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Lietuvos kultūros tarybos programos 

„Strateginis kūltūros organizacijų finan-

savimas“ projektą

Balandžio 22–23 d. Lietuvos muziejų asoci-
acija (LMA) ir LMA Rinkinių mokslinio tyri-
mo sekcija surengė virtualią XXIV mokslinę 
konferenciją „Archeologinis paveldas Lietu-
vos muziejuose“. 
Konferencijos vaizdo įrašo stopkadras.

Gegužės 18 d. Tarptautinės muziejų dienos 
proga muziejai kartu su LMA ir Tarptautinės 
muziejų tarybos Lietuvos skyriumi parengė vir-
tualaus nacionalinio projekto „Lietuvos muzie-
jų fenomenai“ tęsinį – 60 naujų vaizdo siužetų. 
Plakato fragmentas.

LMA valdyba 2020 Metų muziejininko var-
dą suteikė Nacionalinio M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus Grafikos sektoriaus va-
dovei dr. Aušrai Vasiliauskienei (kairėje). 
ČDM archyvo nuotr.

Birželio 18–20 dienomis Lietuvoje jau tre-
čiąjį kartą vyko Europos archeologijos die-
nų renginiai, į kuriuos įsijungė archeologai 
iš 10-ies šalies apskričių. 
LNM archyvo nuotr.

Gegužės mėn., minint jubiliejinius Jono Karo-
lio Chodkevičiaus (1561–1621) metus, Lietu-
vos nacionalinis dailės muziejus ir J. K. Chod-
kevičiaus labdaros ir paramos fondas pristatė 
kilnojamąją parodą. G. Grigėnaitės nuotr.

Gegužės 12 d. Kroatijos sostinės Zagrebo 
centre veikiančioje AMZ galerijoje atidaryta 
kilnojamoji Lietuvos nacionalinio muziejaus 
paroda „(Ne)matomi Lietuvos piliakalniai“.
LNM archyvo nuotr.

Gegužės 18 d. paminėta vaismedžių tyrinė-
tojo prof. Adomo Hrebnickio memorialinio 
muziejaus 60 metų įkūrimo sukaktis. 
A. Skunčikaitės nuotr.

Gegužės mėn. Vaikų literatūros muziejus, 
Maironio lietuvių literatūros muziejaus pa-
dalinys, minėjo 30 metų sukaktį.
V. Petrikienės nuotr.
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priemonės savivaldybių muziejuose
Dr. Virginija JURĖNIENĖ 
Angelė SABALIAUSKAITĖ

Egzistuoja daug būdų, kaip muziejai, 
naudodami elektroninę rinkodarą, 

gali pasiekti savo lankytojus. Vienas iš jų – 
socialiniai tinklai, šiuo metu juose tarsi vei-
kia atskiri intensyvūs bendravimo tinklai, 
kuriuose tarpusavyje bendrauja privatūs 
vartotojai, o organizacijos komunikuoja su 
savo tiksline auditorija.

2020 m. pavasarį dėl COVID–19 sukeltos 
pandemijos Lietuvos Respublikos teritorijo-
je įvesta ekstremali padėtis pakeitė visų kul-
tūros įstaigų, taip pat ir muziejų, veiklos or-
ganizavimo pobūdį. Kadangi fizinis muziejų 
lankymas buvo draudžiamas, Lietuvos mu-
ziejų darbas organizuotas per nuotolį, veikla 
perkelta į elektroninę erdvę. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kul-
tūros ministro įsakymu ,,Dėl muziejų veiklos 
organizavimo ir paslaugų teikimo rekomen-
dacijos ekstremaliosios situacijos dėl CO-
VID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ muziejai 
turėjo ,,paslaugas teikti nuotoliniu būdu ir 

tęsti plačiai naudotų įtraukių virtualių rengi-
nių, edukacinių veiklų, kitų turinio sklaidos 
priemonių, skirtų lankytojams, kūrimą, tobu-
linti virtualias muziejaus paslaugas, taip pat 
gausinti nuotoliniu būdu prieinamą muzie-
jaus turinį: ne tik pildyti skaitmeninių išteklių 
portalus naujais suskaitmenintais ekspona-
tais, bet ir, bendradarbiaujant su kitais sek-

Elektroninė rinkodara šiandien yra pažangiausias ir, ko gero, 
greičiausias verslo bendravimo su klientais būdas. Muziejų 

rinkodara taip pat modernėja ir keliasi į elektroninę erdvę. 
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kurti naujus e. produktus ir (arba) e. paslau-
gas“. Ministerija rekomendavo naudoti kuo 
daugiau informacijos sklaidos priemonių ir 
kanalų, tokių kaip skelbimai prie muziejaus 
įėjimo, informacija muziejaus interneto sve-
tainėje, socialinių tinklų paskyrose ir kt.

Katarina Ceran ir Milosas Stevic (2009) 
nurodo, kad elektroninė rinkodara pasitelkia 
šias komunikacijos priemones: internetinę 
reklamą, elektroninio pašto rinkodarą, ryšius 
su visuomene, internetą. Išskirtinis vaidmuo 
tenka interneto svetainei, kurią kai kurie 
autoriai (Deividas Talijūnas, 2004) priski-
ria prie elektroninės rinkodaros priemonių. 
Mohamedas Abdel-Bassetas ir kiti ekspertai 
teigia, kad geriausias būdas organizacijai 
rasti naujus vartotojus ir plėtoti verslą yra 
sukurti aukštos kokybės interneto svetainę, 
pasižyminčia paprastu ir patraukliu dizainu. 
Svarbiausia – pelnyti lankytojų pasitikėjimą 
ir užtikrinti, kad jie svetainėje ras visą jiems 
reikalingą informaciją. 

Pasak M. Abdel-Basseto, Interneto svetai-
nė turi atspindėti įmonės veiklos turinį, turė-
ti įdiegtas pagrindines naršykles – ,,Firefox“, 
,,Chrome“ ir kt. Svetainė turi būti lengvai pa-
siekiama, prieinama mobiliose platformose, 
turėti prieigą prie socialinių tinklų ,,Linkedln“, 
,,Facebook“. Kiti svarbūs organizacijos inter-
neto svetainės požymiai: skelbiami spaudos 
pranešimai, naujienos, dėmesys interesų gru-
pėms, naudojamos naujausios technologijos, 
nuolat atnaujinamas turinys, įdiegta saugos 
sistema, pritaikymas negalią turintiems as-
menims, galimybė pervesti mokestį per ge-
riausias ePayment sistemas, skelbiamos sėk-
mės istorijos. Svarbu rinkti informaciją apie 
lankytojus – kiek jų yra ir iš kur, kiek vidutiniš-
kai laiko praleidžia svetainėje, nustatyti, kur 
dėti daugiausia pastangų, kad būtų efekty-
viausiai naudojamos lėšos ir laikas.

Muziejai pagal pavaldumą gali būti na-
cionaliniai, respublikiniai, taip pat pavaldūs 

savivaldybėms. Mokslininkų dėmesio daž-
niausiai sulaukia nacionaliniai ir respubliki-
niai muziejai, todėl buvo aktualu atkreipti 
dėmesį į savivaldybėms pavaldžius muzie-
jus ir ištirti, kokias jie taiko elektroninės rin-
kodaros komunikacijos priemones, daran-
čias poveikį vartotojų lojalumui. Tuo tikslu             
2020 m. rugsėjo–lapkričio mėn. buvo vykdo-
mas kiekybinis ir kokybinis tyrimas. Lietuvos 
savivaldybių muziejų vadovams išsiųstos 47 
anketos, dar 18 anketų adresuota muziejų 
rinkodaros skyriams arba specialistams, at-
sakingiems už rinkodarą. Deja, atsakymų su-
laukta tik iš 8 muziejų. 

Analizuojant anketose pateiktus atsaky-
mus apie muziejų naudojamas elektroninės 
rinkodaros komunikacijos priemones nusta-
tyta, kad viename muziejuje vyrauja ryšiai su 
žiniasklaida (respondentas nurodė: reklama, 
viešieji ryšiai – straipsniai, pranešimai spau-
dai), kitame muziejuje, anot respondento, 
orientuojamasi į naujienlaiškius. Pažymė-
tina, kad naujienlaiškiai įgauna vis didesnį 
populiarumą pasauliniu mastu, ši priemo-
nė pasitelkiama siekiant užtikrinti efektyvią 
komunikaciją su auditorijomis ir ypač pa-
vieniais vartotojais, mat elektroniniu paštu 
galima pasiekti tikslingai pasirinktus adresa-
tus ir planuoti į konkretų asmenį orientuotą 
komunikaciją. Galima teigti, kad prasidėjo 
naujienlaiškių, arba informacinių biuletenių, 
klestėjimo era. 

Elektroninės rinkodaros komunikacijos 
priemonių populiarumas atsižvelgiant į mu-
ziejų darbuotojų atsakymus:

1. Socialiniai tinklai (7 iš 8).
2. Elektroninis paštas (3).
3. Vaizdo įrašai (2).
4. Konkursai, ryšiai su žiniasklaida, nau-

jienlaiškiai (po 1).
1 pav. pateikiamas elektroninės komu-

nikacijos priemonių, išskyrus interneto sve-
taines, vertinimas vartotojo aspektu balais 
pagal Likerto skales.
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Net 5 priemonės – elektroninis paštas, 
paieškos svetainė, naujienlaiškiai, socialiniai 
tinklai ir virtualios parodos – lojalumo as-
pektu laikomos visiškai vienodai svarbiomis. 
Reklaminiai skydeliai, vebinarai (interneti-
niai seminarai), vaizdo įrašai, forumai, inter-
netiniai konkursai, žaidimai susilaukė visu 
balu žemesnio vertinimo. Prasčiausiai įver-
tinta naujienų / diskusijų grupė – 1,5 balo 
mažiau nei geriausiai įvertintos priemonės. 

Vienas respondentas nevertino vebina-
rų, vaizdo įrašų, forumų, internetinių kon-
kursų, žaidimų. Reikia pastebėti, kad res-
pondentas gali pasirinkti visiškai nevertinti, 
nereikšti nuomonės, praleisti kai kurių tei-
ginių reitingavimą, be to, gali būti, kad jam 
dar trūksta žinių. Tai patvirtina 2017 m. UAB 
„Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ atliktas 
muziejų ir bibliotekų rinkodaros veiklos eks-
pertinio tyrimo išvados: „Žinių labai trūksta, 

jų žinios nuo seminaro iki seminaro. Išsila-
vinimas daugiausia menotyra, istorija, me-
nininkai. Neturi jokių rinkodaros pagrindų, 
o svarbiau, komunikacijos. Veikla atliekama 
mėgėjiškai, trūksta bazinių žinių (Muziejų ir 
bibliotekų rinkodaros veiklos ekspertinis ty-
rimas, 2018, 17–21).

2 lentelė. Elektroninės rinkodaros komunikacijos svarba pagal respondentų atsakymus.

1 Informacija pasiekia žymiai didesnį potencialių lankytojų skaičių. Tai ypač aktualu turint galvoje jaunus 
žmones, bet ir daug senjorų yra labai aktyvūs socialiniuose tinkluose.      

2 Informacija pasiekia žymiai didesnį potencialių lankytojų skaičių. Tai ypač aktualu turint galvoje jaunus 
žmones, bet ir daug senjorų yra labai aktyvūs socialiniuose tinkluose.

3 Tai yra pagrindas parodyti visuomenei, ką veikia muziejus, kas jame įdomaus.
4 Todėl, kad reikia neatsilikti nuo technologijų pažangos. Tik taip galima pasiekti didesnę dalį potencia-

lių lankytojų. Taip pat tai susiję su mažomis laiko bei kitomis sąnaudos.
5 Aktuali šiuo metu, kai daugelis veiklų vyksta nuotoliniu būdu (esant ekstremalioms situacijomis, kai 

muziejai uždaromi ir nepriima lankytojų).
6 Elektroninėmis rinkodaros komunikacijos priemonėmis galima pasiekti didesnį potencialių lankytojų 

ratą, ypač jaunesnio amžiaus lankytojus.
7 Pritraukia lankytojus į muziejų, taip pat muziejuje vykdomas edukacines ir kitas veiklas.
8 Populiariausia bendravimo priemonė, ypač su jaunimu.

1 Gal vertėtų sukurti muziejų paskyras kituose 
socialiniuose tinkluose. Dabar populiariausias 
„Facebook“.                      

2 Lengvai prieinamo audiogido.
3 Nuomonė apie poreikius nepareikšta.
4 Įtraukiančių inovatyvių priemonių.
5 Galbūt reikėtų įrengti edukacinių erdvių su 

stacionaria įranga (10–12 vnt. kompiuterių), 
kad būtų galima atlikti įvairias užduotis ir pan.

6 Nuomonė apie poreikius nepareikšta.
7 Nuomonė apie poreikius nepareikšta.
8 Interaktyvių priemonių.

1 pav. El. rinkodaros komunikacijos priemonių vertini-
mas vartotojo lojalumo aspektu pagal Likerto skales.

1 lentelė. El. rinkodaros komunikacijos priemonių 
poreikis muziejuje pagal respondentų atsakymus.

Kaip matyti iš pateiktų duomenų (1 len-
telė), daugiau nei pusė respondentų mato 
poreikį muziejams naudoti elektronines rin-
kodaros komunikacijos priemones. 

Buvo aiškinamasi, ar elektroninė rinko-
daros komunikacija su vartotojais yra svarbi 
muziejaus elektroninės rinkodaros priemo-
nė (2 lentelė). Į šį klausimą visi respondentai 
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monės nepareiškė.
Visi respondentai nurodė, kad elektro-

ninės rinkodaros komunikavimo priemonės 
yra labai svarbios, kai kurie pabrėžė, kad 
šioms priemonėms reikalingos mažos fi-
nansinės sąnaudos ir kad jos ypač aktualios 
esant ekstremalioms situacijoms ir bendrau-
jant su jaunimu. Galima daryti prielaidą, kad 
išvardyti faktoriai reikšmingiausi ir muziejus 
skatina dar plačiau naudoti elektroninės rin-
kodaros priemones. 

Analizuojant respondentų nuomones 
apie muziejų elektroninės komunikacijos 
poveikį vartotojų lojalumui nustatyta, kad 
daugiau nei pusė respondentų suvokia šį 
poveikį (3 lentelė).

Tyrime buvo analizuojamos taikomos 
elektroninės rinkodaros komunikacijos prie-
monės, stiprinančios muziejų lankytojų loja-
lumą (4 lentelė). Kaip matyti iš lentelės, visos 
elektroninės rinkodaros komunikacijos prie-
monės muziejams yra svarbios ir taikomos 
siekiant stiprinti vartotojų lojalumą.

Apibendrinus respondentų atsakymus į 
šį klausimą, matyti, kad: 

1 Elektroninė komunikacija labai svarbi, tiek in-
formacijos sklaidos prasme, tiek organizacine 
ir grįžtamojo ryšio prasme. Didžiausi privalu-
mai: operatyvumas, betarpiškumas.

2 Nuolatinio ryšio palaikymas elektroninėmis 
priemonėmis padeda kurti ryšį su organizacija

3 Nuomonės nepareiškė.
4 Ryšys tiesioginis.
5 Vartotojai jungiasi prie muziejaus „Facebook“ 

paskyros, tampa muziejaus draugais, dalinasi 
informacija.

6 Nuomonės nepareiškė.
7 Vartotoją pasiekianti informacija motyvuojanti 

apsilankyti muziejuje.
8 Greičiau sužinoma, pasitikrinama, suintriguo-

jama.

visi 8 muziejai naudoja socialinius tink-
lus;

4 muziejai – virtualias parodas, naujien-
laiškius, vaizdo įrašus;

2 muziejai – reklaminius skydelius, žaidi-
mus, internetinius konkursus, interneto sve-
taines;

1 muziejus – interneto žiniasklaidą;
1 muziejus – elektroninį paštą.
Tyrimas parodė, kad dažniausiai pasi-

telkiami socialiniai tinklai, mažiausiai nau-
dojamasi elektroninio pašto galimybėmis 
ir interneto žiniasklaida, tačiau tokie duo-
menys galėjo būti pateikti tiesiog paminint 
labiausiai tyrimo kriterijus atitinkančias prie-
mones, nevardijant jų visų, nes vienas res-
pondentas savo priemonių sąrašą užbaigia 
žodžiais: „ir kt.“

Į klausimą, ar muziejuose, kuriuose dirba 
respondentai, aiškinamasi apie elektroninės 
rinkodaros komunikacijos priemonių, kurios 
vertintos pagal Likerto skales, poveikį varto-
tojų lojalumui, 6 respondentai atsakė „taip“, 
vienas – „ne“, vienas į klausimą neatsakė.

Apibendrinant galima teigti, kad visi ty-

4 lentelė. Respondentų nuomonės apie muziejuose 
taikomas elektroninės rinkodaros komunikacijos 
priemones, padedančias stiprinti vartotojų lojalumą.

1 Interneto svetainė, socialiniai tinklai („Face-
book“), interneto žiniasklaida

2 Reklaminiai skydeliai, socialiniai tinklai („Face-
book“, „Instagram“), konkursai, virtualios paro-
dos, naujienlaiškiai, vaizdo įrašai

3 Socialiniai tinklai („Facebook“, „Instagram“), 
elektroninis paštas

4 Socialiniai tinklai („Facebook“)

5 Socialiniai tinklai, internetiniai konkursai,vaiz-
do įrašai

6 Elektroninis paštas, socialiniai tinklai, vaizdo 
įrašai, žaidimai, internetiniai konkursai

7 Reklaminiai skydeliai, elektroninis paštas, 
socialiniai tinklai, virtualios parodos

8 Socialiniai tinklai, interneto svetainė, virtualios 
parodos, žaidimai ir kt.

3  lentelė. Respondentų  nuomonės apie poveikį mu-
ziejų elektroninės komunikacijos  vartotojų lojalumui.
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buotojai) suvokia elektroninės rinkodaros 
priemonių reikšmę muziejaus veiklai ir dau-
giau nei pusė iš jų mato šių priemonių kuria-
mą vertę vartotojams bei reikšmę stiprinant 
vartotojų lojalumą organizacijai. 

Respondentų nuomone, svarbiausia 
vartotojų lojalumą stiprinanti priemonė yra 
paieškos svetainė. Taip pat svarbios priemo-
nės yra elektroninis paštas, naujienlaiškiai, 
socialiniai tinklai ir virtualios parodos. Buvo 
nustatyta, kad muziejų darbuotojams gali 
trūkti žinių apie elektroninės rinkodaros ko-
munikaciją, nes du respondentai atsakė ne 
į visus klausimus apie galimą šios komuni-
kacijos poveikį vartotojui. Nustatyta, jog 
muziejams reikia papildomų lėšų, kad galė-
tų diegti naujausias technologijas ir vykdyti 
elektroninę rinkodaros komunikaciją taikant 
įvairias jos priemones.

Buvo atlikta ir antrinių duomenų – savi-
valdybių muziejų veiklos rodiklių statistinė 
analizė, svetainių turinio analizė.

Tyrime buvo analizuojamos 8 savivaldy-
bėms priklausančių muziejų (tyrimo daly-
vių) svetainės, nustatyta, kokius socialinius 
tinklus muziejai naudoja savo rinkodaros 
komunikacijai (5 lentelė).

Iš analizės rezultatų matyti, kad popu-

liariausias socialinis tinklas yra „Facebook“ 
– jį naudoja visi tirti muziejai. „Instagram“ ir 
„Youtube“ naudoja 3 muziejai, „Twitter“ – tik 2. 

5 lentelė. Savivaldybių muziejų interneto svetainių 
turinio analizė.

Muziejus „Facebook“ „Instagram“ „Youtube“ „Twitter“
1 + + + -
2 + + + +
3 + - - -
4 + - - -
5 + - - -
6 + - - -
7 + - - +
8 + + + -

Savivaldybių muziejų darbuotojų tyrimo 
rezultatus palyginus su muziejų svetainių tu-
rinio analize ir 2019 m. savivaldybių muziejų 
veiklos ataskaitomis paaiškėjo, kad respon-
dentų įvardytos elektroninės rinkodaros ko-
munikacijos priemonės, darančios didžiau-
sią poveikį vartotojų lojalumui, yra muziejų 
interneto svetainės ir socialiniai tinklai. Jas 
muziejai aktyviai naudoja rinkodaros tiks-
lams. Vis dėlto tik socialinį tinklą „Facebook“ 
naudoja visi 8 muziejai. 

Taip pat respondentai kaip vieną iš stip-
riausią poveikį vartotojų lojalumui daran-
čių priemonių minėjo muziejaus interneto 
svetainę (tinklalapį), tačiau išanalizavus LR 
kultūros ministerijos pateiktas savivaldybių 
muziejų 2019 metų veiklos ataskaitas pa-
aiškėjo, kad net ne visi savivaldybių muzie-
jai savo svetainėse yra įsidiegę apsilankymų 
skaičiaus matavimo įrankį. Darytina išvada, 
kad toks įrankis galėtų būti įdiegtas kiekvie-
no muziejaus interneto svetainėje, taip pat 
muziejai galėtų aktyviau išnaudoti ir kitus 
socialinius tinklus, ne tik „Facebook“.        ■

Kauno miesto muziejaus „Facebook“ paskyros vizua-
lizacijos ir iliustracija.

G. Gudaitytės pieš.
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Monika ILGAVIČIŪTĖ

Kitais metais bus praėję lygiai 200 metų nuo pasaulinio 
garso mokslininko Teodoro Grotuso (1785–1822) mirties. 

Šia proga LR Seimui siūloma 2022 m. paskelbti T. Grotuso 
metais.

Teodoras Grotusas žinomas kaip 
elektrolizės, fotochemijos dėsnių at-

radėjas, pirmasis Lietuvos fizikochemikas, 
geologas, elektrochemijos ir fotochemijos 
klasikas, sukūręs pirmąją elektrolizės teoriją 
bei nustatęs pagrindinius šviesos poveikio 
dėsnius. 

T. Grotusas gimė 1785 m. Leipcige, augo 
Gedučių kaime, netoli Žeimelio miestelio 
(dabar – Pakruojo r.), Gedučių dvarininkų 
bajorų šeimoje. Mokėsi Leipcigo universite-
te, Paryžiaus politechnikos mokykloje, Ro-
mos ir Neapolio universitetuose. 1808 m. jis 
visam laikui apsigyveno savo motinos dva-
re Gedučiuose, kur pats įsirengė laboratori-
ją. Čia atrado du pagrindinius fotochemijos 
dėsnius, sukūrė pirmąją pasaulyje elekroli-
zės teoriją ir vienas pirmųjų tyrė dujų degi-
mą bei sprogimą. Mokslininkas mirė Gedu-
čiuose 1822 m. Gretimame miškelyje išliko 
buvusi T. Grotuso kapavietė, nes keičiantis 
dvaro savininkams jo palaikai buvo perlai-
doti, o kapo vieta iki šiol nežinoma. 

1994 m. Lietuvoje įsteigtas Teodoro Gro-
tuso paramos fondas, gabiems studentams 
teikiama jo vardo premija, o Vokietijoje vei-
kia mokslininko rėmėjų draugija. 

T. Grotuso vardu pavadinta viena iš Žei-
melio gatvių. Mokslininko atminimą Žeime-
lyje saugo Pakruojo krašto muziejuje „Žiem-
gala“ surinkta medžiaga apie jį bei Kęstučio 
Balčiūno sukurta natūralaus dydžio gipsinė 
skulptūra. Įprasminant mokslininko atmini-
mą ypač prisidėjo kraštotyrininkas, Žeime-
lio vidurinės mokyklos mokytojas Juozas 

Šliavas.
Minint T. Grotuso 150 metų mirties su-

kaktį Gedučių dvaro vieta buvo paženklinta 
akmeniu su T. Grotuso bareljefu ir jo posa-
kiu: „Nors šviesa apšviečia tamsą, nieko nėra 
tamsiau už šviesą“ (bareljefas saugomas Pa-
kruojo krašto muziejuje „Žiemgala“).

2019 m. Pakruojo rajono savivaldybė ir 
Lietuvos mokslų akademija (LMA) pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią sutar-
ta įamžinant nusipelniusio mokslininko at-
minimą Žeimelio centre pastatyti T. Grotuso 
paminklą. Pakruojo rajono savivaldybės ta-
ryba 2021 m. sausio 28 d. posėdyje vienbal-
siai tam pritarė. Bronzinė T. Grotuso skulptū-
ra stovės Žeimelio centrinės aikštės žaliojoje 
zonoje ir „žvelgs“ į muziejaus pusę.          ■

Kęstučio Balčiūno sukurta natūralaus dydžio gipsinė 
Teodoro Grotuso skulptūra. M. Ilgavičiūtės nuotr.
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centre – archeologinis paveldas

Lietuvos muziejų asociacija (LMA) ir Rinkinių mokslinio 
tyrimo sekcija (RMTS) 2021 m. balandžio 22–23 d. suren-

gė XXIV mokslinę konferenciją „Archeologinis paveldas Lie-
tuvos muziejuose“.

Jau antrą kartą konferencija dėl pande-
mijos sukeltos situacijos vyko virtua-

lioje erdvėje – naudojantis pokalbių interne-
tu galimybe „ZOOM“ platformoje ir Lietuvos 
muziejų asociacijos „Facebook“ paskyroje. 
Renginio dalyvius sveikino LMA vadovas, 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Rai-
mundas Balza, Valstybinio Kernavės kultū-
rinio rezervato direkcijos vadovas Ramojus 
Kraujalis ir Lietuvos archeologijos draugijos 
pirmininko pavaduotojas Valdas Steponaitis. 

Konferencijos organizatoriai džiaugėsi 
ypatingu archeologų ir kolegų muziejininkų 

XXIV mokslinės konferencijos „Archeologinis paveldas Lietuvos muziejuose“ plakatas.

aktyvumu – dėl pranešimų gausos konfe-
rencija truko 2 dienas, surengti 5 posėdžiai. 
Pranešimus skaitė įvairių Lietuvos muziejų 
archeologai, kitoms institucijoms atstovau-
jantys mokslininkai ir tyrėjai.

Pirmąjį posėdį moderavo LMA RMTS val-
dybos pirmininkė dr. Jolanta Skurdauskienė 
(Žemaičių dailės muziejus). Kultūros pavel-
do departamento prie Kultūros ministerijos 
atstovės Augustina Kurilienė ir Lijana Mu-
radian skaitė pranešimą apie archeologinių 
radinių perdavimo muziejams teisinį regla-
mentavimą. Valdas Steponaitis, Roma Son-
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šenkovienė (Lietuvos 
nacionalinis muziejus 
(LNM), Klaipėdos Ma-
žosios Lietuvos istorijos 
muziejus, Šiaulių „Auš-
ros“ muziejus) aptarė 
archeologinių radinių 
priėmimo, apskaitos ir 
tvarkymo muziejuose 
klausimus. Eglė Rim-
kienė (Kretingos mu-
ziejus) savo pranešime 
kėlė klausimą, ar muziejų saugyklos yra ar-
cheologinės masinės medžiagos sandėliai. 
Asta Vasiliauskaitė (Vytauto Didžiojo karo 
muziejus, Klaipėdos universitetas) apžvelgė 
aplinkos parametrų stebėjimo analizės gali-
mybes. Dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė (Lie-
tuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM)  
Palangos gintaro muziejus) aptarė savo ats-
tovaujamo muziejaus archeologinio rinkinio 
komplektavimo specifiką.  

Antrojo posėdžio moderatorius – dr. Po-         
vilas Blaževičius (LNM, Lietuvos archeologijos 
draugija). Posėdį pradėjo Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų archeologės: 
dr. Rūtilė Pukienė ir Deimantė Baubaitė apta-
rė muziejuje atliekamus archeologinių medi-
nių struktūrų tyrimus ir išsaugojimo iššūkius, 
o dr. Irutė Kaminskaitė kalbėjo apie organinės 
kilmės radinius. LNDM XIV–XIX a. archeolo-
ginės keramikos rinkinį pristatė Jūratė Mei-

lūnienė ir Rasa Mikolaitienė. Du pranešimus 
skaitė LNM atstovai: apie muziejaus archeo-
logines ekspedicijas, didžiausius jų atradi-
mus pasakojo dr. Gediminas Petrauskas ir 
Gytis Grižas, o Marytė Glemžienė ir  Valdas 
Steponaitis pristatė XVI–XVII a. I pusės mo-
terų galvos apdangalus iš Vilniaus ir Trakų 
bažnyčių.

Paskutiniam, trečiajam pirmosios die-
nos posėdžiui vadovavo Valdas Steponaitis 
(LNM, Lietuvos archeologijos draugija). Min-
timis apie Lietuvos jūrų muziejaus archeo-
logijos rinkinio formavimą, tyrimus ir ateitį 
dalijosi dr. Edvinas Ubis. „Naujausių laikų 
konfliktų archeologija: radiniai ir jų pasakoji-
mas Raseinių muziejaus ekspozicijoje“ – taip 
vadinosi Loretos Kordušienės pranešimas. 
Utenos kraštotyros muziejaus archeologas 
Dalius Ribokas pristatė šio muziejaus arche-
ologinę kolekciją. Mantas Užgalis (Šilutės 

Hugo Šojaus muziejus) aptarė 
2020 m. vykdytų archeologi-
nių detaliųjų tyrimų Armalė-
nų kaime (Šilutės raj.) atvejį: 
tyrinėta nacistinės Vokietijos 
stovyklos karo belaisvių už-
kasimo vieta ir kapų teritorija. 
Sandė Trubilaitė (Vytauto Di-
džiojo karo muziejus) pristatė 

Nuotolinės konferencijos vaizdo įrašo stopkadras.

Nuotolinės konferencijos 
vaizdo įrašo stopkadras.
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LMA informacija

Marijos Gimbutienės ka-
sinėjimus Reketės kapi-
nyne.

Antrąją konferen-
cijos dieną vyko du 
posėdžiai. Ketvirtojo 
konferencijos posėdžio 
moderatorė – dr. Sigi-
ta Bagužaitė-Talačkienė 
(LMA RMTS valdyba, Pa-
langos gintaro muzie-
jus). Povilas Gadliauskas 
iš Kauno miesto muzie-
jaus apžvelgė archeo-
loginių radinių kelią į 
muziejų. Giedrė Zuozienė iš Kupiškio etno-
grafijos muziejaus atskleidė Kupiškio aikš-
tės lobio paslaptis. Mintimis apie Nacionali-
nio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus (ČDM) 
archeologijos rinkinio istoriją ir perspekty-
vas dalijosi Eglė Misevičienė. Povilo Varia-
kojo (Biržų krašto muziejus „Sėla“) prane-
šimas vadinosi „Archeologija: iš praeities į 
dabartį“. Laima Lapėnaitė ir Milda Samulio-
nytė-Zikarienė (LNM, Nacionalinis muziejus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdo-
vų rūmai) skaitė pranešimą intriguojančiu 
pavadinimu  „Kodas EM 1888: archeologijos 
ir etnologijos jungtys“. Dr. Gabrielė Jasiū-
nienė, atstovaujanti Šiaulių ,,Aušros“ mu-
ziejui bei Lietuvos genealogijos ir heraldi-
kos draugijai, konferencijos dalyvių dėmesį 
nukreipė į heraldinius ženklus, randamus 
muziejuose saugomuose archeologijos ra-
diniuose.

Paskutinįjį, penktąjį, posėdį vėl modera-
vo dr. Jolanta Skurdauskienė. Nacionalinio 
muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės valdovų rūmų atstovai dr. Povilas 
Blaževičius, Egidijus Ožalas, Dovilė Urbona-
vičiūtė-Jankauskienė, Rasa Valatkevičienė, 
dr. Rūtilė Pukienė, Medeina Steponavičiūtė, 
Gintautas Striška parengė pranešimą, prista-
tantį 2019–2020 m. Valdovų rūmų archeo-

logijos paveldą. Pranešimą „Originalas ir re-
konstrukcija Alytaus kraštotyros muziejuje: 
praktika, galimybės ir perspektyva“ skaitė 
Artūras Balčiūnas. Dr. Ignas Narbutas (ČDM) 
atkreipė dėmesį į pinigų lobių eksponavimą 
muziejuje atkūrus Nepriklausomybę. Virgi-
nija Ostašenkovienė apžvelgė archeologijos 
reprezentaciją Šiaulių „Aušros“ muziejuje – 
pasakojo apie rinkinį, edukacijos programas, 
parodas ir ekspozicijas. archeologinės edu-
kacijos Kernavės archeologinėje vietovėje 
patirtimis dalijosi Andrius Janionis. 

Visi konferencijos pranešimai ir jų san-
traukos anglų kalba tradiciškai bus publi-
kuoti tęstiniame leidinyje ,,Lietuvos muziejų 
rinkiniai 2021 Nr. 20“. 

Konferencijos partneriai: Lietuvos ar-
cheologijos draugija ir Valstybinio Kernavės 
kultūrinio rezervato direkcija. Konferencijos 
organizavimą, leidinio rengimą ir leidybą fi-
nansavo Lietuvos kultūros taryba.

Kviečiame susipažinti su konferencijos 
pranešimais:

I d. (2021-04-22) įrašas
II d. (2021-04-23) įrašas         ■

Nuotolinės konferencijos vaizdo įrašo stopkadras.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=733345034014584&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1103858110115797&ref=watch_permalink
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Rasa AUGUTYTĖ

Kasmet gegužės 18-ąją visame pasaulyje švenčiama Tarp-
tautinė muziejų diena jau antrą kartą pažymėta kitaip.

Lietuvos muziejai, kviesdami visuome-
nę į profesinę šventę, kartu su Lietu-

vos muziejų asociacija (LMA) ir Tarptautinės 
muziejų tarybos Lietuvos skyriumi (ICOM 
Lietuva) parengė virtualaus nacionalinio 
projekto „Lietuvos muziejų fenomenai“ tęsi-
nį – 60 naujų vaizdo siužetų. 

Projekto ikona pasirinktas M. K. Čiurlio-
nio 1903 m. sukurtas darbas „Kompozicija“ 
(iš Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės mu-
ziejaus (ČDM) rinkinių). Pasak šveicarų pia-
nisto, tyrinėtojo, euritmisto prof. Johanneso 
Greinerio, šis paveikslas galėtų būti ikona ar 
netgi etalonu dar šimtmečiams į priekį, nes 
jame pavaizduota tai, kuo mūsų pasaulis ser-
ga ir kas jį galėtų išgelbėti.

Eksponatai, nešantys laimę ir viltį

Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių 
apskaitos, apsaugos ir saugojimo sek-

cijos pasiūlyta tema „Eksponatas – nešantis 
laimę ir viltį“ muziejininkus kvietė pristatyti 
tai, kas įvairiais istoriniais laikotarpiais buvo, 
yra ir gali būti vilties, laimės ir optimizmo 
šaltiniu. Trumpų vaizdo pasakojimų centre 
– unikalus eksponatas – Angelų muziejaus 
Norų angelas, Druskininkų miesto muzie-
jaus Valdovo taurė, Lietuvos jūrų muziejaus 
Inkaras, Žaislų muziejaus Supamas arkliukas, 
Lietuvos nacionalinio muziejaus pasaga ir kt. 
Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros 
taryba.

Projekto veiklos prasidėjo tuo metu, kai 
visuomenėje šiapus ir anapus uždarytų mu-
ziejų durų augo įtampa ir nerimas. Muzie-
jai ėmė ieškoti būdų, kaip gerinti emocinę 
žmonių būseną, ir vilties šaltinį rado savo 
kolekcijose. Šiemet nacionalinis projektas 
subūrė beveik 60 Lietuvos nacionalinių, res-
publikinių, savivaldybių ir kt. muziejų, vėl su-
sijungusių į vieningą visą šalį apimantį kultū-
rinį-kūrybinį tinklą. 

Aleksandra Kašuba. Globalus kaimas. 
LNDM archyvo nuotr.

Spausdinimo mašinėlė iš partizanų bunkerio. 
Pasvalio krašto muziejaus archyvo nuotr.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNJGYOkfyucbvwMrU5lfl4pcCAWrBBdsC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNJGYOkfyucbvwMrU5lfl4pcCAWrBBdsC
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„Muziejai dar kartą parodė, kad yra po-
kyčių ir pasitikėjimo tarpininkai, pasaulį iš-
tikusios pandemijos metu visuomenei do-
vanojanti optimizmą ir viltį. Esame dėkingi, 
kad į šią iniciatyvą įsijungė dauguma Lie-
tuvos muziejų“, – kolegų kuriama sinergija 
džiaugėsi juos su Tarptautine muziejų diena 
sveikindamas LMA valdybos pirmininkas 
Raimundas Balza.

„ICOM paskelbta 2021 metų tema „Mu-
ziejų ateitis: sugrįžti ir atsinaujinti“ susieta su 
viltimi sugrįžti, atsikurti ir muziejų erdvėse 
vėl girdėti išsiilgtą lankytojų šurmulį. Karan-
tinas muziejams leido permastyti, revizuoti 
ir atrasti unikalias veiklos kryptis, o pandemi-
jos situacijai gerėjant lankytojams pasiūlyti 
naujas formas, papildytą turinį, patrauklias 
edukacines programas. „Muziejų fenomenų“ 
iniciatyva, giliau ir plačiau išryškinanti pa-
vienius eksponatus ir jų stiprų rezonuojantį 
turinį, neabejotinai prisideda prie naujo mu-
ziejų įvaizdžio. Muziejai labai aiškiai skelbia, 

kad esame moderni istorinės atminties ir 
naujų potyrių vieta“, – sako ICOM-LT pirmi-
ninkė Sigita Bagužaitė-Talačkienė.

Muziejų svarbą iliustruoja iškalbinga 
statistika: 2020 m. 106-iuose Lietuvos mu-
ziejuose dirbo 1 446 muziejininkai, bendras 
darbuotojų skaičius – 3 364. 2020 m. su-
laukta 2 837 798 lankytojų, muziejai orga-
nizavo 15 413 edukacinių užsiėmimų, juose 
apsilankė 251 943 dalyviai. Surengtos 1508 
parodos, 67 iš jų – tarptautinės.

2020 Metų muziejininkė įkvėpimo          
semiasi iš Lietuvos dvarų palikimo

Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) 
valdyba 2020 Metų muziejininko var-

dą suteikė ir premiją skyrė ČDM Grafikos 
sektoriaus vadovei dr. Aušrai Vasiliauskienei. 

Profesinis apdovanojimas jai skirtas už 
Lietuvos muziejininkystės plėtrą, materia-
linių ir dvasinių vertybių eksponavimą bei 
populiarinimą.

„Iškilminga 2020 Metų muziejininko var-
do suteikimo ceremonija, kuri įprastai vyk-
davo Tarptautinės muziejų dienos minėjimo 
renginyje, suburdavusiame muziejininkų 
bendruomenę, šiemet dėl pandemijos vėl 
neįvyks, todėl kolegę sveikiname virtualiai“, 
– kalbėjo LMA vadovas-valdybos pirminin-
kas Raimundas Balza. 

A. Vasiliauskienė ČDM dirba nuo 2007 m., 
nuo 2008 m. vadovauja Grafikos sektoriui. 
Profesinė muziejininkės veikla populiarinant 
Lietuvos dvarų kultūros paveldą naciona-
liniu ir tarptautiniu lygmeniu įgavo nepa-
prastas apimtis, jos nuveiktų darbų sąrašas 
įspūdingas. Įgyvendinant projektą „Rokiškio 
Tyzenhauzų-Pšezdzeckių ir Pakruojo von der 
Ropų dailės kolekcijos: istorija, įvertinimas“ 
parengtos parodos, pristatančios unikalų 
dvarų paveldą: paroda „Uždegta Monmartro 

Laikrodis su Abiejų Tautų Respublikos simbolika. 
LNDM archyvo nuotr.
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ugnies: Rokiškio dvaro meno kolekcija“ pri-
statyta M. Žilinsko dailės galerijoje, Lietu-
vos nacionaliniame dailės, Rokiškio krašto, 
Šiaulių „Aušros“ muziejuose. Paroda „Grand 
Tour: Didžiosios kelionės liudijimai baronų 
von der Roppų meno kolekcijoje“ ekspo-
nuota M. Žilinsko dailės galerijoje, o kartu 
su šviesios atminties muziejininku Osvaldu 
Daugeliu rengta paroda „Veidai iš būtojo 
laiko: kunigaikščiai Oginskiai – kultūros me-
cenatai“ pristatyta Lietuvos nacionaliniame 
dailės muziejuje. A. Vasiliauskienė parengė 
ir virtualią parodą „Rokiškio dvaro meno ko-
lekcija iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus rinkinių“, koordinavo tarptautinę 
parodą „Baroko genijus. Simonas Čechavi-
čius (1689–1775)“, eksponuotą Krokuvos 

nacionaliniame muziejuje. Šiai ir kitoms pa-
rodoms rengtų katalogų, taip pat sudarytų 
leidinių, parengtų monografijų ir publikacijų 
lietuvių, lenkų, italų kalbomis sąrašas nuolat 
pildomas ir yra itin vertinamas profesionalų.  

A. Vasiliauskienė suderina muziejininkys-
tės patirtis ir mokslinę veiklą: nuo 2011 m. ji 
yra Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilniaus 
dailės akademijos Dailėtyros instituto aka-
deminės bendruomenės narė, nuo 2017 m. 
– VDU Menų fakulteto docentė, magistran-
tams skaito kursus „Dailės paveldo sklaida ir 
pažinimas“ bei „Edukacija meno muziejuo-
se ir galerijose“. 2011 m. apgynė disertaciją 
„Naratyvinių mariologinių siužetų ikonogra-
fija XVII–XVIII a. Lietuvos dailėje“. Muzieji-
ninkė nuo 2012 m. yra Tarptautinės muziejų 
tarybos (ICOM) narė, nuo 2010 m. – Kauno 
bažnytinio meno komisijos narė, aktyviai 
bendradarbiauja su LMA leidžiant šalies mu-
ziejininkystės metraštį – žurnalą „Lietuvos 
muziejai“.

Metų muziejininko vardo nominaciją 
LMA įsteigė 2004 m. Ji kasmet teikiama pasi-
tinkant Tarptautinę muziejų dieną labiausiai 
nusipelniusiems muziejininkams už Lietu-
vos muziejininkystės plėtrą, muziejų veiklos 
aktualinimą ir kt.          ■

2020 Metų muziejininkė Aušra Vasilaiuskienė. 
ČDM archyvo nuotr.

A. Vasiliauskienės parengta Oginskių kolekcijos paroda. ČDM archyvo nuotr.
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LNM keičia savo vizualinę tapatybę
Arminas ŠILEIKIS

Lietuvos nacionalinis muziejus (LNM) keičia savo įvaizdį, 
kurį pristato naujasis muziejaus logotipas ir trys įvaizdžio 

ambasadoriai, garsūs pramogų bei muzikos pasaulio atstovai.

Muziejaus vizualinės tapatybės kis-
mas yra ir siekis parodyti vidinį 

pokytį: muziejus ieško glaudesnio ryšio su 
bendruomenėmis ir įvairioms sritims ats-
tovaujančiais visuomenes nariais. Muziejus 
– atviras, kviečiantis, įkvepiantis. Tai įrodo ir 
ką tik atliktas bendras muziejaus, trijų garsių 
žmonių ir jaunų mados kūrėjų darbas.

Įkvėpimo sėmėsi iš praeities

Projekto idėją pristatė LNM vadovė     
dr. Rūta Kačkutė: „Jaunus, tvirtais 

žingsniais savo kelią tarptautinėje erdvėje 
besiskinančius šalies dizainerius kvietėme 
apsilankyti mūsų muziejuje. Pasiūlėme jiems 
kūrybos įkvėpimo semtis praeityje, apsilan-
kant ekspozicijų ir parodų erdvėse. Siekia-
me, kad muziejus būtų visapusiškai atviras, 
kviečiantis ir įkvepiantis Lietuvos žmones, o 
ypač jaunąją kartą. Kampanijos šūkis „Naujas 
praeities veidas“ yra būtent apie tai.“

Jaunieji dizaineriai Vida Strasevičiūtė 
(„Upcycled by LT“), Katrina Knizikevičiū-

tė-Bajoras  („Katrina Bajoras“), Julija Frodina 
ir Lina Misėkaitė („Between lab“) sukūrė tris 
skirtingus įvaizdžius, kurie gimė apsilankius 
įvairiuose muziejaus padaliniuose. Dizaine-
rių sukurtų drabužių modeliais ir atsinauji-
nančio LNM įvaizdžio ambasadoriais tapo 
trys Lietuvoje žinomi žmonės.

Muzikos grupės „The Roop“ lyderis Vai-
dotas Valiukevičius, dėvintis Katrinos Knizi-
kevičiūtės-Bajoras sukurtus Egipto faraono 
apdarus, pristatė naują muziejaus padalinį 
– Istorijų namus, kuriuose buvo rengiama 
paroda „Ką slepia sarkofagas?“, pasakojanti 
apie senovės Egipto mumijų tyrimus. Dai-
nininkės ir knygų autorės Jurgos Šeduikytės 
aprangos įvaizdis – tai apsilankymo Kazio 
Varnelio namuose-muziejuje įkvėptas „Be-
tween lab“ darbas, o Dovilės Filmanavičiūtės 
vilkimas drabužis, sukurtas Vidos Strasevi-

D. Filmanavičiūtė pristato V. Strasevičiūtės 
(„Upcycled by LT“) kurtą kostiumą.

V. Valiukevičius vilki modernius Egipto faraono 
apdarus. Jų autorė – K. Knizikevičiūtė.
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tant apie laisvalaikį taptų vienu iš pirmųjų 
žmonių pasirinkimų, tad ir logotipas yra tarsi 
žemėlapis, – pasakojo muziejaus vadovė. – Iš 
tiesų tai – muziejaus padalinių architektūri-
nės formos, visos kartu suformuojančios N 
raidę. Naujasis mūsų logotipas simbolizuoja 
muziejaus išskirtinumą nacionaliniu mastu, 
taip pat ir kiekvieno padalinio savitumą.“ 

Naująjį LNM logotipą kūrė dvi jaunos 
Vilniaus dailės akademijos (VDA) absolven-
tės, studijas tęsusios užsienio aukštosiose 
mokyklose, Daukantė Subačiūtė ir Lina Mar-
cinonytė. Jas konsultavo VDA Grafinio dizai-
no katedros vedėjas prof. Audrius Klimas ir   
prof. Aušra Lisauskienė. 

„LNM – tai 11 muziejaus padalinių. Į pas-
kutinįjį – Istorijų namus, įsikūrusius netoli 
Neries ir Vilnios upių santakos, lankytojus 
pirmą kartą pakvietėme gegužės pradžio-
je, o per ateinančius kelerius metus žada-
me atidaryti dar du, tad į naująjį logotipą jo 
kūrėjos sutalpino viską, ką turime dabar, ir 
truputį ateities – iš viso 13 muziejaus padali-
nių, – sakė muziejaus vadovė dr. R. Kačkutė. 
– Naujasis logotipas rodo ir muziejaus kaitą, 
ir įvairovę. Kiekvienas iš padalinių savaip iš-
skirtinis ir labai svarbus Lietuvos istorijos ir 
kultūros kontekste.“ 

Naujasis LNM įvaizdis simbolizuoja mąs-
tymo ir nuostatų pokytį, taip pat kelia klau-
simą, koks šiandien yra muziejus, kokia jo 
paskirtis, vaidmuo. Atnaujindamas savo vi-
zualinę tapatybę muziejus keičiasi ir pats – 
tampa modernesniu, atviru. Muziejus ir jo 
padaliniai siūlo įtraukiančias parodas, ren-
ginius, vertingas ekspozicijas ir siekia, kad 
būsimos muziejaus iniciatyvos būtų patrau-
klios ne tik jau turimai lojaliai auditorijai, bet 
ir kitiems, kurie seniai jame lankėsi arba ne-
trukus į jį įžengs pirmą kartą.          ■

čiūtės, yra aliuzija į tautinį kostiumą, kuris 
eksponuojamas etnografijos ekspozicijo-
je Naujajame arsenale. Bendradarbiavimo 
idėją padėjo įgyvendinti kūrybinė agentūra 
„Bechtle & Milzarajs“.

„Ši bendra muziejaus, jaunųjų kūrėjų, 
muzikos pasaulio atstovų bei aktyvių ir drą-
siai savo nuomonę reiškiančių visuomeni-
ninkų  kampanija yra tik bendradarbiavimo 
pradžia. Ateityje ir toliau ieškosime panašių 
sąlyčio taškų su įvairiomis bendruomenė-
mis, kuriančiais žmonėmis, šeimomis, verslu 
ir visais aktyviais visuomenės atstovais. Sie-
kiame, kad muziejus kiekvienam taptų arti-
mu ir atviru, būtų pažinimo ir įkvėpimo šal-
tinis“, – apie pokyčius kalbėjo dr. R. Kačkutė.

Vienas muziejus – 13 padalinių

Kartu su atsinaujinančiu muziejaus 
įvaizdžiu pristatytas ir naujasis jo lo-

gotipas. Jame atsispindi skėtinė muziejaus 
struktūra, primenanti, kad muziejų sudaro 
daugiau nei vienas padalinys.

„Siekiame, kad visi muziejaus padaliniai 
atsirastų lankytinų vietų žemėlapyje ir svars-

J. Šeduikytė pristato „Between lab“ kūrėjų sukurtą 
aprangą.

LNM archyvo nuotr.
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Istorija po tavo kojomis: 
Europos archeologijos dienos
Živilė STADALYTĖ

Priešpaskutinį birželio savaitgalį visoje Europoje vyko Ar-
cheologijos dienos: prie prancūzų tarptautinės iniciatyvos 

mūsų šalyje šiemet prisijungė rekordinis skaičius dalyvių – 
renginiai vyko 10-yje šalies apskričių.

Oficialus Archeologijos dienų orga-
nizatorius Lietuvos nacionalinis 

muziejus (LNM) pasiūlė gausiausią renginių 
programą ir siūlė savaitgalį praleisti šurmu-
liuojančiame Senojo arsenalo kieme. „Norė-
jome vilniečius ir miesto svečius pakviesti 
tiesiog gerai praleisti laiką, todėl LNM pro-
grama buvo neįpareigojanti – įtraukiančios 
veiklos rado tiek suaugusieji, tiek jaunieji 
šeimos nariai, – pasakojo LNM Paslaugų lan-
kytojams ir edukacijų skyriaus vadovė Eglė 
Paulauskienė.  

Šiltą vasaros dieną lankytojai rado veiklų 
muziejaus kiemelyje, o norintieji atsigaivin-
ti galėjo leistis į 12 tūkstančių metų istorinę 
kelionę vėsioje ir gaivioje, medžiotojų-ran-

kiotojų ir baltų laikus menančioje archeolo-
gijos ekspozicijoje, kur muziejaus archeolo-
gai vedė nemokamas ekskursijas.

Mažųjų lankytojų laukė molio studija, ku-
rioje jie lipdė indus pagal muziejuje saugo-
mus akmens amžiaus keramikos pavyzdžius, 
improvizuotos archeologinės perkasos, jose 
visi pageidaujantys bent vienai dienai galėjo 
tapti tikrais archeologais. Didžiausia naujovė 
– „Baltiškoji spinta“: matuodamiesi muzie-
jaus audėjų išaustus ir pasiūtus senovinius 
apdarus, puošdamiesi geležies amžiaus lai-
kų papuošalų kopijomis, jaunieji lankytojai 
pasijuto tikrais senovės gyventojais.

Vyresnius lankytojus į pažintį kvietė mu-
ziejaus archeologai ir restauratoriai, kurie 

Vaikams įrengta archeologinė smėlio dėžė.
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https://lnm.lt/archeologijos-dienos/
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savo darbo paslaptis – pa-
rodyti, kokį kelią archeolo-
giniams radiniams tenka 
nukeliauti, kol jie nugula į 
muziejaus saugyklų ar eks-
pozicijų lentynas. 

Kasmet vis gausesnę 
renginių programą siūlan-
čios Europos archeologi-
jos dienos šiemet peržen-
gė muziejaus ribas: LNM 
kvietė persikelti į sostinėje 
buvusias archeologines 
perkasas ir susipažinti su 
archeologinių tyrimų metu 
rastais ir šimtmečius ar net 
tūkstantmečius po miesto grindiniu pragu-
lėjusiais archeologiniais radiniais.

„Specialiai šia proga sukūrėme virtualų 
gidą „Archeologija po tavo kojomis“. Savait-
galį vilniečiai ir sostinės svečiai Katedros, 
Vinco Kudirkos, Rotušės aikštėse ar ant Pyli-
mo, Jono Basanavičiaus, Bokšto, Radvilų gat-
vių grindinių išvydo specialius šio projekto 
lipdukus. Nuskenavus juose esantį QR kodą 
buvo galima sužinoti, koks išskirtinis archeo-
loginis radinys buvo rastas būtent šioje vie-
toje ir kokia yra jo istorija. Lipdukai atskleidė, 
kad po mūsų visų kojomis slypi išskirtinės 

istorijos. O kiek jų dar nežinome?“ – kalbėjo 
LNM edukacinių projektų vadovė Ieva Luc-
kutė.

Virtualaus gido žemėlapį buvo galima 
rasti renginių programoje. Jame pristatomi 
objektai lankytojams rodyti ir gyvai – įpras-
tai saugyklose saugomi radiniai Europos ar-
cheologijos dienų proga eksponuoti Senaja-
me arsenale.

Archeologijos mokslą bei archeologinį 
paveldą pristatantis tarptautinis renginys 
Europos archeologijos dienos šalyje vyko 
jau trečiąjį kartą. Lietuvoje jį organizavo LNM 
kartu su partneriais – Lietuvos archeologijos 
draugija, Kultūros paveldo departamentu ir 
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono is-
torijos ir archeologijos institutu. Visoje Lie-
tuvoje surengta 10 parodų, organizuota 16 
skirtingų edukacinių programų, 15 paskai-
tų, lankytojai kviesti dalyvauti ekskursijose, 
amatų bei rekonstrukcijų demonstracijose, 
žygiuose, piliakalnių tvarkymo akcijose, siū-
lyta išbandyti įvairių kitų gyvai ir virtualiai 
vykstančių veiklų.           ■

Europos archeologijos dienų dalyviai susipažino su muziejaus 
restauratorių darbu.

Archeologai atskleidė savo darbo paslaptis.

 LNM archyvo nuotr.
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Kviečia Vilniaus muziejus
Rūta MIŠKINYTĖ

Sostinei savo muziejaus laukti teko ilgiau nei 100 metų. Pa-
galiau 2021 m. kovo mėnesį muziejus svetingai atvėrė duris.

Pirmasis pasaulyje miesto muziejus 
buvo įsteigtas 1866 m. Paryžiuje, bet 

panašių muziejų kūrimo banga Vakaruose 
nusirito XX a. pradžioje. Vilniaus muziejaus 
idėja taip pat buvo savalaikė – pirmasis žino-
mas Vilniaus miesto muziejaus paminėjimas 
siekia praėjusio šimtmečio pradžią, tačiau 
įgyvendinti idėją imtasi tik tarpukariu.

Praėjusio amžiaus 3-iojo ir 4-ojo dešimt-
mečių sandūroje grupė anuomet lenkiško 
Vilniaus intelektualų, miesto mylėtojų ir aka-
demikų nutarė įkurti miesto muziejų. Atrodė, 
jog idėja jau greitai taps realybe: 1929, 1930 
ir 1933 m. spaudoje skelbta, kad Magistra-
tas miesto muziejui įkurti planuoja skirti 10 
tūkst. zlotų. Svarstytos galimybės, kur muzie-
jus galėtų įsikurti – Vilniaus rotušėje, Sluškų 
rūmuose ar Pranciškonų vienuolyno pastate 
Trakų gatvėje, kur tuo metu veikė archyvas 
– būtent čia tapytojas Ferdinandas Ruščicas 
(Ferdynand Ruszczyc) matė būsimą muziejų.

Vilniaus miesto muziejaus pradžia galima 
laikyti 1933 m. kovo 15 d. Tądien posėdyje pas 
Vilniaus miesto tarybos pirmininką Viktorą Ma-
leševskį (Wiktor Maleszewski)  buvo svarstoma 
apie Vilniaus miesto muziejaus įkūrimą. Posė-
dyje dalyvavo Vilniaus mylėtojų draugijos pir-
mininkas Janas Bulhakas (Jan Bułhak), Mokslo 
mylėtojų draugijos muziejaus kuratorius My-
kolas Eustachijus Brenšteinas (Michał Eustachy 
Brensztein), vaivadijos konservatorius Stanis-
lavas Lorentcas (Stanisław Lorentz) ir kt. Susi-
rinkusieji tapo muziejaus tarybos nariais, jiems 
pavesta surašyti muziejaus statutą. Dėl lėšų sty-
giaus miesto entuziastų vizija nebuvo iki galo 
įgyvendinta – tik 1939 m. muziejui Magistratas 
nupirko pastatą šiandienėje K. Sirvydo gatvėje. 
Muziejui įgavus apčiuopiamą pavidalą visuo-
menė ėmė jam dovanoti meno kūrinius.

Taip pradėtas rinkti muziejaus rinkinys, 
imta kaupti su sostinės istorija susijusius ar-
tefaktus, tačiau prasidėjus Antrajam pasau-

Vilniaus muziejus įsikūrė Vokiečių g. 6 esančiame name.
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sliniam karui muziejus durų taip ir neatvėrė. 

Vilniaus miesto muziejaus idėja nuolat tai 
iškildavo, tai pradingdavo, tad jos įgyvendi-
nimo teko laukti kone 100 metų.

Nuo pasakojimo apie namą                           
iki neįgyvendintų Vilniaus projektų

Muziejus duris atvėrė pristatydamas 
parodą apie pastatą, kuriame įsikū-

rė. Net kelis šimtus metų Vokiečių g. 6 esan-
čiame name veikė Vilniaus skerdėjų-mėsi-
ninkų krikščionių cecho būstinė. Čia buvo 
įsikūrusios mėsinės, įvairios krautuvėlės, 
kitos patalpos buvo nuomojamos. Tarpuka-
riu pastatas buvo svarbus Vilniaus amatinin-
kams, o jo ryšiai su sostinės cechais galutinai 
nutrūko 1940 m. Patalpos ne sykį keitė savo 
išvaizdą ir paskirtį, kol galiausiai čia įsikūrė 
Vilniaus muziejus.

Muziejaus komanda džiaugiasi, kad, nors 
muziejus duris atvėrė gana griežto karanti-
no sąlygomis, pirmojoje muziejaus parodoje 
„Nuo mėsinės iki muziejaus. Vieno namo is-
torija“ apsilankė apie 5 tūkst. lankytojų. 

„Džiaugiamės, kad paroda ir muziejus 
domina ne tik suaugusiuosius, bet ir mo-
kyklų bendruomenes – vyko daugiau kaip 
30 edukacinių užsiėmimų, kuriuose su pa-
roda susipažino per 600 moksleivių“, – teigia 
Vilniaus muziejaus viešųjų programų kura-
torius Jurgis Atroškevičius.

Antroji Vilniaus muziejaus paroda „Ne-

įgyvendinti XX amžiaus Vilniaus projektai“ 
vilniečius ir miesto svečius kviečia susipažin-
ti su praėjusiame amžiuje kurtais projektais, 
kuriuos planuota įgyvendinti miesto erdvė-
se, ir įsivaizduoti, kaip Vilnius galėjo atrodyti. 
Pasak muziejaus direktorės Rasos Antanavi-
čiūtės, karščiausi miesto taškai „įkaito“ labai 
seniai: „Tauro kalnas, Lukiškių aikštė, teritori-
ja aplink Žaliąjį tiltą nuo XX a. pradžios masi-
no miesto vystytojų ir architektų vaizduotę.“ 

Rinkinyje – ir sovietmečiu                            
Vilniuje gaminto acto butelis

Neseniai kaupti pradėtame Vilniaus 
muziejaus rinkinyje – istoriniai ir 

šiuolaikiniai su Vilniaus miestu ir jo istorija 
susiję artefaktai. Miestas muziejui yra jį su-
panti gamta – nuo augalų ir gyvūnų iki čia 
tvyrančio oro ar srūvančių vandenų, miestas 
yra ir žmonių sukurtas kūnas – pastatai, vie-
šos erdvės, visi architektūriniai, urbanistiniai 
ir inžineriniai sprendimai, miestas taip pat yra 
kultūra – čia girdimos ir vartojamos kalbos, 
išpažįstamos religijos, miesto gyventojų tau-
tybės, kasdienybės fragmentai.

Vilniaus muziejaus rinkinys kol kas ne-
gausus, bet be galo įvairus, pildomas ir 
pirkiniais, ir lankytojų dovanomis. Tarp jų – 
knygos, atvirutės ir ženkliukai ir kt. Muziejui 
perduotas net Vilniaus spirito ir likerio-deg-
tinės pramonės gamybinio susivienijimo 
prieš pusę amžiaus pagamintas neatidarytas 
obuolių acto butelis.

„Lankytojai mus vis nustebina. Vienas 
mums perdavė tarpukarį menančią elektros 
skaitiklio dėžutę. Mus džiugina kiekviena 
dovana“, – sako muziejaus rinkinio kurato-
rius Povilas Andrius Stepavičius. Jis primena, 
kad muziejus mielai priima asmenų ir ins-
titucijų dovanojamus, su Vilniaus istorija ir 
kultūra susijusius artefaktus.         ■

Vilniaus muziejaus ekspozicijos fragmentas.

S. Žiūros nuotr.
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Dr. Sigita BAGUŽAITĖ-TALAČKIENĖ

Palangos gintaro muziejus, vienas iš 11-os Lietuvos nacio-
nalinio dailės muziejaus (LNDM) padalinių, balandžio          

30 d. pakvietė į atnaujintas ekspozicines sales atvėręs pagrin-
dinį grafų Tiškevičių rūmų įėjimą.

Pasak LNDM direktoriaus dr. Arūno 
Gelūno, jau vien naujo lankytojų 

maršruto po muziejų sukūrimas tapo reikš-
mingu muziejaus atsinaujinimo ženklu. Lan-
kytojus, pro paradinį rūmų įėjimą įžengusius 
į vestibiulį, pasitinka moderni kasa. Palypėję 
pagrindiniais rūmų laiptais, jie patenka į įva-
dinę salę, kur prasideda pažintis su gintaru.

Muziejus yra draugiškas judėjimo nega-
lią turintiems asmenims ir šeimoms, kurios 
atsivežė vaikučius vežimėliuose. Jiems prie 
senojo įėjimo įrengtas keltuvas, kuriuo pa-
tenkama į cokolinį aukštą. Čia yra rakinamos 
spintelės, kur galima pasidėti asmeninius 
daiktus. Anksčiau įrengtą poilsio zoną pa-
pildė erdvė mažiesiems – susėdę po Gintaro 
medžiu jie galės spalvinti knygelę apie gin-
tarą, žaisti žaidimą „Gintaro kelias“.

Gintaro ekspozicijos pradžioje sukurta 
visiškai nauja įvadinė erdvė, iš kitų ekspozici-
nių salių išsiskirianti eksponatus gaubiančia 
prietema. Specialios vitrinos, tamsus fonas ir 

taškinis apšvietimas padeda įtaigiau prista-
tyti vienetinius gintaro rinkinio eksponatus. 
Šioje salėje lankytojai supažindinami su skir-
tingų gintaro temų fragmentais (nuo gintaro 
morfologijos iki šiuolaikinės gintaro juvelyri-
kos), kurios plačiau plėtojamos 6-iose antro-
jo aukšto salėse. 

Pristatant naujosios ekspozicijos koncep-
ciją dr. A. Gelūno paminėtas moto „Mažiau 
yra daugiau“ tapo visos nuolatinės ekspo-
zicijos kūrimo leitmotyvu. Tai leido didesnį 
dėmesį skirti išskirtinėms vertybėms, rūpintis 
kiekvieną iš jų išryškinti, įtaigiau pateikti.

Ekspozicijos atnaujinimu rūpinosi garsus 
parodų architektas Saulius Valius su kolego-
mis. Pasak architekto, planuota senąją eks-
poziciją iš dalies atnaujinti išlaikant buvusį 
turinio daugiasluoksniškumą ir pritaikymą 
įvairiems lankytojams. Siekiant įtaigiau pa-
teikti eksponatus nuspręsta į esamas mu-
ziejaus vitrinas įdiegti modernią taškinio 
apšvietimo sistemą. Atnaujintas ir kai kurių 

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Palangos gintaro muziejus.

LIETUVOS MUZIEJAI 2021’222
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tiškai pridengti sukuriant jaukesnę aplinką 
ir leidžiant tinkamiau atsiskleisti išskirtinai 
apšviestiems eksponatams. 

Muziejaus lankytojai kviečiami naudotis 
anksčiau sukurtais suaugusiesiems ir vaikams 
skirtais audiogidais. Taip pat išplėtota ekspo-
zicijų turinio tekstinio pasakojimo dalis, ant 
salių sienų pakabintos dviem kalbomis pa-
rengtos salių ekspozicijų anotacijos.

Atiduota duoklė ir rūmų statytojų grafų 
Tiškevičių šeimos istorijai. Muziejus įkurtas 
grafo Felikso Tiškevičiaus ir jo žmonos An-
taninos Korzbok-Łąckos 1897 m. pastaty-
tuose rūmuose. Juos projektavo garsus vo-
kiečių architektas Francas Švechtenas (Franz 
Schwechten). Rūmus supa parkas, sukurtas 
prancūzų kraštovaizdžio architekto Eduardo 
Fransua Andre. 

Muziejaus pirmojo aukšto 4-iose salėse 
supažindinama su išskirtine grafų Tiškevičių 
šeimos kultūrine, menine ir socialine veikla. 
Vienoje iš salių pasakojant apie Tiškevičių šei-
mos pomėgius kolekcionuoti įvairias verty-
bes neužmirštami ir kiti garsūs šios giminės 
atstovai, taip pat turėję savo senienų rinki-
nius. Tai – broliai archeologai Konstantinas 
(1806–1868) ir Eustachijus (1814–1873) Tiške-
vičiai, Benediktas Henrikas Tiškevičius (1852–
1935), Mykolas Tiškevičius (1828–1897). Visi 
jie ne tik rinko senovinius dirbinius, bet ir ty-
rinėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bei 
kitų Europos šalių paminklus. 1855 m. grafas 
E. Tiškevičius savo senienų rinkinį perdavė 
prie Archeologijos komisijos įsteigtam Senie-
nų muziejui.  Dalis Tiškevičiams priklausiusių 
radinių eksponuojama muziejuje. Čia galima 
išvysti ir grafo F. Tiškevičius surinktą archeolo-
ginio gintaro rinkinį.

Atsinaujinęs muziejus lankytojams siūlo 
naujų paslaugų. Pirmajame muziejaus aukš-
te įkurta vidaus ir lauko kavinukė, atnaujinta 
gintaro ir muziejaus suvenyrų bei leidinių 
parduotuvė.

Šiuo metu Palangos gintaro muzieju-
je yra pristatomos kelios teminės parodos. 
Viena iš jų – Raudondvario grafo Benedik-
to Henriko Tiškevičiaus originalių istorinių 
fotografijų paroda „Nenuilstamos horizon-
to paieškos, arba Keliautojo dienoraštis“ iš 
LNDM rinkinių (kuratorė Ugnė Marija Ma-
kauskaitė). Autentiškos XIX a. antrosios pu-
sės nuotraukos sužavi perteikiamais keliau-
tojo vasaros įspūdžiais iš kelionių po Europą. 
Tai – lyg grafo kurtas vaizdo dienoraštis. 

Intriguojančią nuotaiką kuria ir Koply-
čios parodų salėje eksponuojama metalo 
menininkės juvelyrės Vitos Pukštaitės-Bru-
žės personalinė paroda ir instaliacija „Po sau-
le“. Eksponuojami specialiai šiai parodai su-
kurti naujausi autorės darbai – metalo meno 
bei autorinės juvelyrikos objektai iš gintaro, 
emalio, vario, sidabro, geležies, mamuto 
kaulo ir kitų medžiagų (kuratorės dr. Jurgi-
ta Ludavičienė ir Regina Makauskienė). Tai 
– jaunosios kartos juvelyrės žvilgsnis į gin-
tarą ir jo interpretacijos kosmologijos temą 
pateikiant juvelyrine forma. Autorės braižui 
būdingas subtilumas, poetiškumas, sponta-
niškas spalvų pajautimas, techniškas darbų 
atlikimas ir noras eksperimentuoti. Gintarui 
skirtas šviesos šaltinio vaidmuo: jo prigimtis 
ir struktūra atsiskleidžia daugialype vidine 
grafika ir neribotomis šviesos gaudymo bei 
atspindėjimo galimybėmis, kurias akcentuo-
ja autorė.                 ■

Atnaujinta inkliuzų salė.

G. Grigėnaitės nuotr.



LIETUVOS MUZIEJAI 2021’224

N
au

ji 
m

uz
ie

ja
i, 

ek
sp

oz
ic

ijo
s Nauja Ukmergės kraštotyros 

muziejaus ekspozicija
Jolanta PETRONYTĖ

Ukmergės kraštotyros muziejus lankytojus kviečia į naujai 
įrengtas erdves. Moderni nuolatinė ekspozicija pasakoja 

apie Ukmergės miesto raidą, atskleidžia skirtingų jos istori-
jos, ekonomikos, kultūros periodų savitumą, supažindina su 
čia kūrusiais ir gyvenusiais žymiais žmonėmis.

Archeologijos ekspozicijoje prista-
toma miesto istorija nuo seniausių 

laikų. Šioje dalyje eksponuojami labai reikš-
mingi kasinėjimų metu surinkti artefaktai, 
suteikiantys informacijos apie to laikotarpio 
žmonių kasdienybę, dirbinių raidą, tech-
nologijas, parodantys socialinius, ekono-
minius, religinius, kultūrinius pokyčius. Čia 
galima apžiūrėti radinius iš Obelių senkapio, 
Berzgainių, Antatilčių, Ukmergės miesto pi-
liakalnių papėdžių, Samantonių, Sukinių, Be-

čių, Pabaisko archeologinių radimviečių.
Mažiesiems lankytojams įrengtas žaidi-

mų kambarys, skirtas su archeologija supa-
žindinti gyvai. Vaikai kinetiniame smėlyje 
gali paieškoti paslėptų „archeologinių ver-
tybių“ ar statyti piliakalnius, kasti kanalus, 
pilti pylimus. Vaikams rodomas dokumenti-
nis filmas pasakoja apie archeologų darbus 
vykdant Obelių senkapio tiriamuosius kasi-
nėjimus.

Ekspozicijos dalis, įrengta buvusio kino 
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kytojus veda istoriniais 
laikotarpiais, padariusiais 
įtaką miesto raidai nuo 
XIX a. Čia eksponuojamos 
unikalios muziejaus verty-
bės: fotografijos, tūriniai 
eksponatai, pasakojantys 
apie miesto ir miestiečių 
gyvenimą iki 1990 m., do-
kumentų kopijos.

Ne kartą esame gir-
dėję posakį: „Gyvenime 
– kaip kine, o kine – kaip 
gyvenime“. Tad  lankytojai, trumpam stabte-
lėję buvusio kino teatro žiūrovų salėje, ekra-
ne gali stebėti nuolat besisukančius tarpu-
kario kino kronikos kadrus ir XXI a. pr. vaizdo 
juostoje užfiksuotas Ukmergės miesto gyve-
nimo akimirkas.

Ukmergės senamiestis didžiąja dalimi 
išliko iš XIX a. Smarkiai nukentėjęs XVII–          
XVIII a. karuose ir kelis kartus degęs, XIX a. 
pab. buvo atstatytas. Miesto istorinę praeitį 
vaizdžiai iliustruoja fotodokumentika, ku-
rioje įamžinti dar XIX a. pab. Ukmergės ar-
chitektūriniai peizažai. Tarp jų yra ir vieno 
garsiausių fotografijos pradininkų, Vaitkuš-
kio dvaro savininko grafo S. K. Kosakovskio 
užfiksuoti miesto vaizdai. Itin gausi I pėsti-
ninkų DLK Gedimino pulko karininkų, mies-
to inteligentų, profesionalių fotografų XX a. 
3–4 deš. sukurta fotografijų kolekcija.

Lankytojų įspūdžiui sustiprinti pasitelk-

Ukmergės kraštotyros muziejaus 
ekspozicijos fragmentai. D. Vyto nuotr.

tos ir interaktyvios technologijos. Lankytojus 
pasitinka nusifotografuoti kviečiantis foto-
grafas, kalbina kiti ekspozicijoje „apgyven-
dinti“ personažai: prekeivis ir muzikantas, 
siauruko stoties viršininkas ir geležinkelio 
darbininkas, iškilmingai priesaiką skaitantis 
partizanas. Akį traukia itin detalus siaurojo 
geležinkelio stoties ir ratus sukančio trau-
kinuko maketas, čia pat galima pasiklausyti 
istorinio pasakojimo apie Ukmergėje buvusį 
siaurąjį geležinkelį.

Išskirtinę vietą ekspozicijoje užima Lie-
tuvos tautinė vėliava, kaip tautos garbės ir 
laisvės troškimo simbolis 1988 m. lapkričio 
12 d. iškilmingai iškelta virš tuomečių Kultū-
ros rūmų.

Ukmergės kraštotyros muziejus įkurtas 
1944 m. Domicelės ir Petro Tarabildų inicia-
tyva. Spaudoje minimi ir ankstesni (1933, 
1940 m.) bandymai kurti krašto muziejų, 
tačiau to laikotarpio eksponatų beveik ne-
išliko. Šiuo metu muziejus įsikūręs buvusio 
kino teatro „Draugystė“ pastate. Neoklasi-
cistinės architektūros pastatas buvo pasta-
tytas 1959 m. pagal tipinį projektą. 2014 m. 
pastatas renovuotas ir pritaikytas muziejaus 
reikmėms. Po kelių kūrybinio darbo metų čia 
sukurta nuolatinė muziejaus ekspozicija.      ■
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„Sakralusis Vilnius: piligrimų kelias      
nuo Aušros vartų iki Kalvarijų“

Balandžio 20 d. Vilniaus paveikslų gale-
rijoje ir Bažnytinio paveldo muziejuje 

(BPM) atidaryta paroda yra viena iš Lietuvos 
nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) ren-
giamo parodų ciklo, skirto Vilniui, dalių ir at-
skleidžia nepažintą sakralųjį miesto pasaulį. 

Paroda sudaryta iš dviejų dalių ir eks-
ponuojama dviejuose muziejuose. Vilniaus 
paveikslų galerijos ekspozicijoje susitelkta į 
piligrimų kelyje buvusių šventovių ir koply-
čių ikonografiją, o Bažnytinio paveldo mu-
ziejaus ekspozicijoje žiūrovai kviečiami ap-
žiūrėti įvairius meno kūrinius, susijusius su 
šiomis šventovėmis ir koplyčiomis. Jungia-
moji abiejų ekspozicijų grandis – išsaugoti 
Vilniaus Kalvarijų koplyčių paveikslai.

Parodoje per meno kūrinius bandoma at-
skleisti buvusį Kalvarijų kraštovaizdžio žavesį ir 
pristatyti iki šiol ne tik plačiajai visuomenei, bet 
ir krikščioniškojo paveldo tyrinėtojams mažai 
žinomus sakralinio meno kūrinius, išgelbėtus 
iš sovietmečiu susprogdintų Kalvarijų koply-
čių, Šnipiškių koplytėlės bei kitų vietų. 

Taip pat pirmą kartą žiūrovams prista-
tomi išsaugoti Vilniaus Kalvarijų koplyčių 
paveikslai, kurių dalis po 1963 m. buvo lai-

komi dingusiais, rodomi menkai pažįstami 
artefaktai ir liturginiai reikmenys iš Vilniaus 
Aušros Vartų koplyčios lobyno, kūriniai iš 
Šnipiškių koplytėlės ir iki mūsų dienų išliku-
sios bernardinų Kristaus laiptų koplyčios.

BPM informacija

„Grand Tour:                                                         
Didžiosios kelionės liudijimai baronų 

von der Roppų meno kolekcijoje“ 

Iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus (ČDM) atkeliavusią parodą 

Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Chaimo Fren-
kelio viloje, buvo galima apžiūrėti gegužės 
6 d.–birželio 20 d. Parodoje platesniu kon-
tekstu atskleidžiamos Pakruojo dvaro meno 
kolekcijos vertybės – skulptūros, tapybos ir 
taikomosios dailės (porceliano ir stiklo) eks-
ponatai, nuosekliai kaupti kelių baronų von 
der Roppų kartų, išlikę ir išsaugoti Naciona-
liniame M. K. Čiurlionio bei Šiaulių „Aušros“ 
muziejuose.

Paroda 2020 m. buvo eksponuota My-
kolo Žilinsko dailės galerijoje Kaune. Paro-
dos kuratorius – menotyrininkas, muzieji-
ninkas, ilgametis ČDM direktorius Osvaldas 
Daugelis (1955–2020), Roppų kolekcijos 
tyrinėjimui paskyręs ne vieną dešimtmetį. 

Ekspozicijos Vilniaus paveikslų galerijoje fragmentas. 
G. Grigėnaitės nuotr.

Bartolomeo Scedoni. „Atgailaujanti Marija 
Magdalietė“. ČDM archyvo nuotr. 
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vadovė dr. Aušra Vasiliauskienė pasakojo 
apie O. Daugelio  ieškojimus ir šios kolekci-
jos tyrimus. 

Baronų von der Roppų meno kolekcijos 
pradininkas – Theodoras von der Roppas 
(1783–1852). 1801 m. 18-metis baronaitis, 
baigęs mokslus Akademia Petrina Mintaujo-
je, išvyko į Grand Tour – pažintinę edukacinę 
kelionę po Europą, keliaudamas įsigijo pirmą-
sias meno vertybes. Vėliau jo rinktą meno ko-
lekciją turtino kitos Roppų kartos. Baronų von 
der Roppų meno kūrinių kolekcijos didžioji 
ir svarbiausia dalis buvo saugoma Pakruojo 
dvare. Valstybiniam kultūros muziejui (dabar 
– ČDM) ji buvo perduota 1940 m. 

ŠAM informacija

Istorijų namai kviečia į pirmąsias parodas 

Gegužės 6 d. Lietuvos nacionalinis 
muziejus (LNM), lankytojams atver-

damas naująjį savo padalinį – Istorijų namus, 
atidarė dvi parodas. 

Parodoje „Ką slepia sarkofagas?“ lan-
kytojai turi išskirtinę galimybę po vienu 
stogu pamatyti visas Lietuvos muziejuose 
saugomas mumijas ir sarkofagus. Ši pažin-
tinė ir patyriminė paroda atskleidžia pasta-
rųjų beveik 200 metų senovės Egipto mumi-
jų tyrinėjimus ir lietuvių dalyvavimą juose. 

Parodos autoriai pristato, kaip kito mumijų 
tyrimų samprata ir jų rezultatai nuo kolek-
cionavimo idėjos XIX a., pirmųjų mokslinių 
ekspedicijų XX a. iki dabar, kai tūkstančių 
metų senumo paslaptys išaiškinamos šiuo-
laikinėmis technologijomis.

Istorijų namuose pristatoma ir fotome-
nininko Arūno Baltėno fotografijų paroda 
„Darbai ir gyvenimai“. Į parodą atrinkta 
kiek daugiau nei 100 darbų. Ekspoziciją su-
daro 3 fotografijų ciklai: pirmojoje dalyje 
užfiksuoti įvairiausių profesijų Lietuvos žmo-
nės savo darbo aplinkoje, kitoje pasakojama 
apie savo laisvalaikį įvairiems hobiams ar 
idėjoms pašventusius aistruolius, paroda už-
baigiama Lietuvos išeivių portretais, sukur-
tais lankantis Niujorke, Paryžiuje ir Berlyne.

LNM informacija

„Pranciškus Smuglevičius. Nuo antikinės 
Romos iki Vilniaus universiteto“

Gegužės 13 d. Lietuvos nacionalinio 
dailės muziejaus (LNDM) Vilniaus 

paveikslų galerijoje atidaryta paroda supa-
žindina su žymiosios klasicizmo laikotarpio 
asmenybės gyvenimu Italijoje ir Lietuvoje 
bei plačiu kūrybos spektru. Pasak LNDM di-
rektoriaus Arūno Gelūno, ši paroda yra mu-

Parodos „Ką slepia sarkofagas?“ fragmentas. 
S. Samsono nuotr.

A. Baltėno fotografija iš parodos „Darbai ir gyvenimai“.



LIETUVOS MUZIEJAI 2021’228

Pa
ro

dų
 sa

lė
se ziejaus duoklė didžiajam profesionaliosios 

dailės pradininkui Lietuvoje P. Smuglevičiui, 
kurio 275-ųjų metinių šventimo iškilmes 
pernai rudenį sutrikdė COVID-19 pandemija. 

P. Smuglevičius XVIII a. pab.–XIX a. pr. buvo 
vienas populiariausių ir labiausiai vertinamų 
vietinės kilmės dailininkų, savo išsilavinimu ir 
profesiniu pasirengimu lenkęs daugelį amži-
ninkų. Ekspozicija pradedama dailininko šei-
mai skirta sale, pristatančia meninę aplinką, 
kurioje jis augo ir brendo. Toliau rodomos Ro-
mos laikotarpiu sukurtos antikinių paminklų 
kopijos ir savarankiškos kompozicijos. Didžiąją 
parodos dalį sudaro P. Smuglevičiaus kūriniai, 
sukurti dailininkui grįžus į tėvynę. Viena iš bai-
giamųjų parodos salių skirta jo pedagoginiam 
darbui ir mokiniams.

LNDM inormacija

„Dvaro pramogos. Medžioklė“ 

Daugyvenės kultūros istorijos muzie-
jaus-draustinio Burbiškio dvaro is-

torijos skyriuje (Radviliškio r.) nuo gegužės 
29 d. eksponuojamoje parodoje iš Aleksan-
dro Vasiljevo fondo kolekcijos pristatomi 
1860–1940 m. laikotarpio istoriniai kostiu-

mai, aksesuarai ir tapybos darbai. Parodoje 
atsispindi ne tik to meto kultūra, dvarininkų 
pomėgiai, bet ir siuvėjų išmonė iš medžiok-
lės trofėjų kuriant ir siuvant drabužius.

Kiekvienas parodos eksponatas – atski-
ra istorija. Kailiniai iš nendrinės katės kailio 
priklausė kilmingos lietuvių-lenkų šeimos 
atstovei kunigaikštytei Olgai Radvilai (1902–
1981). Apie 1920-uosius metus ši turtinga 
aristokratė gyveno Monte Karlo ir, kailiniams 
išėjus iš mados, padovanojo juos savo auklei 
anglei. Vėliau auklės palikuonys juos parda-
vė aukcione.

Išskirtinė ir palto, dekoruoto švilpiko 
kailiu, istorija. Paltas priklausė emigrantei 
iš Ukrainos Viktorijai Kuzmak. Jį dėvėdama 
1930 m. moteris pabėgo iš Odesos į Jung-
tines Amerikos Valstijas. Prie palto buvo pa-
liktas laiškas, kurį ponia paliko savo palikuo-
nims: „Taip apsirengusi aš pabėgau iš SSRS.“

Kolekcijoje – ir mados namų „Doucet“, 
„Revillon Frères“, „Worth Fashion House“, „Gra-
bowsky“  (Prancūzija),  „Warnez Binghamton, 
N.Y.“  bei kt. sukurti mados šedevrai.

Parodą Burbiškio dvare galima lankyti iki 
spalio 3 d. 

Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus- 
draustinio informacija

P. Smuglevičius. „Romos visuomenė lanko Tito 
termų griuvėsius“.

A. Vasiljevo parodos eksponatai. L. Prascevičiūtės nuotr.
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pasakojimas apie tremtį

Birželio 14 d. daugiau nei 12 tūkst. 
tremties ir rezistencijos eksponatų 

saugantis Lietuvos nacionalinis muziejus 
(LNM) atidarė masinių trėmimų pradžios 
80-osioms metinėms skirtą parodą. Pagrin-
dinis eksponatas – Dalios Grinkevičiūtės 
rankraštis, kuris niekada nebuvo viešai eks-
ponuotas. Paroda veiks iki metų pabaigos.

Tarp pirmųjų tremtinių, iš pradžių Alta-
jaus krašte, vėliau – už poliarinio rato, Jaku-
tijoje, kartu su mama ir broliu atsidūrusios 
D. Grinkevičiūtės rankraštis parodoje tampa 
istorijos apie tremtį pasakotoju – jos aprašy-
tos scenos, įvykiai atspindi daugeliui tremti-
nių tekusią dalią.

„Pirmuosius savo, jaunos merginos, at-
siminimus apie tremtį Dalia Grinkevičiūtė 
užrašė Kaune, pabėgusi iš tremties, 1949–   
1950 m., slapstydamasi ir slaugydama ser-
gančią motiną. Nujausdama artėjantį areš-
tą rankraštį sudėjo į stiklainį ir užkasė tėvų 
namų sode. Grįžusi į Lietuvą po antrosios 
tremties bandė jų ieškoti, tačiau nerado. 
Stiklainis žemėje pragulėjo 40 metų, kol 
buvo atsitiktinai atrastas 1991 m. po bijūnų 
krūmu“, – pasakoja muziejaus istorikė, paro-
dos kuratorė Virginija Rudienė.

Parodoje eksponuojami daiktai, liudijan-
tys kelionę į nežinią, varganą tremtinių buitį, 
alinantį darbą ir geresnės ateities viltį. 

LNM informacija  ir nuotr.

„Balansas medžių viršūnėse“

Europos parke 2020 m. liepą atidary-
toje lenkų skulptoriaus Jeržio „Jotka“ 

Kedzioros darbų parodoje pristatomos skulp-
tūros, kurios, tarsi praradusios svorį, skrenda 
ir verčia akis pakelti aukštyn į dangų. Šie dar-
bai buvo eksponuoti įvairiose pasaulio šalyse, 
įdomiausiose viešosiose erdvėse. 

„Balansuojančios“ skulptūros tarsi pa-
neigia gravitacijos ir statikos dėsnius, o jo-
mis siunčiama nepavaldi laikui žinia, skirta 
įvairiausių kultūrų žmonėms – tai balanso, 
išorinio ir vidinio, ieškojimas gyvenime. Pa-
sak menininko, jo skulptūromis įkūnijami 
nerealūs troškimai, lyg svajonė vaikščioti 
lynu, galimybė atrasti save visiškai kitokioje 
realybėje. Virš žiūrovų galvų kabančios figū-
ros „elgiasi“ panašiai kaip praeiviai – stebi, 
seka žvilgsniu, pamėgdžioja ir kartais pasi-
šaipo. 

J. Kedzioros skulptūros miškingame me-
niniame Lietuvos kraštovaizdyje puikiai pri-
tampa ir atsiskleidžia. Europos parke meno 
kūrinius, atrandančius vietą „tarp dangaus ir 
žemės“, bus galima pamatyti iki lapkričio.    ■

Europos parko informacija ir nuotr. 

J. Kedziora. Irkluotojas.

D. Grincevičiūtės dienoraščio puslapiai. 
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J. K. Chodkevičiaus palapinė
Lina PAUKŠTĖ

Minint jubiliejinius karvedžio Jono Karolio Chodkevičiaus 
(1561–1621) metus Lietuvos nacionalinis dailės muzie-

jus (LNDM) bei Jono Karolio Chodkevičiaus labdaros ir para-
mos fondas pristatė projektą – įrengė istorinę karvedžio pala-
pinę ir parengė kilnojamąją parodą „XVII a. Europos legenda 
– karvedys Jonas Karolis Chodkevičius“.

Gegužės pradžioje grafų Chodkevi-
čių rūmų, kuriuose veikia muziejaus 

Vilniaus paveikslų galerija (Didžioji g. 4), 
reprezentaciniame kieme, įrengta istorinė 
karvedžio J. K. Chodkevičiaus  palapinė, su-
kurta pagal Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Vytauto portrete (XVII–XVIII a.) ir dailininko 
Pieterio Snayerso paveiksle „Kircholmo mū-
šis“ įamžintas istorines karvedžio palapines. 

Palapinės plotas – 54 kv. m (9 m ilgio, 6 m 

pločio ir 4,5 m aukščio). Siuvimo mašina pa-
siūta palapinė yra su šydu, dekoruota spal-
votu ornamentu ir spalvotais kutais, išorė 
papuošta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės ir karvedžio J. K. Chodkevičiaus herbais. 
Palapinės viduje esančioje edukacinėje pa-
talpoje eksponuojama informacinė paroda 
„XVII a. Europos legenda – karvedys Jonas 
Karolis Chodkevičius“, sukurta edukacinių 
užsiėmimų jaunimui erdvė. 

LIETUVOS MUZIEJAI 2021’230
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Parodoje pristatomi garsiausių karvedžio 
pergalių mūšių ir kiti jo gyvenimo vaizdiniai 
dailės kūriniuose: XVIII a. dailininko Pranciš-
kaus Smuglevičiaus nutapytas paveikslas, 
vaizduojantis paskutines J. K. Chodkevičiaus 
gyvenimo valandas prie Chotyno tvirtovės, 
LNDM restauruoto ir Vilniaus paveikslų ga-
lerijoje eksponuoto Sassenage pilyje (Pran-
cūzija) saugomo Pieterio Snayerso paveikslo 
„Salaspilio mūšis“ (1619 m.) faksimilės ir kitos 

įvairiais amžiais dailininkų sukurtos karžy-
gio pergalių vizualizacijos. P. Smuglevičiaus 
ir  P. Snayerso bataliniai kūriniai restauruoti 
muziejuje ir išsamiai tyrinėti, tad jų siužetai 
istorinėje palapinėje aktualizuojami kaip es-
miniai karvedžio šlovės įamžinimo ženklai. 

Informacinė paroda gegužę buvo atver-
ta visiems Vilniaus paveikslų galerijos lanky-
tojams, o nuo birželio pradžios palapinė ir 
joje įrengta paroda perkelta į Kretingą, visą 
vasarą stovės šalia Kretingos muziejaus. Rug-
sėjo pradžioje palapinė vėl grįš į Vilniaus pa-
veikslų galerijos kiemą. Čia bus organizuoja-
mi kultūrinio švietimo edukaciniai renginiai, 
istorinių kūrinių apie karvedį skaitymai, po-
kalbiai su istorikais, dailėtyrininkais, literatū-
rologais, karo istorikais, vyks televizinės šių 
renginių transliacijos. Rugsėjo 24 d. minima 
karvedžio mirties 400 metų sukaktis.

Projekto idėjos autorius ir vadovas – 
LNDM direktorius dr. Arūnas Gelūnas. Pro-
jektą remia Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija.                  ■

Jono Karolio Chodkevičiaus palapinė Vilniaus 
paveikslų galerijos kieme. G. Grigėnaitės nuotr.



LIETUVOS MUZIEJAI 2021’232

Ed
uk

ac
ija Edukacija pro gryčios langą

Vida OLECHNOVIČIENĖ

Lietuvos liaudies buities muziejus (LLBM) 2020 gruodį pra-
dėjo nuotolinius edukacinius užsiėmimus transliuoti tiesio-

giai iš autentiškos aplinkos – originalios aukštaitiškos gryčios. 

Simboliška, kad nuo 1990 m. surengto 
pirmojo edukacinio renginio, skirto 

Kalėdų papročiams aptarti, praėjo 30 metų. 
Edukacinis užsiėmimas „Atvažiavo Kalėda“ 
populiariausias tarp moksleivių, bet ve-
damas ir suaugusiesiems. Iki pandemijos 
per 3-ejus metus surengti 192 užsiėmimai:     
2017 m. – 40, 2018 m. – 70, 2019 m. – 82. 
Vytauto Didžiojo universiteto Etnologijos 
mokslo krypties doktorantės Vaidos Rakaity-
tės, atlikusios didelės apimties Lietuvos mu-
ziejų etnokultūrinių edukacinių programų 
tyrimą, nuomone, šią edukacinę programą 
galima būtų išskirti kaip ypač profesionalios 
muziejininkystės pavyzdį. 

Šių eilučių autorei likimas dovanojo gali-
mybę 1991 m. būti tarp pirmųjų, stebėjusių, 
kaip vaikų veidai nušvinta iš džiugesio pro pro-
senelių langą pamačius atkeliaujantį senelį Ka-
lėdą. Prasidėjusi pandemija jau kito šimtmečio 
vaikams paliko vienintelį – interneto langą. 

Pradėję rengti edukacines programas su-
sidūrėme su sunkumais – prieš 30 metų buvo 
nedaug etnografinės literatūros. Pandemija 

atnešė kitokių iššūkių – karantinas apribojo 
sukauptos gausios informacijos perteikimo 
būdus, liko tik virtualus. Šis būdas nepatogus, 
kai  esi pripratęs prie tiesioginio bendravimo, 
o ypač kai pasakojama apie išskirtine dvasi-
ne šiluma pasižyminčias Kūčias. Džiaugėmės, 
kad užsiėmimuose pritaikėme visus penkis 
pojūčius, kad vaikai gali lytėti eksponatus ar 
jų kopijas, ir staiga teko to atsisakyti. Dalyvių 
dėmesiui išlaikyti beliko pasikliauti regėjimu 
ir klausa. O kur dar grįžtamasis ryšys, dalyvių 
kūno kalba, edukatoriui leidžianti keisti veik-
los ir bendravimo metodus? Ribotos techni-
nės galimybės pareikalavo ypatingo kūrybiš-
kumo. Oi, nustebtų mūsų senoliai pamatę, 
kam vėl pravertė duonkubilis ir netgi piesta! 
Apie tai jums nepasakosime – kad nekiltų no-
ras kopijuoti.

Pradžia buvo padaryta. Dar daugiau – 
pasiekėme net Vašingtono, Stokholmo, o 
vėliau ir Belgijos bei Liuksemburgo lietuvių 
bendruomenes, kas įprastinėmis sąlygomis 
greičiausiai nebūtų pavykę. Su Stokhol-
mo lietuvių bendruomene užsimezgė ne 

Kalėdinis užsiėmimas LLBM. R. Žaltausko nuotr.
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ir Užgavėnėms skirtame nuotoliniame už-
siėmime, tik dalyvauti velykiniame sutruk-
dė nepalankiai susiklosčiusios aplinkybės. 
Mūsų bendradarbiavimas su LR užsienio rei-
kalų ministerijos Globalios Lietuvos fondu 
viso pasaulio lietuviams suteikė galimybę 
pro muziejaus Pakapių gryčios langą pama-
tyti senelį Kalėdą. Kiekvienas edukacinis už-
siėmimas buvo kitoks, bet visus jungė mūsų 
nuoširdžiai kurta šventinė nuotaika. Tai pa-
tvirtino dalyvių atsiliepimai. Norėjome ak-
centuoti lietuviškų švenčių savitumą, paska-
tinant jį puoselėti ten, kur esi. Per pandemiją 
buvome kartu net su tais, su kuriais niekada 
nesusitiktume, dėl to jautėmės svarbūs ir rei-
kalingi. 

Pirmajame užsiėmime dalyvavusiems vil-
niečiams senjorams iš klubo „Avilys“ pasiūlė-
me ranka užrašyti labiausiai įstrigusius savo 
vaikystės Kūčių prisiminimus.  Taip muziejaus 
svetainėje atsirado istorijos apie Kūčias.

Pirmųjų nuotolinių užsiėmimų kokybe 
nebuvome patenkinti, mus ribojo ir tech-
ninės galimybės. Dėl laiko juostų skirtumų 
transliaciją Vašingtono lietuvių bendruo-
menei pradėjome 22 val., jau pavargę po 4 
val. trukusio filmavimo. Ryšys trūkinėjo, bet 
džiaugėmės, kad užsiėmimas įvyko, o gauti 
atsiliepimai glostė širdis. 

Gruodžio 14 d. mums parašė Gintarė 
Gedrimaitė iš Vašingtono lietuvių bendruo-

menės: „Labai ačiū jums! Tik pradžioje buvo 
šiek tiek problemų su garsu, bet po to viskas 
susitvarkė. Šaunus renginys išėjo, visi likome 
patenkinti! Gavome iš bendruomenės narių 
žinučių su padėkom, kad įdomus renginys 
buvo! Su technika taip jau būna! Ne pirmas 
ir ne paskutinis kartas visiems! Bet labai ver-
tiname jūsų tokį gražų pasiruošimą! Buvo 
tikrai įdomu! Tikrai!“

Neapsiribojome tik transliacija iš auten-
tiškos aplinkos. Pristatėme vertingą ekspo-
natą – archajišką XIX a. I pusės kalvio darbo 
kalėdaičių keptuvą. Parodėme ir daugiau 
eksponatų, pasinaudojome LIMIS (Lietuvos 
integralios muziejų informacinės sistemos) 
galimybėmis: parengtą PowerPoint prezen-
taciją po užsiėmimų išsiųsdavom dalyvavu-
siųjų refleksijai sužadinti.

Artėjant metų sandūrai parengėme nuo-
tolinių edukacinių programų ciklą „Kalendo-
rinių žiemos švenčių tradicijos ir papročiai“, 
sukūrėme 3 užsiėmimus: „Advento vainikas!“, 
„Oi Kalėda Kalėda!“, „Užgavėnės!“ Kovą atsi-
rado  ir nuotolinė programa „Sveiki sulaukim 
šventų Velykų“. Visi šie užsiėmimai transliuo-
ti tiesiogiai iš autentiškos aplinkos. Neseniai 
startavo dar vienas parengtas nuotolinis už-
siėmimas „Žaismas džiaugsmą teikia...“

Pabaigoje –  šiek tiek statistikos: „Adven-
to vainikas!“ – surengti 2 nuotoliniai užsiė-
mimai, dalyvavo 60 asmenų; „Oi Kalėda Kalė-
da!“ – 4 nuotoliniai užsiėmimai, 421 dalyvis; 
„Užgavėnės“ – 12 nuotolinių užsiėmimų, 
576 dalyviai; „Sveiki sulaukim Šv. Velykų“ – 
10 nuotolinių užsiėmimų, 346 dalyviai. 

Remdamiesi savais vertinimais ir daly-
vių atsiliepimais drįstame konstatuoti, kad 
ši šventinė „šiupininė“ visai pavyko. Taigi, 
pandeminis viesulas, staiga prasiskverbęs 
pro tam tikra prasme dar nepabudintų mu-
ziejininkų lango plyšį, suerzinęs mus, priver-
tė atsiverti kitaip, bet kuo plačiausiai ir „su 
trenksmu“. Tad visai netikėtai 30 metų su-
kaktį pažymėjome tikrai ypatingai.        ■

Kalėda su vaikais sveikinasi pro Pakapių gryčios    
langą. R. Tenio nuotr.

http://www.llbm.lt/jausmas-susildantis-sirdi-prisiminimai-apie-kucias/
http://www.llbm.lt/eksponato-byla-irankis-keptuve-kaledaiciams-kepti/
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Skaistė VIŠINSKAITĖ-KUMŠTIENĖ

Lietuvai atgavus nepriklausomybę išeiviai Zanavykų muzie-
jui dovanojo ne vieną tūkstantį vertingų eksponatų.

Po Antrojo pasaulinio karo agresyvi 
sovietų politika privertė į Vakarus pa-

sitraukti dešimtis tūkstančių Lietuvos gyven-
tojų. „Tai buvo stichiškas, neplanuotas, nie-
kieno neorganizuojamas ir nevadovaujamas 
bėgimas iš savo namų. Buvo manyta, jog tai 
truks jei ne dienas ar savaites, tai tikrai ne il-
giau kaip kelis mėnesius“, – rašė Vincas Bar-
tusevičius knygoje „Lietuviai DP stovyklose 
Vokietijoje 1945–1951“.

Iš Zanavykijos į Vakarus pasitraukė ne-
mažai išsilavinusių ir kultūros srityje žino-
mų asmenybių: rašytoja Petronėlė Orintaitė, 
poetas Pranas Lembertas, gydytojas Juozas 
Kriaučiūnas, tekstilininkas ir dailininkas An-
tanas Tamošaitis, kompozitorius Kazimieras 
Viktoras Banaitis ir kt. Lietuvai atgavus ne-
priklausomybę šie zanavykai kartu su šei-
mos nariais aplankė savo gimtinę. Zanavykų 
muziejaus 1991 m. lankytojų registracijos 
knyga liudija, kad tais metais muziejų aplan-
kė nemažai užsienyje gyvenančių lietuvių iš 
JAV, Prancūzijos, Australijos ir Vokietijos. Kai 
kurie ne tik lankėsi muziejuje, bet ir dovano-
jo eksponatus. 

Kanadoje gyvenęs Rokas Stepulaitis buvo 
vienas iš pirmųjų išeivių, savo meno dirbinių 
kolekciją padovanojusių Zanavykų muziejui. 
Jo kolekcijoje – 39 itin vertingi autoriniai kūri-
niai: medžio ir akmens skulptūros, tapybos ir 
grafikos darbai. R. Stepulaitis muziejui iš viso 
perdavė 150 muziejinių vertybių, tarp kurių 
– ne tik meno kūriniai, bet ir kiti vertingi eks-
ponatai – fotografijų albumai, dokumentai. 
Žinia apie dovaną muziejui plačiai paminėta 
diasporos spaudoje – Kanados lietuvių savait-
raštyje „Tėviškės žiburiai“, Australijos laikrašty-

je „Mūsų pastogė“ ir kt., tad ši žinia pasklido 
tarp išeivijoje gyvenančių kraštiečių. 

Jau 1993–1994 m. zanavykai išeiviai ėmė 
savo daiktus intensyviai siųsti į muziejų. Pa-
vyzdžiui, JAV gyvenanti Antanina Kasperavi-
čienė muziejui atsiuntė rankų darbo tekstilės 
dirbinių ir senų leidinių. Tarp jos perduotų 
tarpukariu leistų knygų buvo ir 1903 m. JAV 
išleista P. Vaičaičio eilių knyga. Siuntinyje 
taip pat buvo staltiesėlių, „takelių“, pagalvių 
užvalkalų, tautinių juostų, namudinio audi-
nio rietimų, sijonų, prijuosčių ir kt. Išeivė mu-
ziejui iš viso dovanojo 85 eksponatus. 

Vertingos ir muziejų pasiekusių ekspo-
natų istorijos. Laiškuose A. Kasperavičienė 
smulkiai aprašo dovanotus daiktus ir pa-
sakoja savo pačios gyvenimo istoriją: „Išva-
žiavom iš Lietuvos arkliais. Vokiečiai arklius 
paėmė, liko tik arklių dekiai. Ir tuos Jums 
siunčiu. Du tautiniai sijonai, Vokietijoje austi 
1947 m. Jau suplyšę, menki.<...> Mažas už-

Lietuvos Respublikos Vyčio Kryžiaus ordinas (2-asis 
laipsnis), skirtas Tauro apygardos partizanų vadui 
Aleksandrui Grybinui-Faustui po mirties. 
Zanavykų muziejaus archyvo nuotr.
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Zosė Dielininkaitienė (dešinėje) muziejaus direktorei 
B. Sakalauskienei perduoda iš Australijos 
A. Stepanienės atsiųstus drabužius. 1993 m. 
Zanavykų muziejaus archyvo nuotr.

valkalas paduškai. Megztas ir siūtas 1898 m. 
Kitas mažas, siuvinėtas 1926 m. (mano krai-
tinis, mano darbas).“ 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto sig-
nataro Saliamono Banaičio šeimos atsto-
vės Ramutė Banaitytė-Henings ir Salomėja 
Nasvytytė-Valiukienė muziejui perdavė su 
šia žymia šeima susijusių eksponatų: origi-
nalias Banaičių šeimos fotografijas, knygas 
ir partitūras, išleistas kompozitoriaus Kazi-
miero Viktoro Banaičio, S. Nasvytytės atsi-
minimus apie jos tėvą dr. Motiejų Nasvytį,                
dr. M. Nasvyčio rašytą autobiografiją, spaus-
dintą rašomąja mašinėle, periodiką.

Gausiausiai išeivių lietuvių dėka Zanavy-
kų muziejaus fondai pildėsi 1998–2000 m. 
Šiuo laikotarpiu muziejų pasiekė didžiuliai 
siuntiniai, pilni JAV leistų knygų, žurnalų ir 
laikraščių. Pagrindiniai šio laikotarpio rėmė-
jai – Vytautas Alksninis ir Juozas Kriaučiūnas. 
Jie muziejų fondus papildė 1001 eksponatu.

Po rašytojos Petronėlės Orintaitės–Janu-
tos mirties muziejui perduotos jos knygos 
su autografais ir keletas jos prenumeruoto 
žurnalo „Šv. Kazimiero akademijos aidai“ nu-
merių. Didžioji dalis siunčiamų knygų buvo 

atrenkama tvarkant Amerikos lietuvių kultū-
ros archyvo (ALKA) fondus. Knygų ir kitų lei-
dinių siuntimo išlaidas apmokėdavo patys 
išeiviai arba finansuodavo Lietuvių tautos 
fondas.

2005 m. Zigmas Grybinas muziejui per-
davė broliui, Tauro apygardos partizanų va-
dui Aleksandrui Grybinui-Faustui po mirties 
suteiktus apdovanojimus: Vyčio kryžiaus 
2-ojo laipsnio ordiną ir tai patvirtinančius 
dokumentus. A. Grybinas-Faustas buvo vie-
nas iš aštuonių Lietuvos partizanų vadų, pa-
sirašiusių 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos lais-
vės kovos sąjūdžio deklaraciją.

Tuometei Zanavykų muziejaus direktorei 
Bronei Sakalauskienei bendradarbiaujant 
su Zanavykijos išeiviais muziejaus fondai 
1990–2006 m. pasipildė 2333 ekspona-
tais iš Didžiosios Britanijos, JAV, Kanados ir 
Australijos. Gausiausia muziejinių vertybių 
dalis yra knygos, leistos XIX–XX a. antrojoje 
pusėje Tilžėje, Kaune, Vilniuje, Plimute, Čika-
goje, Filadelfijoje. Didelę fondų dalį sudaro 
JAV leisti žurnalai ir rankų darbo tekstilės 
gaminiai (XIX a. pab.–XX a. pr. austinės juos-
tos, prijuostės, pagalvių užvalkalai ar drobės 
rietimai). Fonduose saugoma ir tarpukario 
fotografijų, yra nuotraukų, kuriose įamžin-
tos išeivių gyvenimo akimirkos emigracijoje. 
Sukaupta nemažai pagalbinės medžiagos, 
straipsnių kopijų, kuriuose atsispindi Zana-
vykijos išeivių indėlis puoselėjant atkurtos 
Lietuvos nepriklausomybę, jų parengti ir 
publikuoti straipsniai politikos, ekonomi-
kos ir kultūros temomis. Vertingi ir svarbūs 
apdovanojimai, pažymėjimai, suteikti išei-
vių giminaičiams, partizanų gretose kovo-
jusiems už Lietuvos laisvę. Išeivių dovanoti 
eksponatai yra neatsiejama Lietuvos istori-
jos ir kultūros paveldo dalis.              ■
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i Vieno paveikslo istorija
Aušra NORVILIENĖ

Tauragės tremties ir rezistencijos muziejui perduotas pa-
veikslas, pavadintas „Tremtyje, vaizdas pro langą“, pasa-

kojantis 1941 m. ištremtos Račkauskų šeimos istoriją.

Vieną saulėtą dieną į Tauragės trem-
ties ir rezistencijos muziejų užėjo pa-

gyvenusi moteris, nešina paveikslu. Moteris 
sakė, kad jį perduoti muziejui įpareigojo Lai-
mutė Račkauskaitė-Jundulienė, kurią sutiku-
si Kiaukuose, Šilalės rajone. 

Susisiekus su pačia Laimute paaiškėjo, 
kad 2020 m. rugpjūčio mėnesį buvo ati-
dengtas paminklas Kiaukų kaimo pradžios 
mokyklai ir jos įkūrėjui, tremtiniui, mokytojui 
Antanui Račkauskui, Laimutės tėvui, atminti. 
Laimutė prasitarė esanti tapytoja, pripažin-
ta tautodailininkė, todėl šios šventės proga 
Kuikių bendruomenei už tėvelio pagerbimą 
ir jo įkurtos mokyklos įamžinimą ji dova-
nojo keletą savo paveikslų. Vis dėlto vienas 
paveikslas savo tematika išsiskyrė ir nelabai 
tiko prie bendro fono, tad jį nusprendė pa-
dovanoti mums, Tauragės krašto muziejaus 
„Santaka“ padaliniui.

Kuo gi ypatingas šis paveikslas? Pasak 
autorės, jis buvo pradėtas apie 1968 m., o 
baigtas 2018 m. Paveikslas, kurį Laimutė 
pavadino „Tremtyje, vaizdas pro langą“, pa-
sakoja jos tėvų šeimos, ištremtos 1941 m., 

istoriją. Pagrindinis „kaltininkas“, dėl ko šei-
ma ištremta, buvo jos tėvas A. Račkauskas, 
pradinės mokyklos mokytojas. 

Tremtinių dalia

Į Račkauskų namus-mokyklėlę neganda 
pasibeldė 1941 m. birželį, besibaigiant 

mokslo metams. Pasirodo, šeima su dviem 
mažamečiais vaikais (sūnui buvo 2-eji, o 
dukrai Danutei tebuvo metukai) ir besilau-
kiančia žmona įtraukta į tremiamųjų sąrašą. 

Kelionė į tremties vietą truko beveik 
mėnesį. 1941 m. liepos 5 d. išsilaipinę ant 
Vičegdos upės kranto atsidūrė Komijos Res-
publikoje, Syktyvdinskyj rajone, Slobodskoj 
Reid gyvenvietėje, tačiau tai nebuvo šeimai 
skirta galutinė tremties vieta. Visos atrinktos 
šeimos su mažamečiais vaikais ir tebeturima 
manta turėjo išsirikiuoti ir pasiruošti tolimes-
nei kelionei į už 5 km esantį Slobodos kaimą. 
Tūbinių pradinės mokyklos mokytojas 
Antanas Račkauskas. 1934 m.

L. Račkauskaitė-Jundulienė.
 „Tremtyje, vaizdas pro langą“. 1968–2018.
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iKelionė vos pramintu taku palei Vičegdos 
upės krantą truko beveik 2 valandas. Reikėjo 
įveikti kalnus, pakalnes, kemsynus, pelkes. 
Ateityje šiuo keliu teks kasdien eiti į darbą. 

Račkauskų šeimą apgyvendino pas vie-
nišą senolį kolūkietį. Būstas – netašytų rąstų 
sienos, lentų grindys. Patalpa neturėjo lubų 
perdengimo, viršuje matėsi stogo kraigas – 
pats stogas buvo dengtas lentomis, per ply-
šius kai kur matėsi dangus. 

Žmonos gimdymas apleistoje palėpėje 
ant šieno, svetimame krašte, Antanui primi-
nė epizodą iš Biblijos. 1941 m. liepos 22 d. 
po ilgų žmonos kančių gimė mergaitė (prisi-
minimų autorė). Deja, kaip sakoma: „Dievas 
vieną duoda, bet kitą pasiima“ – 1942 rug-
sėjo 18 d. vos sulaukusi 2-ejų metukų mirė 
Danutė. 

Gyvenimo ir darbo sąlygos

Tremtinių darbai buvo sezoniniai: va-
sarą medžių plukdymas „ant upės“, o 

nuo vėlyvo rudens per visą žiemą – medžių 
kirtimas miškų gilumoje. Žiema tremtiniams 
buvo negailestinga. Sniego danga būdavo 
daugiau kaip metras, užpustydavo net bara-
kų langus. Temperatūra žiemą nukrisdavo iki 
35–40 laipsnių šalčio. 

Per vieną darbo sezoną tremtinių drabu-
žiai virsdavo į skarmalus, lopas dengė lopą, ir 
kuo jų atsirasdavo daugiau, tuo jie tapdavo 
sunkesni. Sušlapusius drabužius tekdavo il-
gai džiovinti, o neišdžiūvę šaltyje jie suledė-
davo. Su apavu buvo dar sudėtingiau. Tinka-
miausias apavas žiemai būtų buvę veltiniai, 
bet per pirmuosius tremties metus (tai buvo 
dar ir karo metai) nei avalynės, nei drabužių 
nebuvo įmanoma nusipirkti – nebuvo nei 
kur, nei už ką, o valdžia tuo nesirūpino. Pa-
čioje pradžioje geresnį drabužį dar buvo ga-
lima išsikeisti į darbinę fufaikę (šimtasiūlę), o 
avalynę tremtiniai dažniausiai susimeistra-
vodavo patys kaip kas išmanė. Buvo ir klum-
pių, ir vyžų iš beržų tošies, bet kojų šiluma la-
biausiai priklausė nuo turimų autų kokybės. 

Gaunamo atlygio nepakako gyvasčiai 
palaikyti. Žmonės maistui naudojo kas pa-
kliuvo po ranka, ėmė naudoti lupenas, ku-
rias valgyklos virėjos išmesdavo į sąvartyną. 
Padaugėjo apsinuodijimų ir mirčių. Uogauti 
ir grybauti už gyvenvietės ribų buvo drau-
džiama, už tai baudė. Buvo atvejų, kai trem-
tiniams pasisekdavo nueiti į mišką pasirinkti 
uogų ir kitų gėrybių, bet išvyka dažniausiai 
baigdavosi tragiškai. Dažnai žmonės miškų 
tankmėje pasiklysdavo, o per naktį būdavo 
uodų sukapojami. Po kelių dienų juos rasda-
vo jau mirusius. 

Pagrindinis maistas vasarą buvo dilgė-
linė, lapienė. Iš gyvenvietės išnyko katės ir 
šunys, apniko graužikai, kurių gal nedrįsda-
vo naudoti maistui, o gal šie tiesiog buvo 
vikresni ir sunkiai sugaunami. Svarbiausias 
vitaminų šaltinis buvo medžių brazda, gel-
bėdamiesi nuo skorbuto kramtydavo me-
džių sakus. 

Kartais tremtinių gyvenime būdavo ir 
džiugesnių prošvaisčių. Kai valdžia minė-
davo kokią nors šventę, jie gaudavo trupu-
tėlį kruopų ir aliejaus, po kelis saldainiukus 
vietoj cukraus, vėliau atsirado gabalinio 
cukraus. Vyrams kartą per mėnesį skirdavo 

Račkauskų šeima tremtyje. 1948 m.
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i rūkalų – tabako arba po kelis papirosus. Dar 
vėliau kartą per mėnesį ėmė skirti po 50–
100 gramų degtinės, kurią žmonės naudojo 
vaistams. 

Vis dėlto tokios prošvaistės negelbėjo 
nuo vargingos padėties. Barakuose buvo 
įsiveisę blakių, tarakonų, utėlių ir kitų para-
zitų. Vaikų galvos nuo utėlių buvo nusėtos 
žaizdomis, jie draskėsi, į žaizdas patekdavo 
užkrato. Motinos nespėdavo vaikų apžiūrėti, 
parazitai ir užkratas plito labai greitai. Para-
zitų sumažėdavo per vasarą, kai vaikai „ga-
nėsi“ ant upės kranto, maudėsi. Tačiau upė 
buvo srauni ir kėlė didelį pavojų. Pavojų kėlė 
ir slidūs medžių rąstai, kurie tūnojo upės 
dugne. Žiemą per šalčius žmonės lauke dul-
kindavo drabužius, galvas ištrindavo sniegu, 
kartais – kerasinu.

Geresni laikai

Laikai keitėsi. 1947 m. tremtiniams jau 
buvo leista laisvai vaikščioti po apy-

linkes. Antanas pradėjo laisvai susirašinėti 
su giminaičiais Lietuvoje. Šeima labai atsiga-
vo, kai pradėjo iš namiškių gauti siuntinius 
su maistu. Atsiimant siuntinius tęko kęsti 
patikrinimus-kratas, viršsvorį tekdavo „paau-
koti“, o skųstis nebuvo kam. Pamatę lašinius 
paštininkai klausdavo, kas tai. Stebėjosi , kad 

tai – kiauliena, nežinojo, kad lašiniai – irgi 
kiauliena. Vietiniai gyventojai kiaules augino 
ganydami kaip ožkas – lauke pririšdavo prie 
mieto, neduodavo papildomo pašaro, todėl 
jos ir buvo liesos kaip naginės.

Apie geresnius laikus bylojo ir šeimų 
pagausėjimas. 1947 m. rugpjūčio 24 d. Rač-
kauskų  šeimoje gimė dar viena mergai-
tė, ji visai šeimai buvo lyg Dievo dovana ir 
džiaugsmo šaltinis.

Tremties sąlygomis teko darbuotis ne tik 
tėvams, bet ir vaikams. Vaikų darbas valdžiai 
buvo parankus – vaikai atlikdavo smulkius 
darbus, kuriems nereikėjo „samdyti“ dar-
bingų suaugusių žmonių. Vaikai kartu su 
suaugusiaisiais dirbo be pertraukų. Prasidė-
jus mokslo metams vaikai išeidavo iš namų 
dar neišaušus rytui ir grįždavo jau sutemus. 

Tekdavo iškęsti ne tik pūgas, lietų, 
bet ir alkį. Per visą dieną maitinosi 
tik sumuštiniais, jeigu tik tėvai turė-
jo iš ko juos paruošti. Lauknešėlio 
augančiam vaikui buvo per mažai, 
o mokykloje tuo niekas nesirūpino. 

1959 m. pavasarį Račkauskai 
gavo pranešimą, kad jiems leidžia-
ma grįžti į Lietuvą. Šito pranešimo 
laukė jau pasiruošę. Grįžus į Lietu-
vą šeimos laukė nauji vargai, nauji 
išbandymai.                   ■

Medžių plukdymo darbai Komijoje. Antano Boso brigada. 1952 m.

Račkauskų šeima Komijoje (Rusija). 1956 m.

Račkauskų šeimos archyvo nuotr.
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Atgimęs pano ,,Kopų garsai‘‘
Arūnas BAUBLYS

Ar įmanoma medyje įamžinti pajūrio 
romantiką, perteikti kopų garsus ir 

smėlio šiugždėjimą? Monumentalistui, ta-
pytojui, grafikui, įspūdingų kūrinių viešosio-
se erdvėse autoriui L. Ločeriui   tai pavyko. 
Vyresnioji karta dailininką prisimena iš jo 
monumentalių kūrinių dabar jau uždaryta-
me sostinės restorane „Tauras“ ir garsiojoje 
vaikų kavinėje „Nykštukas“. Šiandien jo kūri-
niais galime pasigrožėti viešbutyje „Crowne 
Plaza“ (buvusi „Draugystėje“) ir viešbučio 
„Neringa“ fojė. 

L. Ločerio sukurtų bareljefų ir skulptūrų 
gausu Druskininkų, Nidos, Ukmergės, Vil-
kaviškio ir kitų miestų kavinėse. Iš metalo, 
betono, medžio sukurti darbai yra monu-
mentalių, plokščių, dekoratyvių formų, jiems 
būdingas dinamiškumas, veržlumas. Šio kū-
rėjo darbai originalūs, jų unikali plastinė kal-
ba novatoriška ir šiandien.

„Skaidrus piešinio ažūras, laisvos konfi-
gūracijos, grynų, skaisčių spalvų plotai kuria 
smagią nuotaiką. Veržlus ritmas, grakščios 
formos rodė įsivyraujantį to meto dailėje 
paprastumą, įtaigų lakoniškumą“, – rašo dai-

lėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė 
prof. Giedrė Jankevičiūtė.

Pano išmontavimas ir įvertinimas

Dekoratyvinį medžio dirbinį – pano 
,,Kopų garsai“, skirtą ,,Neringos“ 

viešbučio interjerui, L. Ločeris sukūrė per 
maždaug vienerius metus (1975–1976 m.). 
Kūrinys antrojo aukšto fojė sieną puošė apie 
4 dešimtmečius. 2017 m. prasidėjus rekons-
trukcijai pano buvo išmontuotas. Tai prilygo 
kruopščiam juvelyriniam darbui, buvo sten-
giamasi saugiai ir atsakingai ,,išrinkti“ pano 
visumą. Išmontuojant kūrinį atlikta atidi jo 
apžiūra, pano nufotografuotas, atskiros jo 
dalys sunumeruotos, supakuotos ir pervež-
tos į saugojimo vietą. 

Nugarinė pano detalių pusė buvo pažen-
klinta – pastebėjome keletą numeracijų. Ant 
vienos iš detalių radome užrašytą didžiausią 
detalių skaičių – 56. Išrinkus detales suskai-
čiavome 36 jų fragmentus, nes kai kurios 
detalės buvo tvirtai sujungtos, suklijuotos 
ir prisuktos medvaržčiais. Ant kai kurių su-

L. Ločerio pano ,,Kopų garsai‘‘ po restauravimo 2021 m.

Neseniai Prano Gudyno restauravimo centre naujam gyve-
nimui buvo prikeltas vienas įspūdingiausių modernaus 

uždarų patalpų dekoratoriaus Laimučio Ločerio (1929–2018) 
kūrinių – pano ,,Kopų garsai“.
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dėtingesnių konstrukcijos dalių buvo pažy-
mėtos sujungimo ar priglaudimo vietos, nes 
dalis detalių dengia viena kitą, įstatomos į 
išdrožtąsias.

Pano sukurtas iš liepos – vieno minkš-
čiausių medžių Lietuvoje – medienos. Su 
minkšta mediena lengviau ir maloniau dirb-
ti, todėl ji plačiai naudojama drožyboje. Ši 
mediena šviesi, lengva, smulkios tekstūros ir 
vienalytė, dėl to neturi išraiškingo rievių pie-
šinio ir džiūdama mažai skylinėja. Pano deta-
lės storintos fragmentus klijuojant vieną su 
kitu. Pagal instrumentų paliktus pėdsakus, 
matomus ant šešėlinių dalių ir nugarinių 
detalių pusės, naudoti pjovimo, obliavimo, 
drožimo ir šlifavimo instrumentai. 

Didžiausių fragmentų ilgis yra 200 cm, 
mažesnių – apie 100–70 cm, storis įvairuoja 
nuo 5 iki 40 cm, plotis – 25–120 cm. Tvirti-
nimas atliktas medvarščiais, gręžiant mažiau 
pastebimose vietose ir juos maskuojant dul-

kių ir lako glaistu, mediniais kaiščiais. 
Kūrinio detalės padengtos ne vienu ni-

troceliuliozinio lako sluoksniu. Lako sluoks-
nis storas, vietomis nelygus, nutekėjęs ir 
gruoblėtas. Smulkios netektys ir įskilimai už-
maskuoti medžio dulkių ir lako glaistu. Įver-
tinus kūrinio būklę išrinktos detalės buvo 
nugabentas į saugojimo vietą. 

Restauravimo pradžia:                                    
rutina ir atradimai 

Pano restauravimo darbai buvo pradė-
ti 2020 m. Man kaip restauratoriui tai 

buvo nauja ir labai įdomi patirtis. Dažniau-
siai dirbu su meno kūriniais, kurie tvirtai sto-
vi ant žemės ir kurių autoriai nežinomi. Šis 
turi ir autorių, ir istoriją, ir ateitį, be to, reika-
lauja ne tik teorinių ir praktinių restauravimo 
žinių, bet ir inžinierinio, meninio, erdvinio 
mąstymo. 

L. Ločerio pano ,,Kopų garsai‘‘ apie 1980 m.
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tektas Alvydas Songaila norėjo, kad ,,Kopų 
garsai“ atgautų pirminį vaizdą, nes vienu 
metu pano buvo perkabintas, dėl to nuken-
tėjo nuosekli kūrinio kompozicija, jam stigo 
bendros harmonijos, mat centrinė kūrinio 
dalis atsidūrė žemiau nei turėtų būti, frag-
mentai buvo sukeisti vietomis. 

Sudaryta nuosekli programa objektui 
restauruoti. Pirmiausia nuo detalių buvo nu-
siurbtos dulkės. Šilto vandens ir neutralaus 
muilo tirpalu pašalinti likę nešvarumai, sta-
tybiniai dažai. Suklijuotos sulūžusios ar nu-
skilusios ir trūkstamos detalės, kurios prieš 
tai pagamintos iš liepos medienos. Detalės 
ir skilimai klijuoti naudojant šiltus gyvulinės 
kilmės klijus. Perteklinis lako sluoksnis plo-
nintas naudojant acetoną, šlifavimo popie-
rių ir plieno vilną. Danga lakuota plonu ma-
tinio lako sluoksniu.

Lego kaladėlių galvosūkis

Turėjome dvi išlikusias ankstyvojo in-
terjero nuotraukas su minimu objek-

tu, iš kurių ir dėliojome autentišką kom-
poziciją. Dėkojame L. Ločerio sūnui Ryčiui 
Ločeriui, atsiliepusiam ir pasidalijusiam savo 
archyvo nuotraukomis. Kompozicijos atkūri-
mas buvo nemenkas iššūkis, savotiškas lego 
kaladėlių galvosūkis, todėl į pagalbą atėjo 
restauratoriai doc. Linas Lukoševičius, Do-
natas Stasiulis, vertingais patarimais dalijosi 
doc. Jonas Gerulaitis. Kylo diskusijų dėl fono, 
ant kurio bus tvirtinamas pano. Pirminis va-
riantas buvo išdėlioti kūrinį ant baltos sienos 
taip, kaip buvo numatyta projekte. Šeiminin-
kų supratingumas ir geranoriškumas leido 
kūriniui dar geriau atsiskleisti – siena buvo 
perdažyta melsvai. Ši spalva labiau tiko prie 
gelsvo pano kolorito, sukūrė smėlio ir jūros 
ar dangaus mėlynės asociaciją. 

Autorius neatsitiktinai savo kūrinį pava-
dino ,,Kopų garsai“. Įsigilinę į kompoziciją 

pastebėjome tris grupes, kurios tarpusavyje 
nuosekliai sujungtos pasvirimo kampais ir 
panašiomis detalėmis,  figūromis, šešėliais, 
primenančiais vėjo pustomas kopas ar jūros 
bangų nuskalautą smėlį. Pirmoji pano dalis 
(iš kairės pusės) yra pati masyviausia ir sudė-
tingiausia, beveik siekianti lubas. Ji sujungta 
su lengvesne antrąja dalimi, kuri nusileidusi 
žemiau, o paskui vėl kyla, susijungdama su 
trečiąja dalimi, taip pat beveik siekiančia lu-
bas. Paskutinėje detalėje (dešinėje pusėje) 
išraižyta autoriaus pavardė ir pano sukūrimo 
metai: LOČERIS 1975–6 m.

Atsiskleidė kūrinio grožis 

Kūrinio kompozicija sukuria labai gra-
žią vizualinę ritmiką: vertikalių deta-

lių kaitaliojimas, gretinimas ir kartojimas vie-
nodais ir nevienodais tarpais, išgautas liepos 
medienos lengvumas imituoja muzikos ins-
trumentų – vargonų ar skudučių vamzdelių 
formas. Autoriaus talentas iš tiesų prakalbino 
medį, kuris suskambėjo lietuvio ausiai malo-
niausiais gamtos garsais – ošimo, šnarėjimo 
ir vandens tekėjimo, amžinais kaip pasaulis.

Po restauravimo kūrinys atgavo solidų, 
harmoningą vaizdą, netgi pailgėjo – dabar jo 
ilgis – 6,30 m. (buvo 5,9 m). Rekonstruojant 
pano buvo suspaustas ir atrodė, kad jis suma-
žėjo, kad ne visos detalės sugrįžo į savo vietas. 
Mačiusieji pano prieš rekonstrukciją ir palygi-
nę su restauruotu darbu pripažino, kad rezul-
tatas juos maloniai nustebino. Kitame fone 
dar labiau atsiskleidė pano puošnumas ir į vi-
sumą sujungtos konstrukcijos sudėtingumas. 
Šis Laimučio Ločerio kūrinys – iš tiesų vienas 
brandžiausių jo darbų vertinant jo sudėtingu-
mą ir dydį. Nekyla abejonių, kad atnaujintas 
pano ilgus metus džiugins vilniečių ir viešbu-
čio lankytojų akis, primindamas neatsiejamą 
kūrėjo ir gamtos harmoniją.        ■

Viešbučio „Neringa“ archyvo nuotr.
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Lietuvos piliakalnius ir jų paslaptis
Arminas ŠILEIKIS

Gegužės 12 d. Kroatijos sos-
tinėje Zagrebe, AMZ ga-

lerijoje, atidaryta kilnojamoji 
Lietuvos nacionalinio muzie-
jaus (LNM) paroda „(Ne)ma-
tomi Lietuvos piliakalniai“.

Ši paroda sukurta 2020 metų Europos 
archeologijos festivaliui, kuris turėjo 

vykti Zagrebo archeologijos muziejuje. Per 
20 Europos šalių planavo dalyvauti festiva-
lyje ir pristatyti savo archeologinius tyrimus, 
tačiau įgyvendinti šiuos planus sutrukdė 
COVID-19 pandemija.

„Mūsų pasirinkta tema buvo piliakalnių 
paslaptys, – pasakoja projekto koordinatorė 
dr. Gabrielė Gudaitienė. – Nors kadaise pilia-
kalniai buvo kuriami kaip labiausiai matomi 
kraštovaizdžio elementai ir šiandien yra vieni 
labiausiai atpažįstamų archeologinių objek-
tų, būdingų beveik visai Europai, vis dėlto 
jie yra labai menkai tyrinėti, o jų tyrimai kar-
tais atskleidžia visiškai netikėtą informaciją. 
Taip atsitiko ir tyrinėjant Gedimino kalną, kai 
buvo atrasti sukilėlių kapai.“ 

Parodoje pristatomos LNM archeologo 
Gyčio Grižo darytos piliakalnių fotografijos, 
taip pat režisieriaus Audriaus Juzėno filmas 
apie 1863–1864 m. sukilimą ir netikėtą 20-
ies jo dalyvių kūnų, po egzekucijos Lukiškių 
aikštėje paslėptų ant Gedimino kalno, atra-
dimo istoriją. Eksponuojamas ir visai Europai 
neregėtas radinys – vieno iš sukilėlių Eduar-
do Čaplinskio kalkėse įsispaudęs veido at-
spaudas, restauratorių išsaugotas padarius 
gipsinę veido išlieją. Vienoje iš salių taip pat 

pristatomos profesionalaus juvelyro-rekons-
truktoriaus Evaldo Babensko pagamintos 
papuošalų replikos, iliustruojančios piliakal-
nių gyventojų palikimą, jų nešiotus daiktus. 

„Nors Europos archeologijos festivalis 
dėl pandemijos buvo atidėtas, o vėliau ir 
apskritai atšauktas, tačiau Zagrebo archeo-
logijos muziejus buvo suintriguotas parodos 
turiniu, todėl parodą nusprendėme ekspo-
nuoti, vos tik atsiras galimybė atverti Kroa-
tijos muziejus“, – pasakoja dr. G. Gudaitienė.

Lankytojams susidaryti įspūdį apie Lie-
tuvos piliakalnius padeda parodoje de-
monstruojama vaizdo medžiaga: Kernavės 
piliakalnių apgyvendiimo viduramžiais vi-
zualizacija, 1931 m. filmuoti Apuolės pilia-
kalnių kasinėjimų vaizdai, specialiai paro-
dai parengti LNM archeologų dr. Gedimino 
Petrausko ir Aušros Šmaižytės vaizdo pasa-
kojimai apie piliakalnių tyrimus Lietuvoje. 

Parodą finansuoja Lietuvos kultūros 
taryba ir Lietuvos Respublikos ambasada 
Kroatijoje. Parodos partneriai: Lietuvos ar-
cheologijos draugija ir Valstybinio Kernavės 
kultūrinio rezervato direkcija.         ■

Parodoje eksponuojamos LNM archeologo G. Grižo 
piliakalnių fotografijos. LNM archyvo nuotr.
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mini 60 metų sukaktį
Renata VELIČKIENĖ

Gegužės 18 d. Rojuje, prof. Adomo Hrebnickio muziejuje, 
buvo minima ne tik Tarptautinė muziejų diena, bet ir šio 

muziejaus 60 metų įkūrimo sukaktis.

Nedidelis kaimelis intriguojančiu pa-
vadinimu – Rojus yra įsikūręs Ignali-

nos rajono šiaurinėje dalyje, Dūkšto apylin-
kėse, netoli Beržininkų ežero. Kaip ir galima 
tikėtis, įdomus ne tik kaimelio pavadinimas, 
bet ir jo istorija. Rojų įkūrė žymus to meto 
profesorius, vaismedžių tyrinėtojas ir naujų 
veislių kūrėjas A. Hrebnickis. Iki tol ši vieto-
vė priklausė mokslininko uošviui ir būdavo 
žmonių vadinama Velnyne, nes žemė aplin-
kui buvo kalvota, akmenuota ir netiko žem-
dirbystei. Vis dėlto A. Hrebnickis tikėjo, kad 
ji puikiausiai tiks jo klestinčiam ir žydinčiam 
sodui, kuris bus lyg Rojus žemėje. Netrukus 
14 ha plote jis užveisė didžiulį sodą, kuriame 
augo daugiau kaip 1000 vaismedžių – įvairių 
veislių obelų, kriaušių, vyšnių, slyvų ir kt.

Iki 1922 m. vaismedžių tyrinėtojas gyve-
no Rusijoje, Sankt Peterburge, dirbo ir dėsty-
tojavo šio miesto Miškų institute. Persikėlęs į 
Lietuvą jis gyveno ir dirbo Rojuje, užsiėmė ir 
moksline veikla. Savo sukurtame vaismedžių 
Rojuje profesorius gyveno iki pat mirties, o 

dabar A. Hrebnickio namuose įkurtas jam 
skirtas muziejus. 5-iuose namo kambariuo-
se išdėstyti eksponatai – žymiausi profeso-
riaus veikalai, rankraščiai, nuotraukos, padė-
kos raštai, vaisių, uogų muliažai. Jo kabinete 
saugoma daug asmeninių daiktų ir laiškų.  
Išsaugotas ir dukters Marijos kambarys, ku-
riame eksponuojami jos tapyti paveikslai. 

Muziejuje rengiami įvairūs kultūriniai ir 
edukaciniai renginiai. Jį aplanko turistai ne 
tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio, ypač Lenki-

Prof. A. Hrebnickis savo namuose Rojuje. 
Prof. Adomo Hrebnickio muziejaus archyvo nuotr.

Prof. Adomo Hrebnickio muziejus Rojuje.
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kultūriškai, dabar ten gyvena jo giminaičiai. 
Be to, A. Hrebnickis yra gerai žinomas tarp-
tautiniu mastu, todėl ekskursijų dalyviai iš 
įvairių pasaulio šalių atvyksta susipažinti 
su jo veikla ir palikimu iš arčiau. Iš muzie-
jaus antrojo aukšto terasos atsiveria puikus 
vaizdas į aplink tyvuliuojančius tvenkinius ir 
nuostabią juos supančią gamtą. Greta esan-
tis Rojaus parkas yra puiki vieta norintiems 
ramiai praleisti laiką gamtoje, pažvejoti ar 
net surengti gražią fotosesiją.

Siekiant pagerbti prof. A. Hrebnickio 
atminimą ir įamžinti jo ilgametį mokslinį 
darbą Lietuvoje 1957 m. pradėta rūpintis 
buvusio sodo atkūrimu – buvo renkamos 
ir į sodą perkeliamos apylinkėje paplitusios                           
A. Hrebnickio augintos veislės. Suremon-
tavus namą, kuriame profesorius gyveno ir 
dirbo, 1961 m. atidarytas memorialinis mu-
ziejus. Tuo pat metu atidengtas ir skulpto-
riaus Leono Žuklio A. Hrebnickio garbei su-
kurtas paminklas. Į atidarymo renginį atvyko 
Ignalinos savivaldybės ir Dūkšto seniūnijos 
atstovai, grupelė gyventojų, mokinių, Ignali-
nos turizmo informacijos centro darbuotojų. 
Susirinkusiems perskaitytas Varšuvoje gyve-
nančio profesoriaus proanūkio Andžejaus 
Reimano šventinis sveikinimas.

Prof. A. Hrebnickio vardas, jo nuveikti 
darbai, išvestos naujos veislės geriau žinomi 
tik siauresniam ratui žmonių, besidominčių 
vaisiniais ir uoginiais augalais. Iš tikrųjų pro-

fesoriaus gyvenimas, jo pasišventimas savo 
darbui ir pasiekti svarūs rezultatai verti dides-
nio dėmesio ir pagarbos. Ignalinos kraštas di-
džiuojasi, kad jo apylinkėse, šalia Dūkšto, įkur-
tame Rojuje saugomas prof. A. Hrebnickio 
atminimas. Kąsdamas sultingą obuolį retas 
susimąsto, kad tas obuolys buvo išvestas 
būtent šio rojaus įkūrėjo. Toks muziejus vie-
nintelis Lietuvoje, todėl darbuotojų tikslas 
yra atskleisti  muziejaus individualumą ir su-
žadinti lankytojų susidomėjimą profesriaus 
veikla. Rojaus kaimo pavadinimas buvo įtei-
sintas 1922 m., o Rojus iki šiol nuolat lanko-
mas ir vertinamas. 

Ar kada nors buvote Rojuje? Jeigu ne, tai 
siūlome aplankyti tikrą žemiškąjį rojų, esantį 
ežeringoje, kalnelių nusėtoje, pušynėliais iš-
kaišytoje Rytų Lietuvoje, netoli Dūkšto. Kvie-
čiame pavasarį, kai siaučia žydinčių medžių 
pūga ir pamiškėse vilioja žibutės, kviečiame 
vasarą, kai sirpsta uogos, o paukščiai gieda 
gražiausias savo giesmeles. Nepasigailėsite 
apsilankę ir rudenį, kai lapai nusidažo gra-
žiausiomis spalvomis, ir žiemą, kada ateina 
poilsio metas ir gamta pasipuošia baltu ap-
dangalu.                ■

R. Veličkienės nuotr.

Prof. A. Hrebnickio proanūkis A. Rejmanas su šeima.

Rojus yra įsikūręs Ignalinos rajone.
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Daiva Irena ŠARKANAUSKAITĖ

Vaikų literatūros muziejus, Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus (MLLM) padalinys, duris atvėrė 1991 m., reor-

ganizavus nuo 1951 m. veikusį rašytojo Petro Cvirkos (1909–
1947) memorialinį muziejų.

Mūsų misija – įvairaus amžiaus lanky-
tojus įtraukti į prasmingą pramogą, 

per literatūros kūrinio ir rašytojo asmenybės 
pažinimą skatinti vaikų kūrybingumą. 

Vaikų literatūros muziejus yra įsikūręs is-
toriniame modernizmo stilių reprezentuo-
jančiame name, kurį 1931 m. pasistatydino 
Mykolas Sleževičius (1882–1939), nepriklau-
somos Lietuvos kūrėjas, Valstiečių liaudininkų 
partijos lyderis, advokatų tarybos pirminin-
kas, triskart vadovavęs Nepriklausomos Lie-
tuvos ministrų kabinetui. 

Pirmosios vaikų literatūros ekspozici-
jos pagrindą sudarė eksponatai, perimti 
iš Vilniaus rašytojų memorialinio muzie-
jaus. Ekspoziciją kūrė tuometė vedėja Biru-
tė Glaznerienė ir dailininkė Vita Voverienė.                            
B. Glaznerienė kreipėsi į išeivių rašytojų ar-
timuosius, prašydama eksponatų, atsimi-
nimų. Ypač gera reklama persitvarkiusiam 
muziejui tapo tautodailininkės Stasės Samu-
levičienės kurtų žaislų iš kailio – pūkuotukų 
paroda. Vėliau garsieji pūkuotukai apsigyve-
no stikliniuose stenduose ilgesniam laikui – 
tapo Vytės Nemunėlio, A. Matučio, A. Zurbos 
ir V. Žilinskaitės pasakų įvaizdintojais. 

Per 3 dešimtmečius keletą kartų keitėme 
veidą ir rūbą – 2008 m. ir 2014 m. atnaujinome 
ekspoziciją, siekdami ją padaryti žaisminga, in-
teraktyvia. Muziejus kvietė pažinti žodžio meno 
galias pristatydamas vaikų literatūros žanrus ir 
jų iškiliausius atstovus, o šiandien, mūsų per-
krikštytas Pasakų namu, mažus ir didelius vilioja 
pasimatyti su atgijusiais pasakų personažais. 

Išsiplėtė ir mūsų edukacinė veikla. Į pa-
mokas – pramogas lankytojus kviečiame jau 
du dešimtmečius. Prieš dešimtmetį mus at-
rado lopšelių-darželių ugdytiniai. Kasmet su-
rengiame iki 10 darželinukų darbelių parodų, 
atskleidžiančių, kaip išradingai su vaikais dir-
ba jų dailės mokytojos. Atėję į edukacinius už-
siėmimus vaikai persirengia veikėjais, vaidina, 
padeda sekti pasaką šešėlių teatre. Šiemet at-
sirado net Mažylių kampelis, kur ropomis ant 
pirštinės formos kilimėlio patys mažiausieji 
varto paveikslėlių knygas, klausosi edukato-
rės sekamos žaislinės pasakaitės.

Prieš 3-ejus metus startavęs Kultūros 
pasas labai suaktyvino pradinių klasių mo-
kinių lankymąsi. Sukurti 5 užsiėmimai, su-
pažindinantys su geriausiomis lietuvių lite-
ratūrinėmis pasakomis. Užsiėmimų dalyviai 
išlandžioja visus Pasakų namo užkaborius, 
persirengę personažais skaito kūrinių ištrau-
kas, patiria nuotykių Ydų šalyje, kuria karališ-
ką raidyną, su daktaru Kripštuku nusidangi-

Vaikų literatūros muziejus. J. Lasauskaitės nuotr.
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veiklos vaikams teikia daug džiaugsmo. 
Vaidinimo, inscenizavimo tradicija Pasa-

kų name gyvuoja jau du dešimtmečius, nuo 
muziejininkės Danutės Žilionienės sugal-
votos Vaikų kiemo teatro šventės. Muziejus 
skamba nuo juoko, kai vaikai pasiverčia pa-
sakų veikėjais. Švenčiant gimtadienius į pa-
sakų veikėjus persikūnyti pavyksta ne tik vai-
kams, bet ir seneliams bei tėveliams. Ne be 
reikalo šių namų šeimininkas M. Sleževičius 
buvo scenos meno gerbėjas ir puoselėtojas. 
Išskirtinis vaikų kūrybingumas atsiskleidžia 
kasmet muziejuje organizuojamuose kon-
kursuose – nuo įvairiausiomis technikomis 
kuriamų iliustracijų iki rašinio ir pasakojimo.

Ne per seniausiai pavyko prisivilioti ir pa-
auglius, retokai praveriančius muziejų duris. 
Pakvietus aptarti perskaitytas knygas Kny-
gių klube atsiliepė būrelis entuziastų, tad 
tikimės įdomaus ir prasmingo bendravimo. 
O kur dar susitikimų su knygų autoriais įdo-
mybės ir netikėtumai! Rašytojų archyvai pil-
dosi renginių nuotraukomis, dedikuotomis 
knygomis, kūrinių rankraščiais, iliustracijų 
originalais. Su vaikais susitikti kviečiame Ge-
riausios metų knygos nominantus, kūrybi-

nes dirbtuves veda dailininkės iliustruotojos.
Karantinas atnešė naujų darbo su lanky-

tojais formų. Įgudome vesti nuotolines pa-
mokas. Į nuotolinę pamoką „Nuo Meškiuko 
Rudnosiuko iki Kakės Makės“, pristatančią 
skirtingus kūrinius pradinėms klasėms, jun-
giasi vaikai iš visos Lietuvos. Po pamokos vai-
kai pasižada būtinai atvažiuoti gyvai patirti 
Pasakų namo kerų. Turime kuo sudominti 
visus – nuo mažutėlio iki senutėlio. Suaugė-
lis pas mus būtinai prisimena savo skaitymo 
patirtį, nes nė vienas neišeina nepasisakęs 
apie savo vaikystės knygas. 

Minėdami mūsų netradicinio muziejaus 
30-metį esame ant didelių pokyčių slenksčio. 
Paskirtas finansavimas pastatui restauruoti. 
Trokštame tapti reprezentaciniu vaikų lite-
ratūros puoselėjimo centru, įdomia traukos 
vieta ne tik saviems lankytojams, bet ir sve-
čiams iš kitų šalių. Išskirtinės architektūros 
pastate Kauno centre bus galima paklaidžio-
ti pasakų tuneliu, išpintu paslaptingomis 
šviesoraščių, kvapų ir garsų girliandomis, 
palėpėje keleivių lauks kosminis laivas „Si-
dabrinis Kankorėžis“, skraidinantis į žaislų 
planetą Tandadriką – patirti pasaką kviesime 
dar negirdėtais neregėtais būdais.                  ■

Vaikų literatūros muziejus mažus ir didelius vilioja pasimatyti su atgijusiais pasakų personažais. V. Petrikienės nuotr.
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i• Kernavė istorinėse fotografi-

jose. Valstybinio Kernavės kultūri-
nio rezervato direkcijos leidinys. 

▶ Knygos sudarytojai – Val-
das Lučunas ir Dalia Grigonie-
nė. Dizainerė – Elzė Grigonytė. 
Albumą sudaro 136 istorinės 
1882–1942 m. darytos Kernavės 
nuotraukos. Kernavės archeologi-
nė vietovė (Valstybinis Kernavės 
kultūrinis rezervatas) 2004 m. įra-
šyta į UNESCO Pasaulio paveldo 
objektų sąrašą. Leidinyje publi-
kuojamos nuotraukos iš Lietuvos 

nacionalinio, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės, Lietuvos 
švietimo istorijos, Kaišiadorių, Šiaulių „Aušros“, Ukmergės 
kraštotyros muziejų, Lietuvos centrinio valstybės archyvo, 
Kaišiadorių vyskupijos kurijos, Kernavės Švč. M. Marijos 
Škaplierinės parapijos ir E. Gatelio, A.Zelianiako, A. Jurkai-
čio, V. Gylio, E. Jankūno, E. P. Šiaučiūnaitės, H. Jurkevičiaus, 
P. Kaminsko asmeninių archyvų. 

▶ Vilnius: sp. UAB Petro ofsetas, 2020, 1444 psl., iliustr. 
Tiražas 1000. ■

• Palangos kurorto muziejus. 
Palangos kurorto muziejaus leidi-
nys. 

▶ Sudarytojos: Virginija Pa-
luckienė, Regina Šulskytė, Viktorija 
Morkūnienė, Dainora Kaniavienė. 
Knyga išleista 2020 m. vykdant 
tarptautinį projektą „Palanga. Pa-
vilosta. Jūros įkvėpta istorija“. Joje 
pirmą kartą plačiai pristatomas 
Palangos kurorto muziejus, jo kū-
rimosi istorija, veikla, eksponatai. 

Pirmosios idėjos kurti Palangos krašto muziejų pradėjo 
skleistis dar praėjusio šimtmečio pradžioje, o ypač suak-
tyvėjo 7 dešimtmetyje, kai būsimam muziejui intensyviai 
pradėti rinkti eksponatai. Diskusijos apie būtinybę steigti 
muziejų atsinaujino 2008 m. Muziejų nuspręsta įkurdinti 
istorinę reikšmę pajūrio regionui turinčioje viloje „Anapi-
lis“. Leidinyje supažindinama su šio pastato istorija, pirmą-
ja savininke grafiene Sofija Tiškevičiene bei vėlesniais sa-
vininkais, pavertusiais vilą svarbia kultūrine erdve, kurioje 
lankėsi iškilūs visuomenės ir politikos veikėjai, rašytojai, 
menininkai. Leidinys išleistas keturiomis kalbomis: lietu-
vių, anglų, rusų ir latvių, jame gausu eksponatų iliustracijų 
ir išsamių komentarų. 

▶ Klaipėda: sp. „Druka“, 2020, 108 psl., iliustr. Tiražas 
400 egz. ■

• Lietuvos jūrų muziejaus gidas 
JŪROS ISTORIJOS / Guide to the 
Lithuanian Sea Museum SEA 
STORIES. Lietuvos jūrų muziejaus 
leidinys. 

▶ Eksponatus muziejaus gi-
dui kruopščiai atrinko muziejaus 
specialistai, o tekstus apie juos 
sukūrė Klaipėdos miesto gidė, 
žurnalistė Kristina Sadauskienė. 
Leidinyje galima rasti įdomių 

laivybos istorijos pasakojimų apie lietuvius ir „Titaniką“, 
apie pramoninės žūklės rekordus, burlaivius ir garlaivius, 
nutrūktgalvius nuotykių ieškotojus, įstabias istorijas apie 
muziejaus numylėtinius pingvinus, delfinus, pašėlusius 
jūrų angelus ir kt. 

▶ Klaipėda: sp. UAB „BALTOprint“, 316 psl., iliustr.  ■

• Dingęs litvakų pasaulis daili-
ninko Gerardo Bagdonavičiaus 
(1901–1986) piešiniuose. Šiau-
lių „Aušros“ muziejaus to paties pa-
vadinimo parodos, skirtos Vilniaus 
Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 
metams, katalogas. 

▶ Sudarytoja – Odeta Stri-
pinienė, dizaineris – Darius Lin-
kevičius. G. Bagdonavičiaus pie-
šiniuose atsispindi Lietuvos žydų 

gyvenamoji aplinka, kultūrinis ir religinis gyvenimas. 
Detaliai vaizduojamos Šiaurės ir Vidurio Lietuvos miestų 
ir miestelių sinagogos, dailininkas daug dėmesio skyrė 
specifinėms sinagogų interjero detalėms, baldams, kul-
to reikmenims. Unikalūs ir dailininko sukurti charakte-
ringi tarpukario Lietuvos žydų portretai. Šie piešiniai yra 
svarbus litvakiškos tapatybės formavimosi ir jos raidos 
liudijimas. Leidinys papildytas Šiaulių krašto fotografų 
užfiksuotais sinagogų ir jų interjero vaizdais. Visa ši iko-
nografinė medžiaga padeda atkurti istorinę praeitį, re-
konstruoja realius žydų bendruomenės bruožus, jos veik-
los ypatumus, atskleidžia savitas Lietuvos žydų meno 
tradicijas.

▶ Vilnius: sp. UAB „Standart Impressa“, 2021, 100 psl., 
iliustr. Tiražas 400 egz. ■

• Karališka vaikystė: vie-
na 1529 metų rudens 
diena. Nelė Kostinienė, 
Živilė Mikailienė, Lina 
Itagaki. Nacionalinio mu-
ziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rū-
mai leidinys. 

▶ Tai – įdomiosios istorijos knyga su spalvinimo 
užduotimis ir lipdukais, skirta 5–7 metų vaikams, kurie 
mėgsta ne tik skaityti, bet ir patys kurti intriguojančias 
istorijas. Knyga sukomponuota iš dviejų dalių: pirmojoje 
supažindinama su ypatinga Žygimanto Augusto diena, o 
antroji skirta skaitytojų kūrybiškumui ugdyti – pasitelk-
dami spalvotus lipdukus ir savo išmonę, vaikai galės pa-
tys sukurti savo istoriją. 

▶ Vilnius: sp. UAB „Standart Impressa“, 2021, 28 psl., 
iliustr. Tiražas 1000 egz. ■

• PIĘKNOŚĆ TWĄ WIDZĘ. IN 
DEINER GANZEN SCHÖNHEIT 
PRANGST DU VOR MIR. TAVO 
REGIU AŠ GROŽĮ. Redaktoriai: 
Dariusz Kacprzak, Osvaldas 
Daugelis. Tai – parodos „Tavo 
regiu aš grožį... Nuo Čiurlionio iki 
Kairiūkščio – XX amžiaus pirmosios 
pusės lietuvių dailė“, 2020 m. veiku-

sios Ščecino nacionaliniame muziejuje, katalogas. 
▶ Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus ir 

Ščecino nacionalinio muziejaus surengtoje parodoje pri-
statyta beveik 100 meno kūrinių. Greta M. K. Čiurlionio 
kūrinių eksponuota tokių menininkų kaip Petras Kalpokas, 
Petras Rimša, Antanas Žmuidzinavičius, Antanas Samuolis, 
Adomas Galdikas, Antanas Gudaitis, Viktoras Vizgirda kūry-
ba. Tai – amžių sandūros aukso fondas, kuriame atsispindi 
lietuviškos meno mokyklos formavimosi gairės. Katalogas, 
iliustruotas kūrinių reprodukcijomis ir nuotraukomis, iš-
leistas trimis kalbomis – lenkų, vokiečių ir lietuvių. 

▶ Ščecinas: sp. „Soft Vision“, 2020, 352 psl., iliustr. Tira-
žas 600 egz. ■
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