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LYNGBY KIRVIS: 

13 000 METŲ GARANTIJA

Pristatomas unikalus LNM eksponatas – seniausias Lyngby tipo raginis 

kirvis, pagamintas prieš 13 000 metų iš šiaurės elnio rago. Ir 

supažindinama su kirvio atradimo istorija, mokslininkų atliktais tyrimais, 

tuomečiu besibaigiančio ledynmečio laikotarpiu, kirvių istorija.

Paroda papildyta ir Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus 

pagaminta kirvio replika (iš šiaurės elnio rago).

Paroda susideda iš 9 stendų – plokščių aukštis yra 2,10 m, plotis 90 cm, 

storis 30 cm.

Ši paroda buvo eksponuojama: LNM, Biržų SĖLOS muziejuje, Joniškio, 

Kretingos, Mažeikių muziejuose, Šiaulių Aušros muziejuje, Kauno Tado 

Ivanausko zoologijos muziejuje. Toliau vyks į Gargždų muziejų.
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Aprašo vieta
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~30 m2
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KĄ PASAKOJA 

KALAVIJAI?

Parodoje pristatomi devyni kalavijai, iš kurių 

ankstyviausias datuojamas VIII–IX amžiais, o 

vėlyviausias – XIV amžiumi. Vieni įspūdingiausių 

yra bulvių lauke Raudonėnuose ir Asvejos ežere 

netoli Alkos kaimo rasti ginklai. Parodos 

lankytojai sužinos, kuo skiriasi kardas nuo 

kalavijo, kokio ilgio ir svorio būna kalavijai, kodėl 

kai kuriems kalavijams būdavo suteikiami 

vardai.
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~30 m2
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Edukacinės veiklos:

žaidimas ATPAŽINK KALAVIJĄ
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KURŠIO KALAVIJAS: 

ATGIMĘS BALTŲ 

GENTIES GINKLAS

Parodoje pristatomas Laivių kapinyne degintiniame vyro kape išlikusio dviašmenio 

kalavijo kopija. Muziejuje eksponuojamas originalus kalavijas seniai praradęs 

savo pirminę išvaizdą – apdegė laidojimo ritualo metu, po to kelis šimtus metų 

gulėjo žemėje, veikiamas drėgmės ir besikeičiančių oro sąlygų. Šiuolaikinių 

meistrų pagamintos kalavijo, makštų ir diržo rekonstrukcijos leidžia įsivaizduoti, 

kaip šie daiktai atrodė prieš 900 metų, o atkūrimo procesas ir atlikti kalavijo 

moksliniai tyrimai suteikia nemažai žinių apie senovinę ginklakalystę. Atkūrimo 

proceso metu filmuota medžiaga leis pasižvalgyti kalvio dirbtuvėje, išgirsti 

mokslininkų komentarus ir svarstymus apie kalavijo gamybos techniką, sukūrimo 

laikotarpį, kuršių genties gyvenimo būdą. vaizdą – apdegė laidojimo ritualo metu, 

po to kelis šimtus metų gulėjo žemėje, veikiamas drėgmės ir besikeičiančių oro 

sąlygų.

Kartu pristatomas ir trumpas filmas apie kalavijo kopijos ir makštų rekonstrukciją.
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~30-50 m2
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PIRMŲJŲ KRIKŠČIONIŲ 

PĖDSAKAI 

PAGONIŠKAME 

VILNIUJE

Lietuvos nacionalinis muziejus po daugiau nei 10 

metų trukusių restauravimo darbų į dienos šviesą 

iškelia unikalius archeologinius radinius iš 2005 

metais netikėtai atrasto ir Vilniaus miesto istorijos 

pamatus supurčiusio Vilniaus Bokšto gatvės 

kapinyno. Parodos lankytojai išvys daugiau nei 

šimtą sidabrinių, žalvarinių ir paauksuotų 

papuošalų, kurie priklausė pirmiesiems tuomet dar 

pagoniško krašto krikščionims.
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~35 m2
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Edukacinės veiklos:

lankytojai kviečiami pasigaminti apgalvį, 

susiverti apyrankę.
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LAIKMEČIŲ POKALBIS

Paroda apie gintarą prieš 6000–4000 metų ir dabar. Eksponuojama 

219 eksponatų iš LNM fondų (tai radiniai iš Pajūrio, akmens amžiaus 

gyvenviečių kultūrinių sluoksnių) ir metalo plastikos menininkės Eglės 

Čėjauskaitės-Gintalės kūriniai (dauguma jų kurti šiai parodai). Taip pat 

dokumentika iš LNM archyvo (kopijos), Martyno Gintalo projekcija  

„Laikmečių grafika" ištrauka iš festivalyje „Pajūrio akmens amžius“ 

filmuotos medžiagos – Archaiškas gintaro apdirbimas (VšĮ „Akiračiai“). 

Parodoje 8 vitrinos, kurių dydžiai: 40x80x40cm (h) - 2 vnt. 

30x30x30cm (h) - 4 vnt. 30x60x60cm (h) - 2 vnt.

Ši paroda buvo eksponuojama Mizgirių Gintaro galerijos Menininkų 

name, Nidoje, Palangoje burmistro J. Šliūpo muziejuje ir dabar 

Kretingos muziejuje.
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~30 m2
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PAVELDAS – MANO, VISUOMENĖS, 

VALSTYBĖS? – ARCHEOLOGINIO 

PAVELDO APSAUGOS KASDIENYBĖ
Bendra organizatoriai: Muitinės muziejus

Paroda aktuali šiandien, nes kilnojamų kultūros paveldo objektų randama nuolat, tačiau daugelis žmonių nežino kokios yra jų teisės ir 

pareigos. Demonstruojant gerus ir blogus pavyzdžius, būtina edukuoti visuomenę ir aktualizuoti paveldo išsaugojimo svarbą.

Parodoje:

Vaizdžiai iliustruojama nelegaliai Lietuvoje surandamų ir neteisėtai laikomų archeologinių radinių bei kultūros kilnojamų vertybių kiekiai ir 

įvairovę.

Išryškinama nelegalios prekybos minėtomis vertybėmis daroma žala istorijos pažinimui ir kultūros paveldo išsaugojimui.

Šalies gyventojai ir institucijos skatinamos aktyviai bendradarbiauti, užkardant archeologinių kultūros paminklų naikinimą ir prekybą 

archeologiniais radiniais.
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~30-50 m2




