2014 M.
„Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys“

Aukštaitija
Gegužės 17 – birželio 15 d.
Gegužės 14 d.
Kėdainių krašto muziejus,
Didžioji g. 19, Kėdainiai, tel. (8 347) 5 13 30
Daugiakultūris centras (Senoji rinka 12)
10 val. Viktorina ,,Kėdainių krašto istorijos paslaptys“. Dalyvauja Kėdainių miesto ir rajono
mokyklų 5–6 klasių mokiniai.
_____________________________________________________________________________
Gegužės 14–16 d.
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai,
Katedros a. 4, Vilnius, tel. (8 5) 2 12 74 66
9–18 val. Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuva–Italija: šimtmečių ryšiai“
Virtuali, kas savaitę atnaujinama paroda „Savaitės eksponatas 2014“ muziejaus interneto svetainėje
www.valdovurumai.lt
______________________________________________________________________________
Gegužės 16 d.
Zarasų krašto muziejus,
D. Bukonto g. 20, Zarasai, tel. (8 385) 5 24 56
Stelmužės bažnytinio meno muziejus (Ąžuolo g. 14, Stelmužės k., Imbrado sen., Zarasų r.)
15 val. Renginys, skirtas Zarasų krašto muziejaus 80-mečiui.
Ekspozicijos ,,Stelmužės XVII a. dvaro istorija“atidarymas ir instrumentinio ansamblio „Vilniaus
klarnetai“ koncertas
_____________________________________________________________________________
Gegužės 16 d. – liepos 6 d.
Rokiškio krašto muziejus,
Tyzenhauzų al. 5, Rokiškis, tel. (8 458) 5 22 61
Paroda „Įmintos kunigaikščių Krošinskių paslaptys“
______________________________________________________________________________
Gegužės 17 d.
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai,
Katedros a. 4, Vilnius, tel. (8 5) 2 12 74 66

„Muziejų naktis“ Valdovų rūmuose „Įmink muziejaus paslaptis!“
17–21 val. – ATEIK, KLAUSK, NUSTEBK! Restauruotus archeologinius radinius ir interjero
vertybes muziejaus ekspozicijose prakalbins ir į klausimus atsakys muziejaus archeologai,
restauratoriai, rinkinių saugotojai
17, 18, 19, 20 val. – IŠGIRSK, PAMATYK, SUŽINOK! Organizuotos ekskursijos su muziejaus
gidais ir specialistais
17–21 val. – PALIESK, PAJAUSK, PASIGAMINK! Atvira edukacijos dirbtuvėlė, įsikūrusi
muziejaus nuolatinių ekspozicijų erdvėje
17–21.30 val. – PAŽINK, PRATURTĖK, SUPRASK! Viešos paskaitos Lankytojų vestibiulio
auditorijoje
17 val. – dendrochronologė dr. Rūtilė Pukienė „Kas pastatė Gedimino pilį?“ (apie Vilniaus pilių
raidą, remiantis dendrochronologinių tyrimų duomenimis)
18.30 val. – archeologas Egidijus Ožalas „Seniausios Vilniaus gatvės. Keliai Žemutinėje pilyje“
20 val. – archeologas dr. Povilas Blaževičius „Medžiokliniai, medžiojamieji ir naminiai paukščiai
Vilniaus Žemutinėje pilyje XIV–XVI a. – naujausių tyrimų duomenys“
21.30 val. – Feraros universiteto (Italija) profesorius Džovanis Ričis (Giovanni Ricci) „Vaiduokliai
Europos dvaruose Renesanso laikais“ (apie tai, kas, kaip, kada ir dėl kokių priežasčių šiurpino rūmų
damas ir ponus Vakarų Europos dvaruose)
22 val. – SUKLUSK, PASIGĖRĖK, IMPROVIZUOK! Projekto „Baroque Contempo“ koncertas
„Barokas be perukų“ Didžiojoje renesansinėje menėje
_______________________________________________________________________________
Gegužės 17 d.
Bažnytinio paveldo muziejus,
Šv. Mykolo g. 9, Vilnius, tel. (8 5) 2 69 78 00
Šeimų diena Bažnytinio paveldo muziejuje
12 val. – Tapybos pleneras uždarame muziejaus kiemelyje. Užsiregistruoti iš anksto.
14 val. – Ekskursija „Vilniaus katedros lobyno paslaptys ir atradimai“.
16 val. – Koncertas „Pavasario mozaikos“. Lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinius atliks
tarptautinių konkursų laureatė Sigutė Trimakaitė (sopranas).
________________________________________________________________________________
Gegužės 17 d.
Lietuvos dailės muziejus,
Bokšto g. 5, Vilnius, tel. (8 5) 2 62 18 83
Nacionalinė dailės galerija (Konstitucijos pr. 22), tel. (8 5) 2 19 59 64
16 val. – NDG lauko terasa – „Tapybos paslaptys: kartu tapome didelį abstraktų paveikslą“
19 val. – ekskursija po parodą su NDG gidu – „Abstrakčios tapybos atradimai Kęstučio Zapkaus
parodoje“
21 val. – ekskursija po nuolatinę NDG ekspoziciją su gidu – „Nežinomos paveikslų istorijos“
Radvilų rūmų muziejus (Vilniaus g. 24), tel. (8 5) 2 12 14 77
17 val. – Senųjų ikonų paslaptys. Andrejaus Balykos ikonų kolekcija: pagrobta, grąžinta, papildyta.
Susitikimas su ikonų kolekcininku Andrejumi Balyka ir Lietuvos dailės muziejaus direktoriumi
Romualdu Budriu
18 val. – Vilniaus Šv. Paraskevos cerkvės kunigo Vitalijaus Mockaus paskaita ir Ortodoksų sakralinės
muzikos koncertas
21 val. – edukacinis užsiėmimas „Ikonų spalvos ir simboliai“
21.30 val. – ekskursija po ikonų parodą
22.30 val. – edukacinis užsiėmimas „Ikonų auksavimas“
23.30 val. – ekskursija po ikonų parodą
Vytauto Kasiulio dailės muziejus (A. Goštauto g. 1), tel. (8 5) 2 61 67 64

20 val. – „Nežinomas Vilnius“. Pokalbis su parodos kuratore Ilona Mažeikiene apie XX a. pradžios
Vilnių to meto dailininkų grafikos kūriniuose ir piešiniuose
21 val. – koncertas „Senojo Paryžiaus muzika“
22 val. – ekskursija po nuolatinę Vytauto Kasiulio kūrybos ekspoziciją
20 ir 22 val. muziejaus kūrybinėje dirbtuvėje vyks užsiėmimai „Linijos ir atspaudai“, skirti įvairaus
amžiaus vaikams ir suaugusiems.
Taikomosios dailės muziejus (Arsenalo g. 3A), tel. (8 5) 2 62 80 80
22 val. – Senojo arsenalo paslaptis atskleis architektas Evaldas Purlys ir Lietuvos dailės muziejaus
direktorius Romualdas Budrys
23 val. – Ansamblio „Vilniaus arsenalas“ koncertas. Laima Šulskutė (fleita), Rolandas Romoslauskas
(altas), Sergejus Okruško (fortepijonas). Programoje M. Glinkos, F. Poulenco, A. Piazzollos, L.
Korchino kūriniai.
_______________________________________________________________________________
Gegužės 17 d.
LGGRTC Genocido aukų muziejus ir Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas,
Aukų g. 2A ir Žirmūnų g. 1F, 1N, Vilnius, tel. (8 5) 2 66 15 30, (8 5) 2 75 07 04
„Muziejų naktis“ Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse
18–23 val. Ekskursija po KGB vidaus kalėjimą ir kitas Genocido aukų muziejaus ekspozicijas.
Jaunųjų menininkų projekto „METODAI“, paremto KGB archyvine medžiaga, pristatymas,
edukacinės užduotys, dokumentiniai filmai po atviru dangumi.
18–23 val. Ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ (Baltasis dvarelis, Žirmūnų g. 1N) ir koplyčioskolumbariumo lankymas
18–23 val. bendras Genocido aukų muziejaus ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso
projektas „Pasmerktųjų kelias 1944–1947“
18–19 val. Tremtinio Valentino Algirdo Kaliūno retrospektyvinės tapybos ir fotografijų parodos
atidarymas (Konferencijų salė, Žirmūnų g. 1F)
19.00–20.00 val. Pažintinis-edukacinis žaidimas „Atrask Tuskulėnų dvaro lobį!“ (pradžia
Konferencijų salėje, Žirmūnų g. 1F)
20.00–21.00 val. Klasikinės muzikos koncertas „Garsų paveikslai“ (Tuskulėnų dvaro rūmai, Žirmūnų
g. 1F)
21.00–21.30 val. Giedrės Beinoriūtės dokumentinio filmo „Gyveno senelis ir bobutė“ demonstravimas
(Konferencijų salė, Žirmūnų g. 1F)
21.30–23 val. Naktinė ekskursija po Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso teritoriją ir
ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ (rinktis prie Konferencijų salės, Žirmūnų g. 1F)
21.30–23 val. Jono Ohmano dokumentinių filmų demonstravimas (Konferencijų salė, Žirmūnų g. 1F)
________________________________________________________________________________
Gegužės 17 d.
Geležinkelių muziejus,
Geležinkelio g. 16, Vilnius, tel. (8 5) 2 69 37 41
„Muziejų naktis“ Geležinkelių muziejuje
11–13 val. – Edukacinis renginys šeimoms „Traukinys burbule“ (svečiuose mobilioji chemijos
laboratorija)
14–20 val. – Edukacinis žaidimas muziejaus ekspozicijoje „ Atrask muziejuje miestą“
14, 15, 16, 17 ir 18 val. – Naujų eksponatų pristatymas Geležinkelių muziejaus lauko ekspozicijoje

Gegužės 17 d. – birželio 15 d.
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41, Vilnius tel. (8 5) 5 13 30
Seniausio muziejaus eksponato - 1687 metų Vilniaus mokyklinio teatro panegirikos Olgerdus, magnus
Litvaniae Dux eksponavimas muziejaus požemiuose.
Lankymas nemokamas
_______________________________________________________________________________
Gegužės 17 d.
Biržų krašto muziejus „Sėla“,
J. Radvilos g. 3, Biržai, tel. (8 450) 3 18 83
„Muziejų naktis“ Biržų krašto muziejuje „Sėla“
18 val. – Biržų tvirtovės arsenalo ekspozicijos pristatymas (arsenalo archeologiniai radiniai,
iliustruojantys XVI–XVII a. karybą).
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės husaro mįslė – Vidmato Airini knygos „Pro Deo et Patria. Lietuvos
Didžiosios kunigaikštystės husarai 1500–1673. Abiejų Tautų Respublikos husarų ginkluotė Vytauto
Didžiojo karo muziejaus rinkiniuose“ pristatymas.
________________________________________________________________________________
Gegužės 17 d. – birželio 15 d.
Panevėžio kraštotyros muziejus,
Vasario 16-osios g. 23, Panevėžys, tel. (8 45) 46 23 31
Moigių parodų salė (Vasario 16-osios g. 25, Panevėžys)
Archeologinė paroda ir edukacinė programa „Panevėžio epas“, skirta moksleiviams, jaunimui.
________________________________________________________________________________
Gegužės 17 d.
Kupiškio etnografijos muziejus,
Gedimino g. 2, Kupiškis, tel. 8 (459) 3 54 39
„Muziejų naktis“ Kupiškio etnografijos muziejuje
19.30–20 val. – Tauro ragų pristatymas.
20–20.30 val. – Diskusija-paskaita „Muziejaus lobis – senosios monetos“.
20.30–22 val. – Lobio ieškojimas.
22 val. – Skapiškio kultūros namų teatro studijų „Stebulė“ ir „Kukū“ spektaklis pagal K. Donelaičio
poemos „Metai“ dalį „Pavasario linksmybės“.
________________________________________________________________________________
Gegužės 17 d.
Joniškio istorijos ir kultūros muziejus,
Vilniaus g. 6, Joniškis, tel. 8 (426) 6 50 11
Lietuvos muziejų kelias po Joniškio kraštą
10.30 val. – Stalo teniso muziejus (Upytės g. 5a)
11 val. – Krepšinio muziejus (Livonijos g. 3)
12 val. – Gasčiūnų kaimo etnografijos muziejus (Gasčiūnai, Joniškio r.)
13 val. – Rudiškių muziejus (Rudiškių k., Joniškio r.)
14.30 val. – M. Slančiausko sodyba–muziejus (Reibinių k., Joniškio r.)
15.30 val. – Žagarės miesto istorinių ir senovinių daiktų ekspozicija (Tilto g. 2, Žagarė, Joniškio r.)
16.30 val. – Tautodailininkės Aušros Petrauskienės „Lėlių namai“ (Vilniaus g. 6, Žagarė, Joniškio r.)

18 val. – Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus 25-ečio minėjimas (Vilniaus g. 6).
Archeologinės ekspozicijos „Joniškio krašto praeities atspindžiai archeologiniuose radiniuose“ atidarymas.
Etnografijos ekspozicijos atidarymas.
„Atgajos“ draugijos 125-ečio minėjimas.
Tautosakininko Mato Slančiausko kūrybos skaitymai.
________________________________________________________________________________________

Gegužės 18 d.
LGGRTC Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas ir Genocido aukų muziejus,
Žirmūnų g. 1F, 1N ir Aukų g. 2A, Vilnius, tel. (8 5) 2 75 07 04, (8 5) 2 66 15 30
10–17 val. Tarptautinė muziejų diena Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko
memorialiniame komplekse. Muziejinių ekspozicijų ir parodos lankymas
_____________________________________________________________________________
Gegužės 18 d.
Lietuvos dailės muziejus,
Bokšto g. 5, Vilnius, tel. (8 5) 2 62 18 83
Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4), tel. (8 5) 2 12 42 58
13 val. – susitikimas su Prano Gudyno restauravimo centro restauratoriais. Gobelenų, egiptologijos
(mumijų, sarkofagų), tapybos kūrinių restauravimo paslaptys.
12, 15 ir 16 val. – ekskursija po Chodkevičių rūmų istorinių interjerų ir XVI–XX a. pr. Lietuvos dailės
ekspozicijas.
______________________________________________________________________________
Gegužės 18 d.
Molėtų krašto muziejus,
Inturkės g. 4, Molėtai, tel. (8 383) 5 11 38
Mindūnai, kavinė „Vilkasalė“ (Muziejaus 7, Mindūnai)
16.00 val. – Tarptautinio tapybos plenero „Molėtai įkvepia dailininkus“ uždarymo šventė. Šių metų
plenero tema „Muziejų kolekcijos vienija“
_______________________________________________________________________________
Gegužės 19 d.
Anykščių menų centras,
Vilniaus g. 36, Anykščiai, tel. (8 381) 5 14 47
Sakralinio meno centras (Vilniaus g. 11, Anykščiai)
– Projektas „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“. Eglės Karpavičiūtės tapybos darbų paroda
_______________________________________________________________________________
Gegužės 20 d.
Kauno miesto muziejus,
M. Valančiaus g. 6, Kaunas, tel. (8 37) 20 82 20
Kauno pilis (Pilies g. 17, Kaunas)
15 val. – edukacinės-kūrybinės dirbtuvės „ Senasis Kaunas: iš koklių istorijos“. Užsisakyti iš anksto
_______________________________________________________________________________
Gegužės 20 d. – birželio 13 d.
Šiaulių ,,Aušros“ muziejus,
Vytauto g. 89, Šiauliai, tel. (8 41) 43 36 80
ŠAM Edukacijos centas (Aušros al. 47, Šiauliai)

– Apžvalginė ekskursija archeologinėje ekspozicijoje „Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki
XVII amžiaus“
– Edukacinis užsiėmimas „Archeologinis kostiumas ir virvučių vijimas su akmenukais“
– Edukacinis užsiėmimas „Archeologiniai kasinėjimai“
Užsisakyti iš anksto.
Gegužės 20 d. – birželio 15 d.
Rokiškio krašto muziejus,
Tyzenhauzų al. 5, Rokiškis, tel. (8 458) 5 22 61
– Edukaciniai užsiėmimai mokiniams „Medžiotojo Roko pasakojimai apie Rokiškio senovę“.
Užsisakyti iš anksto.
_________________________________________________________________________________
Gegužės 22 d.
Kėdainių krašto muziejus,
Didžioji g. 19, Kėdainiai, tel. (8 347) 5 13 30
Daugiakultūris centras (Senoji rinka 12, Kėdainiai)
11 val. – Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės 2007–2013 m. Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Virtuali praeitis – ateities muziejų
ekspozicijų pagrindas“ renginys – edukacinis seminaras „Virtualus muziejus. Senieji Kėdainių
amatai“
________________________________________________________________________________
Gegužės 23 d.
Kėdainių krašto muziejaus padalinys. Arnetų namas
Radvilų g. 21, Kėdainiai
Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės 2007–2013 m. Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Virtuali praeitis – ateities muziejų ekspozicijų
pagrindas“ renginiai:
10 val. – paroda „Amatų tradicijos Kėdainių krašte“
11 val. – renginys „Pažink Kėdainių krašto folklorą ir amatus“
________________________________________________________________________________
Gegužės 23 d.
Lietuvos liaudies buities muziejus,
J.Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., tel. (8 346) 4 72 37
10–16 val. – Liaudies amatų, darbų ir pramogų diena
_______________________________________________________________________________________

Gegužės 27, 30 d.
Kauno miesto muziejus,
M. Valančiaus g. 6, Kaunas, tel. (8 37) 20 82 20
Kauno pilis (Pilies g. 17, Kaunas)
15 val. – edukacinės-kūrybinės dirbtuvės „Senasis Kaunas: iš koklių istorijos“
Užsisakyti iš anksto.
________________________________________________________________________________
Gegužės–birželio mėn.
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus,
A. Vienuolio g. 2, Anykščiai, tel. (8 381) 5 80 15

– Edukacinė programa mokiniams ir suaugusiesiems „Ir šiandien tebežymu, kur pilies būta“.
Užsisakyti iš anksto.
________________________________________________________________________________
Birželio 15 d.
Biržų krašto muziejus „Sėla“,
J. Radvilos g. 3, Biržai, tel. (8 450) 3 18 83
12 val. – Turizmo sezono atidarymas Biržuose. Biržų tvirtovės arsenale švedų generolo majoro
Adomo Liudviko Levenhaupto memuarų apie Biržų pilies apgultį ir šturmą (1704 m.) animuotas
pristatymas.
________________________________________________________________________________

Programą sudarė
Romena Čepauskienė,
Lietuvos muziejų kelio „Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys“
Aukštaitijos regiono koordinatorė

