų, ilgametis direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei 

ir informacijai, etnologas dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas 
2020-aisiais šventė gražią gyvenimo ir 50 metų darbo muzie-
juje sukaktį.

Eligijus Juvencijus Morkūnas gimė 
1945 m. rugsėjo 7 d. (dokumentuose 

– rugsėjo 27 d.) Kėdainiuose Marijono ir Vin-
centos Morkūnų šeimoje. Tėtis – dantų tech-
nikas, tarpukariu buvęs verslininkas, mama 
– gydytoja odontologė. Nuo mažumės labai 
domėjosi istorija. Eidamas iš mokyklos daž-
nai užsukdavo į Kėdainių krašto muziejų, kur 
jį ypač žavėjo ekspozicijoje stovinti medinė 
siuvimo mašina, prenumeravo tęstinį leidinį 
„Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai“, 
keliaudamas dviračiu aplankė daug istorinių 
vietų. Vis dėlto savo gyvenimą su istorija su-
siejo ne iš karto – baigė Kauno technologijos 
technikumą, Kauno politechnikos institute 
(dabar Kauno technologijos universitetas) 
studijavo statybą. 

E. J. Morkūnas rinko medžiagą apie pir-
tis, piešė įvairius objektus 1970 m. Vilniuje 
pamatė ant stulpo priklijuotą skelbimą apie 
organizuojamą ekspediciją į Gervėčius, ku-
riai vadovavo etnologas prof. dr. Norbertas 
Vėlius. Po ekspedicijos muziejininkas Stasys 
Daunys techniką išmanantį ir puikiai piešian-
tį jaunuolį pakvietė dirbti moksliniu bendra-
darbiu į neseniai įkurtą LLBM, skyrė atsakin-
gu už liaudies techniką. Čia E. J. Morkūnas 
susidomėjo malūnais ir kitu technikos pavel-
du. Pirmosios muziejuje jo įrengtos ekspozi-
cijos – kepurinis vėjo malūnas iš Vaivadiškių 

(Ukmergės r.), milo vėlykla iš Daubutiškių 
(Šalčininkų r.) ir kalvė-garinė iš Šniurkiškių 
(Biržų r.) kaimų.

1974 m. E. J. Morkūnas pradėjo tyrinėti 
Lietuvos miestelių architektūrą ir buitį, rū-
pinosi pastatų atranka, komplektavimu bei 
ekspozicijomis. Jam pasiūlius į muziejų buvo 
atkelta dauguma miestelio ekspozicijos ir 

Eligijus Juvencijus Morkūnas – malūnų tyrinėtojas.
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kitų muziejuje stovinčių pastatų. Pats rūpi-
nosi ne tik šių pastatų įsigijimu, bet ir jų išar-
dymu, gabenimu, pastatymu. Jo dėka į LLBM 
perkelta ir išsaugota medinė stačiatikių cerk-
vė iš Kėdainių, kurią XVII a. viduryje pastatė 
didysis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  
etmonas ir Vilniaus vaivada Jonušas Radvila, 
XVIII a. pabaigos unikalūs mediniai Aristavė-
lės (Kėdainių r.) dvaro rūmai, Santeklių (Ma-
žeikių r.) vandens, Kantvainų (Klaipėdos r.) 
vėjo malūnai ir kt. Jo rūpesčiu 1971 m. suras-
tas ir identifikuotas garsaus kryždirbio Vinco 
Svirskio kapas Surviliškyje (Kėdainių r.), šei-
miniame Mataičių šeimos kape.   

E. J. Morkūnas surinko didžiąją dalį liau-
dies technikos ir miestelio ekspozicijoms 
reikalingų eksterjero ir interjero eksponatų, 
įrengė per 40 muziejaus ekspozicijų. Iš viso 
muziejui įgijo per 30 000 eksponatų. Amati-
ninkų įrankių ir darbo priemonių, miestelio 
parduotuvių prekių kolekcijas kaupė labai 
kryptingai, turėdamas viziją, kurioje ekspozi-
cijoje jos galėtų būti panaudotos. Ekspedici-
jose rinko medžiagą apie vėjo, vandens ma-
lūnus, aliejines, įvairius amatus ir kt. Fiksavo 

objektus piešiniuose, brėžiniuose, vadovavo 
studentų praktikoms ir ekspedicijoms. LLBM 
archyve saugoma 581 vnt. jo pateiktų tyrimo 
bylų, piešinių ir brėžinių. 

Muziejininkas daug nusipelnė, kad bro-
lijos „Lapteviečiai“ iniciatyva LLBM būtų pra-
dėtas formuoti unikalus, skaudžius Lietuvos 
istorijos momentus menantis Tremties ir pa-
sipriešinimo sektorius. 1992 m. čia pastaty-
ta jurta (žeminukė), vėliau atsirado tremties 
vagonas, paminklai. 2001 m. E. J. Morkūnas 
įrengė partizanų žeminės (bunkerio) ekster-
jero ir interjero ekspozicijas, kurios lankyto-
jus supažindina su pokario partizanų kovos 
ir gyvenimo sąlygomis. 

Dirbdamas muziejuje E. J. Morkūnas 
1979 m. baigė Vilniaus universiteto Istori-
jos fakultetą. Diplominiame darbe rašė apie 
vėjo malūnus, vėliau tai tapo pagrindine jo 
etnologinių tyrimų tema. Kolegos juokau-
davo, kad pats geriausias Morkūno draugas 
yra malūnas... Bendradarbiaudamas su foto-
grafu Anatolijumi Andrejevu, 1982 m. išleido 
knygą „Technikos paminklai. Vėjo malūnai“. 
1993 m. tapo humanitarinių mokslų daktaru, 

Eligijaus Juvencijaus Morkūno atkurta geležies parduotuvės ekspozicija.
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apgynęs disertaciją „Lietuvos vėjo malūnai 
XIX a.–XX a. pirmojoje pusėje“. Moksliniam 
darbui vadovavo  prof. habil. dr. Pranė Dun-
dulienė, vėliau – habil. dr. Vacys Milius. 

E. J. Morkūnas sukaupė medžiagos apie 
1268 Lietuvos vėjo, vandens, motorinius 
malūnus, paskelbė mokslo straipsnių apie 
vėjo malūnų tipus, sparnų konstrukcijas ir kt. 
Bendradarbiaudamas su Lietuvos kraštoty-
ros draugija, vėliau – su „Versmės“ leidykla, 
leidžiamoje „Lietuvos valsčių“ serijoje publi-
kavo straipsnių apie XIX a.–XX a. pirmosios 
pusės Lietuvos vėjo ir vandens malūnus. 
Skaitė pranešimus įvairiose mokslinėse kon-
ferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Aktyviai 
bendradarbiauja su TIMS (Tarptautinė moli-
nologų asociacija), yra jos narys. 

2013 m. sudarė knygą „Įdomiausi Lietu-
vos technikos paminklai“, kurioje rašė apie 
vandens ir vėjo malūnus. 2014 m. išleistame 
„Lietuvos architektūros istorijos“ 4 tome pa-
skelbė straipsnių apie gamybinius statinius: 
aliejines, bravorus, kalkines, karšyklas ir ver-
pyklas, lentpjūves, malūnus ir kt. Straipsnių 

apie technikos paveldą parašė Visuotinei lie-
tuvių enciklopedijai, Technikos enciklopedi-
jai ir kt. 

E. J. Morkūnas daug rašė ir apie mies-
telius. 1986 m. sudarė LLBM leidinį „Mies-
telis“. Jame publikavo straipsnį „Reklama 
miesteliuose XIX a. pabaigoje–XX a. I pusė-
je“. 2017m. išleido gausiai nuotraukomis ir 
paties piešiniais iliustruotą knygą „Lietuvos 
miestelių atspindys. Muziejaus miestelis“, iš-
samiai ir patraukliai pristatydamas LLBM su-
kauptą miestelio pastatų kolekciją.  

Nemažai dėmesio skyrė ir parodoms. 
2006 m. LLBM parodų salėje buvo sureng-
ta paroda „Keturi muziejaus dešimtmečiai: 
praeitis ir ateitis“, kurioje E. J. Morkūnas 
kuravo miestelio dalį – atkūrė spalvingą ir 
tikrovišką tarpukario gatvę su krautuvėlė-
mis, amatininkų dirbtuvėmis. Čia eksponavo 
beveik 1300 daugiausia paties įgytų ekspo-
natų – XX a. 2–4 dešimtmečių prekių ir to 
meto prekybos įrangos. 2010 m. pristatė 
didžiulę parodą „Mūsų jaunystės technika“, 
kuri ženklino autoriaus 40 metų darbo LLBM 
sukaktį ir buvo tarsi dalijimasis patirtimi ir 
sukauptomis žiniomis. Parodoje pristatyti 
476 eksponatai – įvairiais laikotarpiais na-
muose žmogų supę daiktai. 2015 m. mu-
ziejaus miestelio Urmininko name E. J. Mor-
kūnas eksponavo parodą „Verslas, verslas, 
verslas“, kurioje rodyti atrinkti 157 vienos 
šeimos verslo dokumentai nuo XIX a. pabai-
gos iki 1945 m. Parengė nemažai virtualių 
parodų, iš kurių pažymėtinos šios: „Virimo ir 
šildymo eksponatai Lietuvos liaudies buities 
muziejuje“, „Šiek tiek apšvietimo technikos“, 
„Amatininkų darbo įrankių piešiniai LLBM 
archyve“. 

E. J. Morkūnui labai svarbu skleisti žinias 
apie LLBM sukauptą etnologijos paveldą ir 
patraukliai jas pateikti. Ilgą laiką jis su kole-
gomis muziejuje organizuodavo Užgavėnių 

E. J. Morkūno atidaryta tarpukario 
laikotarpio odontologo kabineto ekspozicija.



LIETUVOS MUZIEJAI 2020’4 51

Su
ka

kt
ys

Lietuvos liaudies buities 
muziejaus archyvo nuotr.

šventę, Amatų dienas, keliautojo ir žurnalis-
to Mato Šalčiaus atminimui skirtą dviračių 
žygį „Aplink Lietuvą“. Nuo 1991 m. E. J. Mor-
kūnas, naudodamas gyvosios istorijos (living 
history) principą, lankytojams interpretuoja 
prekybininko darbą paties įruoštose gele-
žies parduotuvės, manufaktūros parduotu-
vės „Gražina“ ekspozicijose, dalyvauja Žoli-
nės renginio interpretacinėje programoje 
„Šventadienis Lietuvos kaime XX a. 3–4 de-
šimtmetyje“. Įrengė edukacines ekspozicijas 
apie tarpukario inžinerinį paveldą, valsčių, 
paštą, taip pat „Pažink medį“. 2006 m. su 
bendraautoriais išleido elektroninę knygą 
„Lietuvos etnografijos paveldas vaikams“ – 
šį leidinį Lietuvos muziejų asociacijos Švie-
timo sekcija apdovanojo už geriausią idėją. 
E. J. Morkūnas yra ir vienas iš LLBM informa-
cinių leidinių – vadovų po muziejų „Žemaiti-
ja“ (2010 m.), „Suvalkija“ (2013 m.), Dzūkija“ 
(2014 m.), „Aukštaitija“ (2015 m.) sudarytojų 
ir tekstų autorių. 

Nuo 1995 m. E. J. Morkūnas yra ates-
tuotas nekilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos specialistas, statinių priklausinių 
(technikos vertybių) ekspertas. Drauge su 
kolegomis inicijavo siaurojo geležinkelio 
komplekso, vieno stambiausių Lietuvos pa-

veldo objektų, įtraukimą į Lietuvos Respu-
blikos nekilnojamų kultūros vertybių regis-
tro statinių kompleksų ir ansamblių sąrašą. 
Atliko Karaliaus Vilhelmo kanalo (Klaipėdos 
kanalo) ir Lietuvos plačiųjų geležinkelių se-
nųjų statinių paveldosaugos ekspertizę. Nuo 
2015 m. yra Kultūros paveldo departamento 
prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilno-
jamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 
narys, atsakingas už technikos paveldą.

2020 m. liepos 9 d. Kėdainiuose, savo 
gimtuosiuose namuose E. J. Morkūnas ati-
darė tarpukario laikotarpio odontologo 
kabineto ekspoziciją, skirtą keturių vienos 
šeimos odontologų atminimui. Tokio pobū-
džio ekspozicija – vienintelė Lietuvoje. Joje 
galima susipažinti su 1936 m. Čekoslovakijo-
je gaminta dantų gydytojo kabineto įranga, 
kuri su mažais pakeitimais išsaugota iki šių 
dienų. 

E. J. Morkūnas labai myli savo darbą mu-
ziejuje, niekada neatsisako konsultuoti kole-
gas, paaiškinti vieno ar kito eksponato san-
darą, veikimo principą, mėgsta juos vaizdžiai 
iliustruoti piešiniu. Muziejininkas mielai 
veda ekskursijas, bendrauja su žurnalistais, 
dalyvauja televizijos laidose. Laisvalaikiu fo-
tografuoja, gamina ryškiaspalvius medinius 

žaisliukus-dročius, kuria 
tradicinius stogastulpius 
ir medžio skulptūras – 
LLBM miestelio bažnyčios 
komplekso vartų nišoje 
stovi jo išdrožta Švč. Mer-
gelės Marijos Maloningo-
sios skulptūra. 

Gražaus jubiliejaus 
proga dr. Eligijui Juven-
cijui Morkūnui linkime 
daug sveikatos ir toliau 
nepailstamai darbuotis!  ■

E. J. Morkūnas prie parodos „Mūsų jaunystės technika“ ekspozicijos.
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Jolanta KLIETKUTĖ

Spalio 10 d. Kretingos muziejus šventė dvi svarbias datas – 
muziejaus įkūrimo 85-ąsias ir Kretingos dvaro puoselėto-

jo, grafo Juozapo Tiškevičiaus 185-ąsias gimimo metines.

Jubiliejinius renginius grafų Tiškevi-
čių rūmų Baltojoje salėje sveikinimo 

žodžiu pradėjo muziejaus direktorė Vida 
Kanapkienė. Kretingos rajono savivaldybės 
mero pavaduotojas Dangiras Samalius ir 
administracijos direktorė Jolanta Girdvai-
nė muziejui padovanojo Kretingos vėliavą, 
perskaitė Lietuvos Respublikos Prezidento ir 
Ministro Pirmininko šventinius sveikinimus 
muziejaus bendruomenės nariams įteikė 
LR kultūros ministerijos ir Kretingos rajono 
mero padėkos raštus. Muziejaus kolektyvą 
ir jam 40 metų muziejui vadovaujančią di-
rektorę V. Kanapkienę sveikino gausus būrys 
oficialių asmenų ir bičiulių, tarp jų – daug 
metų Lietuvos nacionaliniam muziejui vado-
vavusi Birutė Kulnytė, Kretingos rajono savi-

valdybės atstovai, miesto bendruomenės 
nariai, pranciškonas brolis Bernardas ir kt. 

Pirmasis muziejus, turintis oficialų herbą

Lietuvos genealogijos ir heraldikos 
draugijos kancleris Paulius Vaniu-

chinas pristatė Kretingos muziejaus herbą:  
raudoname skyde vaizduojamas sidabrinis 
grifas su sidabriniu kalaviju dešinėje leteno-
je. Herbas spalio 5 d. oficialiai patvirtintas ir 
įregistruotas Lietuvos genealogijos ir heral-
dikos draugijos Juridinių asmenų herbų re-
gistre. Šį faktą patvirtinantis herbo liudijimas 
įteiktas muziejaus direktorei. Kretingos mu-
ziejus tapo pirmuoju Lietuvoje, turinčiu savo 
oficialų herbą. 

Atidarytas VI-asis Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“

LIETUVOS MUZIEJAI 2020’452



LIETUVOS MUZIEJAI 2020’4 53

Su
ka

kt
ys

Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas D. Samalius ir 
administracijos direktorė J. Girdvainė muziejui dovanojo Kretingos vėliavą.

Kraštietis Paulius Vaniuchinas muziejui įteikė 
oficialų įstaigos herbo liudijimą.

„Kai 1992 m. muziejų iš vienuolyno per-
kėlėme į grafų Tiškevičių rūmus, kurie buvo 
įkurti buvusioje J. K. Chodkevičiaus dvarvie-
tėje, nusprendėme, kad muziejaus herbui la-
bai tiks iš šios šeimos herbo išimta centrinė 
dalis – kovotojas grifas su kalaviju. Juk ir mes 
esame kovotojai, nuolat kovojame dėl istori-
nių statinių“, – herbo istoriją priminė muzie-
jaus direktorė V. Kanapkienė.

„Visą laiką būkit pirmieji“, – muziejaus 
kolektyvui linkėjo kraštietis P. Vaniuchinas, 

pasidalijęs džiugia žinia – Lietuvos genea-
logijos ir heraldikos draugijos 2021 m. orga-
nizuojama III-oji Alberto Kojalavičiaus-Vijū-
ko mokslinė konferencija bus skirta didikų 
Chodkevičių giminei ir vyks Kretingoje.

  Konferencija ir parodos

Mokslinę konferenciją „Kretingos 
muziejus: nuo pirklio Leibos Men-

delovičiaus namų iki grafų Tiškevičių rūmų“ 
pradėjo V. Kanapkienė pranešimu „Šviesos ir 
meilės vainiką pynėme kartu“, kuriame trum-
pai apžvelgė Kretingos muziejaus veiklą, 
išsamiai pristatė pastarųjų 5-erių metų pa-
siekimus kuriant krašto istoriją ir paveldą 
reprezentuojančias ekspozicijas, parodas, 
projektus, atkuriant unikalią grafų Tiškevičių 
dvaro sodybą, pasidalijo ateities lūkesčiais.

Vyriausioji fondų saugotoja Dalia Padrie-
zienė aptarė sunkumus ir iššūkius, su kuriais 
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eksponatų rinkinius. Archeologijos ir isto-
rijos skyriaus muziejininkas-istorikas Tadas 
Šaulys dalijosi kai kuriomis Kretingos muzie-
jaus istorijos mįslėmis. Informacijos ir edu-
kacijos skyriaus vedėja Jurgita Paulauskie-
nė konferencijos dalyvius supažindino su 
muziejaus edukacinių programų gausa, pa-
sidžiaugė, kad muziejus neapsiriboja vien 
stacionariomis ekspozicijomis, bet peraugo į 
profesionalią pažinimo erdvę, kurioje galima 
turiningai praleisti laisvalaikį.  

Gamtos skyriaus vedėja Jurgita Tertelie-
nė priminė įdomią grafų Tiškevičių Vasaros 
ir Žiemos sodų istoriją, pristatė jau parengtą 
Žiemos sodo rekonstrukcijos-modernizavi-
mo projektą: sodas bus atnaujintas sudarant 
galimybę judėjimo negalią turintiems žmo-
nėms aplankyti ne tik oranžeriją, bet ir dva-
ro rūmų antrąjį aukštą, sode bus užtikrintas 
tinkamas mikroklimatas – reikiama tempe-
ratūra, drėgmė, vėdinimas. J. Tertelienė pa-
sidalijo svajonėmis atkurti ir Vasaros sodą. 
Nepaprastai įdomų pranešimą „Juozapas 
Tiškevičius – naujovių diegėjas ir šeimos re-
zidencijos Kretingoje puoselėtojas“ pristatė 
istorikas Julius Kanarskas. Jis pranešė džiu-
gią naujieną – Vilniaus šv. Jonų bažnyčios 

Krikštų metrikų knygoje pavyko atrasti grafo 
J. Tiškevičiaus krikšto įrašą, tad jau žinoma 
tiksli jo gimimo data – lapkričio 8-oji. 

Kretingos muziejaus Parodų salėse buvo 
atidarytos dvi parodos: „Juozapo Tiškevi-
čiaus šeima ir jos pėdsakai Lietuvoje“ ir „Kre-
tingos muziejui – 85: istorijos puslapiai, uni-
kalūs eksponatai“. Renginio finaliniu akcentu 
tapo VI-ojo Kretingos dvaro menų festivalio 
„Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“ atida-
rymas ir Klaipėdos valstybinio muzikinio 
teatro simfoninio orkestro koncertas „SMS: 
Kur vėjams grojant, bangos dainuoja...“       ■

J. Klietkutės nuotr.

Parodose pristatyti muziejaus saugykloje saugomi 
restauruoti eksponatai.

Kretingos muziejuje atidaryta paroda „Kretingos muziejui – 85: istorijos puslapiai, unikalūs eksponatai“.
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i• Tiesiu keliu. J. Gintautas. Žemaičių 

muziejaus „Alka“ leidinys. 
▶ Žymiausias Telšių vyskupo 

Justino Staugaičio J. Gintauto slapy-
vardžiu pasirašytas trijų dalių roma-
nas „Tiesiu keliu“ pirmą kartą išleistas 
1934–1935 m. Žemaičių muziejaus 
„Alka“ iniciatyva antrą kartą išleista 
knyga skiriama Valstybės atkūrimo 
šimtmečiui pažymėti ir J. Staugaičio, 
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepri-
klausomybės akto signataro, atmin-
čiai įamžinti. Kūrinio kalba ir stilius 

išliko originalūs. Knyga yra puikus pavyzdys, kaip lietuvių tauta 
sugeba susitelkti ir aukotis, kai reikia grumtis už savo valstybės 
ateitį. Kartu tai – puikus paties J. Staugaičio gyvenimo apibūdini-
mas. Knygos leidimą inicijavo 2018 m. Žemaičių muziejaus „Alka“ 
direktorė Elvyra Spudytė. 

▶ Klaipėda: sp. DRUKA, 2018, 240 psl., iliustr. Tiražas 700 egz. ■

• Rokiškio krašto žydai: istorija, 
atmintis, paveldas“. Rokiškio krašto 
muziejaus leidinys. 

▶ Knyga prasmingai papildo 
mokslo ir kraštotyros žinių apie litva-
kų indėlį į Lietuvos miestų gyvenimą 
visumą. Čia pateikiamas istorinis Ro-
kiškio krašto žydų bendruomenės 
sanklodos ir kaitos tyrimas, apžvelgia-
mas Rokiškio krašto žydų gyvenimas, 
pristatomas jų palikimo įamžinimas, 
Rokiškio krašto muziejuje saugomi 
su žydų gyvenimu susiję eksponatai. 
Knygos leidimą parėmė Lietuvos kul-

tūros paveldo departamentas, organizacija „Prisimenant litva-
kus“. Sudarė Jolita Jurevičienė ir Nijolė Šniokienė.

▶ Rokiškis: sp. UAB „Taurapolis”, 2019, 80 psl., iuliustr. Tiražas 
360 egz. ■

• Žemių įtvirtinimai Lietuvoje. Ze-
nonas Baubonis, Gintautas Zabie-
la. Lietuvos archeologijos draugijos 
leidinys – XVI–XVIII a. žemių įtvirtinimų 
atlasas. 

▶ Leidinys reprezentuoja ne-
gausią naujųjų laikų gynybinių įtvirti-
nimų Lietuvoje grupę, paveldosaugi-
ninkų vadinamą senovės gynybiniais 
įtvirtinimais. Jie dažniausiai buvo 
formuojami iš žemių supilant pyli-
mus ir iškasant griovius ar atitinkamai 
planiruojant šlaitus, tad jie vadintini 

žemių įtvirtinimais. Knygos autoriai pateikia informaciją apie 
visus 33 šiuo metu Lietuvos teritorijoje žinomus XVI–XVIII a. že-
mių įtvirtinimus, knygoje jie išdėstyti abėcėliniu principu. Atlase 
yra trumpas kiekvieno žemių įtvirtinimo aprašymas (dabartinė 
būklė, istorinė raida, įtvirtinimų elementai ir struktūra, datavi-
mas, tyrinėjimai, pagrindiniai radiniai); vietos žemėlapis; detalūs 
įtvirtinimų ir jų tyrimų brėžiniai; didelės raiškos aerofotografijos, 
pateikiamos nuotraukos, kuriose užfiksuotos tyrimų akimirkos, 
radiniai, taip pat archyvinės nuotraukos. Leidinys prisideda prie 
nežinomų naujųjų laikų žemių įtvirtinimų paieškų, esamų apsau-
gos bei tolesnių tyrimų.

▶ Vilnius: sp. „Standartų spaustuvė“ 2019, 100 psl., iliustr. Ti-
ražas 800 egz. ■

• Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 19. 
XXIII mokslinė konferencija „Kovo 
11-osios Lietuva muziejuose“. Tęs-
tinis Lietuvos muziejų asociacijos lei-
dinys. 

▶ Šiame leidinyje publikuoja-
mas LMA Rinkinių mokslinių tyrimų 
sekcijos 2020 m. spalio 15 d. virtua-
lioje erdvėje organizuotoje metinėje 
XXIII mokslinėje konferencijoje „Kovo 
11-osios Lietuva muziejuose“ skaity-
tų pranešimų rinkinys. Konferencija 
skirta 30-osioms Lietuvos Respubli-

kos atkūrimo metinėms paminėti. Ši tema šalies muziejininkus 
pakvietė apžvelgti per tris Nepriklausomybės dešimtmečius 
Lietuvos muziejuose išryškėjusias kolekcijų kaupimo patirtis, 
problemas ir tendencijas. Leidinį papildo rubrikoje „Lietuvos 
muziejų rinkinių moksliniai tyrimai“ pristatomi konferencijo-
je neskaityti, aktualiausi moksliniai tyrimai. Leidinio straipsniai 
publikuojami lietuvių kalba, o jų santraukos – anglų kalba. Suda-
rytoja dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė. 

▶ Vilnius: sp. BĮ UAB „Baltijos kopija“ 2020, 120 psl, ilustr. Ti-
ražas 300 egz. ■

• Algirdas Landsbergis. Kelionė. 
Maironio lietuvių literatūros muziejaus 
leidinys skirtas išeivių rašytojui, drama-
turgui, literatūros kritikui, „Laisvosios 
Europos“ radijo bendradarbiui, PEN 
klubo tremtyje pirmininkui bei vicepir-
mininkui prof. Algirdui Landsbergiui 
atminti. 

▶ Debiutinė A. Landsbergio 
knyga „Kelionė“, pirmą kartą išleista 
1954 m. Čikagoje, yra pirmasis eg-
zodo romanas, ištrūkęs iš lietuviškų 
kaimo epikos tradicijų. Romane at-

skleidžiamos istorinio laiko realijos – pasitraukimas iš Lietuvos 
artėjant antrajai sovietinei okupacijai ir karo pabaiga bombar-
duojamoje Vokietijoje.  A. Landsbergis – vienas iš talentingų 
išeivių kūrėjų, vienodai laisvai rašiusių lietuvių ir anglų kalbomis, 
dėl savo debiutinės knygos įrašytas lietuvių literatūros istorijoje 
kaip pirmojo modernaus romano autorius. Knygą sudarė Virgini-
ja Babonaitė-Paplauskienė.

▶ Kaunas: sp. „Morkūnas ir Ko“, 2019, 343 psl. Tiražas 1500 egz. ■

• Iš Panevėžio praeities: šeimos 
portretas istorijos kontekste. XXI 
konferencijos pranešimai. Panevė-
žio kraštotyros muziejaus leidinys. 

▶ Jame skelbiami 2019 m. 
muziejuje vykusios tarpdisciplininės 
konferencijos pranešimai, kviečian-
tys krašto istoriją tyrinėti per šeimos 
istoriją ir į šeimos institutą pažvelgti 
įvairiais aspektais plačiame XVI–XXI a. 
kontekste. Nors šeima kaip objektas 
dažniausiai tyrinėjama sociologų ar 
antropologų, pastaruoju metu po-
puliarėja šeimos istorijos tyrinėjimas 

gender studies kontekste, leidžiantis šeimą tyrinėti ne tik iš istori-
jos, bet ir iš etnologijos, sociologijos, kultūrinės antropologijos, 
religijotyros, medicinos ir kt. mokslų pozicijų. Sudarė Vitalija Va-
siliauskaitė. 

▶ Panevėžys: sp. D. Rudžio IĮ „P4U“, 2019, 199 psl., iliustr. Ti-
ražas 250 egz. ■
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