Gegužės 18 d. Lietuvos muziejai drauge su savo lankytojais švęs Tarptautinę muziejų dieną,
kurios šių metų tema „Muziejai (atmintis+kūrybiškumas)=socialiniai pokyčiai“.

2013-ieji yra išskirtiniai metai todėl, kad Tarptautinės muziejų dienos data sutampa ir su
Europos muziejų nakties data.

RENGINIŲ PROGRAMA
VILNIUJE:

ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS
Adresas: Rinktinės g. 2, Vilnius
www.emuziejus.lt
Gegužės 18 d. – Tarptautinę muziejų dieną – kviečiame švęsti Energetikos ir technikos
muziejuje! Visiems lankytojams bilieto kaina – 1 Lt +siurprizas, o vaikams iki 16 metų – įėjimas
į muziejų nemokamas. Ateik ir atrask kažką naujo ir netikėto!
Muziejų naktį išbandyk savo orientavimosi įgūdžius, patirk jaudulį bei azartą klaidžiodamas
pirmosios centrinės Vilniaus elektrinės labirintais ir smagiai praleisk laiką su draugais!
Kviečiame registruotis į kasmetinį Energetikos ir technikos muziejaus orientacinį žaidimą
ELEKTRINĖ: Encounter II, organizuojamą Europos muziejų naktį! Žaidimas vyks gegužės 19
d., 18-21 val., muziejaus patalpose (Rinktinės g. 2, Vilnius). Komandą (3-5 žmonės)
registruokite el. paštu laurynas@emuziejus.lt iki 2013 m. gegužės 3 d.
Daugiau informacijos prieš renginį: www.emuziejus.lt
_____________________________________________________________________________

Lietuvos banko Pinigų muziejus
Adresas: Totorių g. 2/8, LT-01121 Vilnius
Tel.: (8 5) 268 0334, 268 0077

El. paštas muziejus@lb.lt
www.pinigumuziejus.lt
Pinigų muziejaus durys slepia paslaptingas, nuostabias istorijas... Atverkite jas!
Gegužės 18 d.
11–18 val. lankytojai galės susipažinti su muziejaus ekspozicijomis ir išmėginti savo jėgas
aktyviai dalyvaudami muziejaus siūlomose interaktyviose veiklose.
12 ir 15 val. Pinigų muziejaus lankytojams bus vedamos nemokamos edukacinės ekskursijos su
viktorina. Ekskursijos trukmė 2 val. Registruotis reikia iš anksto tel. (8 5) 268 0334.
12.00–16.15 val. bus rodomi dokumentiniai ir edukaciniai filmai pinigų tema:
12.00–12.45 val. Filmas iš serijos „Lietuvas bankas“. Temos: Pinigų emisija, Pinigų politika,
Bankų priežiūra (Vaizdo komunikacijų centras, 2010 m.)
13.00–13.15 val. Filmas „Lietuva. Litas“ (Rež. Rimtautas Šilinis, 1999 m.)
13.20–14.35 val. Filmas „Iš lito istorijos: „Banknotai“ (Rež. Rimtautas Šilinis, 2002 m.)
14.40–15.55 val. Filmas „Iš lito istorijos: „Monetos“ (Rež. Rimtautas Šilinis, 2004 m.)
16.00–16.15 val. Finansinio švietimo filmukas vaikams „Kainų stabilumas: kodėl tai svarbu?“
(ECB)
Įėjimas į muziejų ir ekskursijos nemokami.
18–24 val. – Ypatinga nakties programa muziejuje
19 ir 21 val. Pinigų muziejaus lankytojams bus vedamos nemokamos edukacinės ekskursijos su
viktorina. Šių ypatingų naktinių ekskursijų metu, artėjant lito 20-mečiui, pirmą kartą bus
papasakotas įdomus ir paslaptingas savų pinigų kūrimo kelias „Lito gamybos paslaptys“
Pravėrę paslaptingas Pinigų muziejaus duris, lankytojai turės progą išgirsti pasakojimą apie
vertingiausius eksponatus.
Ekskursijos trukmė 2 val. Registruotis reikia iš anksto tel. (8 5) 268 0334.
Nuo 18 iki 22.15 val. bus rodomi dokumentiniai ir edukaciniai filmai pinigų tema:
18.00–18.45 val. Filmas iš serijos „Lietuvas bankas“. Temos: Pinigų emisija, Pinigų politika,
Bankų priežiūra (Vaizdo komunikacijų centras, 2010 m.)
19.00–19.15 val. Filmas „Lietuva. Litas“ (Rež. Rimtautas Šilinis, 1999 m.)
19.20–20:35 val. Filmas „Iš lito istorijos: „Banknotai“ (Rež. Rimtautas Šilinis, 2002 m.)
20.40–21.55 val. Filmas „Iš lito istorijos: „Monetos“ (Rež. Rimtautas Šilinis, 2004 m.)
22.00–22.15 val. Finansinio švietimo filmukas vaikams „Kainų stabilumas: kodėl tai svarbu?“
(ECB)
Įėjimas į muziejų ir ekskursijos nemokami.
_____________________________________________________________________________

LIETUVOS AKLŲJŲ ISTORIJOS MUZIEJUS
Adresas: Lietuvos aklųjų biblioteka, Skroblų g. 10, Vilnius
(prie Tiflotyros skyriaus, Lietuvos aklųjų biblioteka)
Tel.: (8 5) 215 0611
El. p.: info@labiblioteka.lt
Gegužės 18 d.
16:00–17:00 – „Interaktyvus susipažinimas su neregių pasauliu“

Koks jausmas apima žmogų, kai jis negali pasikliauti akimis? Kaip klausa ir lytėjimas gali
atstoti akis? Kviečiame į ekskursiją užrištomis akimis.
Nuolatinės muziejaus ekspozicijos pristatymas. Lankytojų laukia daug naujos ir įdomios
informacijos apie aklųjų gyvenimą Lietuvoje. Dalyviai galės susipažinti su įvairiais prietaisais,
padedančiais regėjimo neįgaliesiems prisitaikyti aplinkoje.
Piešimas aliuminio folijoje užrištomis akimis. Dalyviai turės galimybę pabandyti sukurti
reljefinį piešinį.
Liečiamųjų (taktilinių) leidinių ekspozicija, „skaitymas“ užrištomis akimis. Liečiamosios
arba taktilinės knygos – tai knygos su reljefinėmis iliustracijomis, skaitomos remiantis lytėjimo
pojūčiais. Renginio metu dalyviams bus suteikiama galimybė apžiūrėti bibliotekos muziejuje
eksponuojamas taktilines knygas, nematant (užrištomis akimis) ir liečiant pirštais pabandyti
suprasti ir atspėti, kas jose pavaizduota.
17:00–18:00 – „Brailio rašto pažinimas“
Supažindinimas su Brailio rašto istorija, priemonėmis (Brailio rašto spausdintuvas, grifelis,
lentelė) ir pan.
Praktinė užduotis: dalyviai patys pabandys rašyti Brailio raštu.
18:00–19:00 – „Išbandyk diktoriaus profesiją“
Dalyviai turės galimybę pabandyti įgarsinti organizatorių parinktą tekstą garso įrašų studijoje,
padedant Lietuvos aklųjų bibliotekos Garsinių leidinių redakcijos operatorei.
Renginiai nemokami, tačiau būtina išankstinė registracija!
El. paštu: info@labiblioteka.lt
Tel.: (8 5) 215 0611
_____________________________________________________________________________

GENOCIDO AUKŲ MUZIEJUS
Aukų g. 2A, Vilnius
Tel.: (8~5) 266 32 82, (8~5) 266 15 30
El. p. muziejus@genocid.lt;
Interneto svetainės adresas: www.genocid.lt/muziejus

TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO MEMORIALINIS KOMPLEKSAS
Žirmūnų g. 1F, 1N, Vilnius
Tel.: (8~5) 275 07 04 , (8~5) 275 12 23, (8~5) 275 25 47
El. p.: tuskulenai@genocid.lt
Gegužės 18 d.
10.00–18.00 val.
Atvirų durų diena Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame
komplekse.
Genocido aukų muziejuje lankytojai turės galimybę apžiūrėti buvusį KGB vidaus kalėjimą ir
kitas muziejaus ekspozicijas.
Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso lankytojai turės galimybę apsilankyti
muziejinėje ekspozicijoje „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ ir koplyčioje-kolumbariume.
Renginiai nemokami.
18.00–24.00 val. – Muziejų naktis

Genocido aukų muziejaus lankytojai apžiūrės buvusį KGB vidaus kalėjimą ir kitas muziejaus
ekspozicijas. Aktyvūs programos dalyviai turės galimybę dalyvauti bendrame Genocido aukų
muziejaus ir Tuskulėnų rimties parko komplekso projekte „Pasmerktųjų keliu 1944–1947“
(projekto dalyviai, ieškodami atsakymų į užduočių lape pateiktus klausimus, turės „nueiti“
pasirinkto žmogaus kelią nuo jo suėmimo ir įkalinimo KGB vidaus kalėjime iki mirties
nuosprendžio įvykdymo ir palaidojimo masinėje Tuskulėnų dvaro kapavietėje).
Norintieji visą vakarą praleisti Genocido aukų muziejuje, bus pakviesti atlikti praktines užduotis
edukaciniame užsiėmime, vidiniame muziejaus kiemelyje, po atviru dangumi stebėti Gintauto
Aleknos sukurtus dokumentinius filmus tremties tematika.
Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso lankytojai apžiūrės muziejinę ekspoziciją
„Tuskulėnų dvaro paslaptys“, koplyčią-kolumbariumą, bus pakviesti atlikti edukacines užduotis,
dvaro rūmuose klausysis klasikinės muzikos koncerto, po atviru dangumi žiūrės dokumentinius
filmus, stebės istorinę inscenizaciją partizaninio karo tema, dalyvaus naktinėje ekskursijoje po
Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą.
Renginiai nemokami.

KAUNE:

KAUNO MIESTO MUZIEJUS
M. Valančiaus g. 6, Kaunas
Tel. (8 37) 208 220
el.p. miestomuziejus@kaunas.lt
www.kaunomuziejus.lt
Gegužės 18 d.
11–16 val. Kūrybinės dirbtuvės „Laikinosios sostinės mados salonas“
Būtina išankstinė registracija tel. 20 82 20
17 val.
Parodos „Kauno ponios ir ponai: XX a. 3–4 dešimtmečio stilius“ atidarymas
18–21 val. Visi norintieji galės užsukti į improvizuotą fotoateljė „Mažasis Paryžius“ ir
įsiamžinti pasipuošus smetoniško laikmečio aprangos detalėmis, kurias gamino
kūrybinių dirbtuvių dalyviai
Nuo 16 iki 22 val. Kauno miesto muziejaus lankymas nemokamas!
Maloniai kviečiame apsilankyti!
Projektą iš dalies remia Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas
____________________________________________________________________________

VELNIŲ MUZIEJUS
Adresas: V. Putvinskio g. 64, Kaunas
Tel: + 370 37 20 41 02

El.p.: mkc.velniai@takas.lt
Gegužės 18 d. kviečia visus lankytojus smagiai praleisti laiką švenčiant Tarptautinę muziejų
dieną ir Europos muziejų naktį kartu.
12.00, 15.00 ir 17.00 val. vyks nemokamos ekskursijos, kurių metu muziejaus ekskursijų
vadovas ne tik išsamiai supažindins su muziejaus ekspozicija, bet ir papasakos daug
intriguojančių, netikėčiausių istorijų iš muziejaus gyvenimo. Visą dieną mažuosius lankytojus ir
jų tėvelius į magijos ir burtų pasaulį kvies muziejuje gyvenanti ragana Kankara. Iš jos galima
bus išmokti burtažodžių, užkalbėjimų, įdomiausių skaičiuočių, sužinoti originalų jaunystės
eliksyro receptą.
Visi lankytojai galės sudalyvauti jiems labiausiai patikusio eksponato rinkimuose. Išvys pačius
naujausius, visai neseniai į Velnių muziejų patekusius velniukus. Apsilankiusius kviesime kurti
linkėjimus muziejui ant velniškos palinkėjimų sienos.
19–23 val.
Europos muziejų naktį vainikuos britų menininko Steveno Vincento Mitchello darbų parodos
„Devil‘s“ uždarymo renginys. Ekstravagantiškas, išskirtinio mąstymo ir savitos pasaulėžiūros
autorius pristatys naują, tik šiai nakčiai, skirtą instaliaciją. Tik gegužės 18 dienos vakarą,
apsilankę Velnių muziejuje, galėsite gyvai išvysti kaip gimsta S. Mitchello darbai. Atėję į
muziejų pasijusite lyg patekę į autoriaus kūrybines dirbtuves. Ypatingą atmosferą kurs gyvai
skambanti muzika.
Renginiai nemokami.
_____________________________________________________________________________

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE
Adresas: Vilniaus g. 33, Kaunas
Tel./faks. (8 37) 201 778
El. p.: info@istorineprezidentura.lt
www.istorineprezidentura.lt
Gegužės 18 d.
14–17 val. Istorinės Prezidentūros muziejininkai kviečia „laiko lėktuvu“ persikelti 80 metų atgal
ir prisiminti garsiausius Lietuvos lakūnus Steponą Darių ir Stasį Girėną. Lauke veikiančios
fotografijų parodos „Vardan tos Lietuvos! S. Dariaus ir S. Girėno skrydis per gyvenimą“ fone
lankytojų laukia pasakojimai iš Lietuvos aviacijos istorijos, ir, žinoma, pažintis su tautos
herojais – S. Dariumi ir S. Girėnu, kurių skrydis per Atlantą vienijo ir vis dar tebevienija plačiai
po pasaulį pasklidusius lietuvius. Ar žinote, kuris iš lakūnų dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime,
turėjo savo taksi įmonę, būsimą žmoną pamilo krepšinio aikštelėje? Jūs taip pat sužinosite, kiek
lėktuvų turėjo Lietuvos aviatoriai pirmaisiais nepriklausomybės metais, kaip degalų kiekis buvo
susijęs su pradedančiųjų lakūnų skraidymo ore trukme. Išgirsite, kas į Lietuvą „atvežė“ ir
išpopuliarino beisbolą, krepšinį bei kitas sporto šakas, kas tokie buvo Jucevičius ir Girskis.
Galėsite paskaičiuoti, kiek degalų reikėjo „Lituanikos“ skrydžiui per Atlantą ir kiek valandų
truko skrydis.

20–22 val. Istorinė Prezidentūra kviečia į retro kino vakarą (XX a. I p.), kuris patiks įvairaus
amžiaus žiūrovams. Pristatysime dailininko, scenografo, lėlininko Stasio Ušinsko sukurtą
nuotaikingą pirmąjį lietuvišką marionečių filmą "Storulio sapnas" (1938 m.), vieno iš
animacinio kino pradininkų Vladislovo Starevičiaus „Vabalų istorijas“ bei kitus to laikotarpio
meninio kino kūrinius. Žiūrovai pamatys pirmuosius lietuviško kino bandymus, taip pat sužinos
apie tarpukario kino „virtuvę“, kūrėjus bei aktorius, galės pasigrožėti senąja animacija. Su
tarpukario kinu lankytojus supažindins kino istorikas ir kritikas Gediminas Jankauskas.
Renginiai nemokami.
_____________________________________________________________________________

KAUNO T. IVANAUSKO ZOOLOGIJOS MUZIEJUS
Adresas: Laisvės al. 106, Kaunas
Tel. /faks.: (8 37) 22 96 75
el. pšt. info@zoomuziejus.lt
www.zoomuziejus.lt
Gegužės 18 d.
Smagu būti gamtoje dieną- tiek daug įdomių dalykų galima pamatyti, išgirsti, pajusti…Bet ar
buvote gamtoje naktį- kai nusileidžia saulė, kai žemę apgaubia tamsa ir taip norisi grįžti namo į
šiltą patalą… Tuomet gamta atbunda kitokiam gyvenimui… Vos saulei nusileidus, savo
dienines slėptuves palieka naktiniai gyvūnai ir prasideda nesibaigianti kova už išlikimą. Kai
dauguma iš mūsų saldžiai miegame, ar žinome koks gyvenimas verda miške, baloje, pievoje? Ar
teko kada girdėti paežerėje baublio trimitavimą, tuoktuvinį varlių kvarkimą, šikšnosparnio
“spragsėjimą”, stirnino “lojimą”, tauriųjų elnių baubimą, kraują stingdantį vilko staugimą ?
Baugoka, tiesa? O ypač naktį… nepažįstant gamtos kalbos.
Jei norėtumėte išgirsti įstabius gamtos garsus ir sužinoti kokie Lietuvos bei egzotiški gyvūnai
leidžiasi medžioklėn naktį, kviečiame apsilankyti Muziejų nakčiai skirtame edukaciniame
renginyje „Naktiniai gyvūnai“ Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejuje gegužės 18 d. 19.00
val. bei 20. 00 val.
Muziejuje taip pat veiks parodos:
1. Lietuvos ornitologų draugijos pirmininko, fotomenininkų sąj. nario Kęstučio
fotoparoda „Pasaulio plėšrieji paukščiai“ – I aukšto fojė.
2. Geriausių 2011 m. fotografijų gamtos tematika paroda – I aukšto fojė.

Čepėno

Muziejaus ekspozicijos lankymas bei renginiai muziejuje gegužės 18 d. nemokami.
____________________________________________________________________________

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Adresas: Rotušės a. 13, Kaunas
Tel. (8 37) 206842
el.p. maironiomuziejus@yahoo.com
Gegužės 18 d. 10.00–22.00

Sutikite Tarptautinę muziejų dieną ir Europos muziejų naktį Rotušės aikštėje įsikūrusiuose
Maironio rūmuose! Dieną visi lankytojai – nuo jauniausio iki vyriausio – spręsdami įvairias
užduotis galės pasitikrinti literatūros žinias ir turės galimybę laimėti puikių prizų. Nuo 17 val.
vyks veiklos, skirtos paminėti 1863 metų sukilimo 150-ąsias metines bei Tarmių metus: aktoriai
skaitys eiles, skambės liaudies dainos. Atėjusiųjų laukia paslaptinga kelionė po naujai
restauruotus Maironio rūmų požemius, kuriuose buvo kalinamas ir vienas sukilimo vadų –
kunigas Antanas Mackevičius. Visų aktyvių lankytojų laukia prisiminimo dovanėlės! Daugiau
informacijos: www.maironiomuziejus.lt
Muziejaus lankymas ir renginys nemokami.
_____________________________________________________________________________
JUOZO GRUŠO MEMORIALINIS MUZIEJUS
Adresas: Kalniečių g. 93, Kaunas
Tel. (8 37) 330860
el. p. nijolemajeriene@gmail.com
Gegužės 18 d., 17.00–21.00 val.
Juozo Grušo memorialiniame muziejuje nuo 17 val. vyks Valanda šeimoms: visi atėjusieji mins
mįsles, minkles, žais įvairius žaidimus bei susipažins su artimiausiomis lietuvių kalendorinėmis
šventėmis. Vėliau dramaturgo namuose – poezijos ir muzikos vakaras „Jaunųjų balsai“. Daugiau
informacijos: www.maironiomuziejus.lt
Muziejaus lankymas ir renginys nemokami.
_____________________________________________________________________________

SALOMĖJOS NĖRIES MEMORIALINIS MUZIEJUS
Adresas: S. Nėries g. 7, (Palemonas) Kaunas
Tel. (8 37) 373606, mob. 8 689 48 036
el. p. salomejaneris@hotmail.com
Gegužės 18 d., 16.00–21.00 val.
Tarptautinės muziejų dienos ir Europos muziejų nakties proga moksleivių kūrybinį plenerą
ŽODIS + DAILĖ IR MUZIKA numatoma pradėti gegužės 16 d. Iš anksto iš įvairių mokyklų
sukviesti dalyviai – moksleiviai, besidomintys literatūra, daile ir muzika kurs įvairiose
muziejaus erdvėse: edukacinėje klasėje, kieme, sode, šalia esančiame Lakštingalų slėnyje prie
Kauno marių.
Gegužės 18 d. bus surengtas plenero dalyvių darbų pristatymas plačiajai visuomenei.
Literatai skaitys savo kūrybą, būsimieji menininkai surengs parodą, muzikantai ir dainininkai
atliks savo muzikines kompozicijas. Edukacinėje klasėje veiks kūrybinis kampelis, kuriame
ORIGAMI specialistas norinčius mokys lankstymo meno.
Muziejaus lankymas ir renginys nemokami.
____________________________________________________________________________

LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJUS
Adresas: Vytauto pr. 52, Kaunas
Gegužės 17 d. 16-23 val. – „Šėlionės laike“
Renginio programa:
16 val. „Atverk istorijos duris“ – susipažink su istoriniais personažais ir išgirsk jų pasakojimus.
17 val. Kūrybinės-edukacinės dirbtuvės „4 metų laikai“.
19 val. Muzikinis performansas „16X16“.
20 val. Gyvo garso koncertas:
„Goštauta“ (folkloras, Kaunas);
Rokas Baškys (akustinis projektas, Kaunas);
„Random fingers“ (indie rokas, Kaunas);
„Up lifters“ (alternatyvus rokas, Kaunas).
Maloniai kviečiame dalyvauti.
Įėjimas nemokamas.
____________________________________________________________________________
VšĮ „RYŠIŲ ISTORIJOS MUZIEJUS“
Adresas: Rotušės a. 19, Kaunas
Gegužės 18 d. 10.00–22.00 val.
Ryšių istorijos muziejus, įsikūręs Kauno centre, Rotušės aikštėje, buvusioje XIX a. Rusijos
imperatoriškojo pašto arklių stotyje, maloniai kviečia kartu praleisti Tarptautinę muziejų dieną ir
Europos muziejų naktį, apsilankant nemokamose interaktyviose ekskursijose.
Muziejus yra sukaupęs per 14 tūkst. įvairių istorinių ryšių technikos eksponatų, dokumentų,
nuotraukų bei pašto ženklų. Ekspozicijų salės ekskursijų metu supažindins su pašto istorija bei
senosiomis ryšio technologijomis – radijo, telegrafo, telefono aparatais, skaičiavimo mašinomis.
Muziejaus lankytojai bus kviečiami išbandyti dar veikiančias ryšio technikos priemones –
paskambinti iš žingsninės dekadinės telefono stoties, perduoti informaciją vienu pirmųjų
elektros ryšio įrenginių – Morzės telegrafo aparatu. Vaikams bus siūloma padeklamuoti eilėraštį
arba uždainuoti per vietinės transliacijos radijo mazgo mikrofonus.
Prisilieskite prie technologijų raidos apsilankydami Ryšių istorijos muziejuje ir pajusite kaip
greitai pasaulis juda techninio progreso keliu!
Muziejaus lankymas nemokamas
Gegužės 18 d. 17.00, 19.00, 21.00 val.
Organizuojamos nemokamos ekskursijos po muziejaus ekspozicijų sales.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 221647 arba el.p. irma.guziene@rysiumuziejus.lt
_____________________________________________________________________________

„STUMBRO“ MUZIEJUS
Adresas: Būgos g. 7, Kaunas
Tel. 8 686 94 388
El. p.: muziejus@stumbras.lt
http://stumbras.eu/Muziejus
Gegužės 18 d. nuo 17 iki 20 val.

„Stumbro“ muziejus prisijungia prie Tarptautinės muziejų dienos bei Muziejų nakties ir kviečia
už proginę, simbolinę kainą aplankyti unikalią ekspoziciją bei susipažinti artimiau su „Stumbro“
gėrimais ir istorija.
„Stumbro“ muziejuje gidai supažindins su daugiau nei 100 metų siekiančia didžiausio Lietuvos
stipriųjų alkoholinių gėrimų gamintojo „Stumbras“ istorija. Sužinosite, kaip vystėsi Lietuvos
alkoholio pramonė, pamatysite gyvai, kokie unikalūs aparatai buvo naudoti gamybos procesui,
taip pat susipažinsite su skirtingų laikotarpių „Stumbro“ gėrimų etiketėmis bei tara.
Apsilankę muziejuje turėsite galimybę įsiamžinti autentiškame tarpukario gamyklos
bendraturčio Mykolo Velyvio kabinete esančioje svečių knygoje.
„Stumbro“ muziejaus lankytojai turi išskirtinę galimybę pasivaikščioti po gamyklą ir pamatyti,
kaip šiandien – šiuolaikinėje gamykloje – gaminami ir pilstomi „Stumbro“ gėrimai.
Bilieto kaina tik 5 Lt. Būtina išankstinė rezervacija!

KLAIPĖDOJE:

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS
Adresas: Smiltynės g. 3, Klaipėda
Tel.: (8 46) 492 250
El. p.: l.rimkiene@muziejus.lt
www.muziejus.lt
Gegužės 17 d. Atvirų durų diena. Ruoniuko vardynų šventė.
„Apie muziejų – iš pirmų lūpų“ – susitikimai ir diskusijos su Lietuvos jūrų muziejaus
darbuotojais
Nuo 11.00 iki 15.00 val. Lietuvos jūrų muziejaus lankytojai galės tiesiogiai pabendrauti su
specialistais, jūrų gamtos ir istorijos paslaptis. Šią dieną bus rengiamos ekskursijose paprastai
lankytojams nepasiekiamose erdvėse: muziejaus užkulisiuose, fonduose. Su jūrų gyvūnais
supažindins jų prižiūrėtojai. Muziejaus amfiteatre vyks iškilminga Ruoniuko vardynų šventė.
Lankytojų lauks išskirtinė pažintis su Kalifornijos jūrų liūtais.
Muziejuje bus atidaryta Pasaulinio vandenyno muziejaus (Kaliningradas) paroda „Geriausios
laukinės gamtos fotografijos „Auksinis vėžlys – 5“.
Pirmą kartą visuomenei bus pristatytas elektroninis muziejaus vedlys.
Gegužės 18 d. – „Baltijos jūros piratai“
Muziejus visus kviečia į piratišką naktį! Nerijos forte (Kopgalyje) nuo 18.30 iki 21.00 val.
įsikurs Baltijos jūros piratai. Jų laukia išskirtinė pažintis su laivybos istorijos ekspozicijomis,
kurios tą vakarą bus apipintos paslaptingomis istorijomis. Lankytojai ne tik išgirs pasakojimą
apie Baltijos jūros piratus, bet ir išmoks piratiškų šokių, dainų, kautynių, o ieškoti lobio jiems
padės šiuolaikiškiausias „kompasas“ – Jūrų muziejaus elektroninis vedlys. Laukiame lankytojų,
persirengusių piratais bei pasirūpinusių piratiška amunicija – vakaro metu bus renkamas
piratiškiausias dalyvis.
Visi renginiai yra nemokami.

ŠIAULIUOSE:
ŠIAULIŲ "AUŠROS" MUZIEJAUS
CHAIMO FRENKELIO VILA IR PARKAS
Adresas: Vilniaus g. 74, Šiauliai
Gegužės 18 d. 19.30–02 val.
Programoje: mimų pasirodymas, iliuzionistų magiški triukai, grupės „Liudni slibinai“ koncertas,
Šešėlių bei Psilikono teatrų spektakliai, nakties kinas, vilos apžiūrėjimas, gėlių suknelės
matavimasis, fotografavimasis su gyvaisiais personažais, saldainių degustacija, gurmaniški
potyriai Chaimo Frenkelio vilos restorane ir lauko kavinėje, improvizuoti mikromagijos
pasirodymai ir dar daugiau.
Renginys nemokamas.

PANEVĖŽYJE:
PANEVĖŽIO KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Adresas: Vasario 16-osios g. 23, Panevėžys
Tel. (8 45) 59 61 81
El. p.: informacija@paneveziomuziejus.lt
www.paneveziomuziejus.lt
Gegužės 18 d. 17–24 val. – Muziejų naktis
Gegužės 18 d. Panevėžio kraštotyros muziejuje vyksianti Muziejų naktis skirta tiems, kurie yra
sklidini energijos ir pasiruošę linksmintis. Aštuonių valandų programoje sau patinkančius
renginius ras visos amžiaus grupės.
Be nuolatinių ekspozicijų pristatymo, muziejus yra parengęs ir specialias ekskursijas, skirtas
Panevėžio miesto architektūros istorijai. Ekskursijoje po muziejuje veikiančią parodą
„Panevėžio urbanistikos raida 1918–1940 m.“ susipažinsite su senosiomis miesto pastatų
fotografijomis. Norintiems pamatyti daugiau – dviračių žygis „Architektūrinis Panevėžys“.
Kelionė dviračiais leis pajusti tarpukario Panevėžio miesto atmosferos dvelksmą.
Tačiau pagrindinė šių metų Muziejų nakties tema – muzikinė kelionė laiku. Muziejus siūlo
nusikelti į XX a. pr. Lietuvą, apsirengti tradiciniais kostiumais ir trumpam tapti muzikantu: pūsti
birbynę, skambinti kanklėmis, mušti skrabalus. Improvizuotos programos metu kartu su folkloro
ansambliu „Raskila“ dūkti smagioje vakaruškoje.
Renginio programa:
17:00 val. – ekskursija su gidu po muziejuje veikiančią parodą „Panevėžio urbanistikos raida
1918-1940 m.“
17:30 - 19:30 val. – dviračių žygis su vadovu „Architektūrinis Panevėžys“
20:00 val.– Muzikinė kelionė laiku „Nuo švilpinės iki skambančio vamzdžio“
Renginys nemokamas.

KITOSE LIETUVOS VIETOVĖSE:

VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS
KERNAVĖS ARCHEOLOGINĖS VIETOVĖS MUZIEJUS
Adresas: Kerniaus 4a, Kernavė, Širvintų raj.
Tel.: (8 382) 47 385
Gegužės mėn. 17 d. nuo 21 val.
Kernavės archeologinės vietovės muziejus pirmą kartą atvers duris „Muziejų nakčiai“ ir jos
lankytojams. Paslaptingose muziejaus salėse plevens tolimos praeities dvasia, su Jumis
bendraus senieji „kernaviškiai“... Atvers duris ir edukacinė klasė, kurioje galėsite nukeliauti į
akmens amžių. Bus rodomi filmai, vyks žaidimai, viktorinos.
Pasirodžius pirmoms žvaigždėms danguje, aplankysime didingus ir paslaptingus piliakalnius.
Čia, prie jaukaus laužo, „metraštininkas“ savo pasakojimais nukels į legendinę Kernavę. Nakties
vėsą sušildys kvapnių žolelių arbata ir Pajautos slėnyje pasklidę senosios muzikos garsai...
„Muziejų naktis“ Kernavėje – tai dar viena galimybė pažinti žmonių papročius, gyvenimo būdą,
mūsų krašto istoriją ir atrasti netradicinę Kernavę.
Renginys nemokamas.
_____________________________________________________________________________

JANINOS MONKUTĖS-MARKS MUZIEJUS
Adresas: J.Basanavičiaus 45, Kėdainiai
Tel. (8 347) 57 398
Faks. (8 347) 60 270
www.jmm-muziejus.com
Gegužės 18 d.
12–16 val.
Programoje nemokamas parodų ir muziejaus eksponatų saugyklų lankymas:
 Tarptautinės muziejų dienos proga pirmą kartą Janinos Monkutės-Marks muziejaus
istorijoje bus galima aplankyti visų galerijoje rengtų parodų plakatų parodą.
 Veiks trijų menininkų Antano Adomaičio, Modesto Malinausko ir Juliaus Urbanavičiaus
tapybos ir skulptūros parodos.
 Taip pat kviesime aplankyti Janinos Monkutės-Marks tapybos ekspoziciją.
 Nustatytu laiku vyks ekskursija po muziejų ir jo saugyklas.
Pageidaujantiems ekskursijos po muziejų ir saugyklas, prašome registruotis tel.: (8 347) 57 398
arba mob.: (8 638) 41 648
Lankytojai bus kviečiami pareikšti savo nuomonę bei pasiūlymus ant paruošto stendo.

18–22 val. – Nemokamas renginys muziejaus parkelyje
Numatoma programa:
 Muziejaus parodų lankymas
 Meninės dirbtuvės ir akcijos
 Ekspozicija lauke: Meninių dirbtuvių kūrinių ekspozicija;
 Muziejų nakties fotoateljė po atviru dangumi
 Žaidimų erdvė mažiesiems
 Linijiniai šokiai
 Gyvos muzikos koncertas
 22.00 Muziejų nakties uždarymas
_____________________________________________________________________________

KELMĖS KRAŠTO MUZIEJUS
Adresas: Dvaro g. 15, Kelmė
Tel. (8 427) 61 065
Faks. (8 427) 61 065
El.p. kelmesmuziejus@takas.lt
www.kelmesmuziejus.lt
Gegužės 17 d. – Muziejų naktis: „Atgijęs Kelmės dvaras ir muziejus“
Programa:
19 val. -20 val.
Naujų parodų lankymas Kelmės dvaro ansamblio rūmų salėse, rūsyje bei vartuose ir svirne.
Šventinę nuotaiką svečiams sukurs Kelmės meno mokyklos ir Pakražančio mokyklos
moksleivių meno kolektyvai, amatų centro patalpose bus demonstruojami tradiciniai amatai.
20 val.
Virgio Stakėno koncertas Kelmės dvaro svirne.
Renginys nemokamas.
_____________________________________________________________________________

NALŠIOS MUZIEJUS
Adresas: Laisvės a. 1, Švenčionys
Tel. (8 387) 51 831
El. p.: nalsiosmuziejus@gmail.com
Gegužės 18 d. – Atvirų durų diena.
9–15 val. – nemokamas parodų lankymas.
13 val. – edukacinis užsiėmimas „Muziejaus veikla iš vidaus“ (supažindinimas su muziejaus
veikla, darbo pobūdžiu ir vietomis, kurios paprastai neprieinamos muziejaus lankytojams).
Užsiėmimas nekomamas. Registruotis: Nadežda Spiridonovienė, tel.: 8387 51831, el.p.
nalsiosmuziejus@gmail.com
18–22 val. – Nakties muzika muziejuje: nemokamas Švenčionių jaunimo grupių koncertas.
____________________________________________________________________________

PASVALIO KRAŠTO MUZIEJUS
Adresas: P. Avižonio g. 6, Pasvalys
Tel./faks.: (8 451) 34 096, (8 451) 34097
El. p.: muziejus@pasvalys.lt
www.pasvaliomuziejus.lt
Gegužės 17 d. nuo 19 val. iki vidurnakčio
Pasvalio krašto muziejus rengia naktinę ekskursiją po miesto įdomiausias lankytinas vietas.
Pasvalio krašto muziejaus skyrius Joniškėlio krašto muziejus pakvies į nepakartojamą kelionę
po naktinį Karpių dvarą. Ekskursijos metu bus unikali galimybė prisiliesti prie nematomos,
neapčiuopiamos keturių šimtų metų senumo istorijos. Paslaptingasis dvaro šeimininkas
lankytojams parodys pačius šiurpiausius sodybos kampelius bei papasakos neužmirštamų ir
anaiptol ne silpnų nervų žmonėms skirtų istorijų. Pažintinė ekskursija „Naktis Karpių dvare“.
Šimtamečių medžių apsuptis ir aklina tamsa... Žemė, aplaistyta nekaltų vaikų krauju, ir amžinai
šokanti jaunojo dvarininko dvasia... Kraują stingdančios, XVIII a. menančios makabriškos ir
romantiškos istorijos atgis Pasvalio rajono Karpių dvare. Dalyviai privalo turėti prožektorius,
avėti patogią, neperšlampančią avalinę bei dėvėti šiltus rūbus. Ši programa rekomenduojama ne
jaunesniems kaip 13 metų asmenims.
Registruotis:
Pasvalio krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja Sigutė Kučienė, tel. (8 451) 34096
Joniškėlio krašto muziejaus vedėjas Viktoras Stanislovaitis, tel. (8 684) 48554
_____________________________________________________________________________

TAURAGĖS KRAŠTO MUZIEJUS
Adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Tauragė
Tel. (8 446) 51 468
El. p.: tauragesmuziejus@zebra.lt
www.tkmuziejus.lt
Gegužės 17 d.
16–22 val.
Atidaroma ekspozicija „Iš muziejaus aukso fondo“, tauragiškio tautodailininko Valiaus
Naurecko medžio drožinių paroda, pristatomi Tauragės rajono visuomeniniai muziejai, vyks
muzikinis-pramoginis vakaras su tautiškais žaidimais, muzika, foto-šou elementais, kalvystės,
medžio meistrystės amatų demonstravimas, akcija „Padovanok muziejui eksponatą“. Muziejaus
Fotografijos galerijoje įvyks R.Misiukonio ir G. Žaltauskaitės (Kaunas) fotografijų parodos
„Gyvenimo verpetuose“ atidarymas. Veiks senovinė foto ateljė. Renginyje dalyvaus
muziejininkai iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities.
Renginys nemokamas.
_____________________________________________________________________________

