2014 M.
„Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys“

Žemaitija
birželio16 – liepos 13 d.
Birželio 17 d. (antradienis)
Žemaičių dailės muziejus,
Godelių kaimas, Plungės r., tel. (8 448) 52492, 8 687 58487
17.00 val. - Gandingos archeologinės vietovės maketo pristatymas. Renginyje dalyvaus maketo
autoriai archeologai dr. Bronius Dakanis, dr. Gintautas Zabiela, architektas doc. Ramūnas Banys ir
projekto organizatoriai dr. Jolanta Skurdauskienė, Alvidas Bakanauskas.
Renginio vieta – Plungės viešoji biblioteka-laikrodinė, Parko g. 7, Plungė.
Renginys nemokamas.
Birželio 19 d. (ketvirtadienis)
Renavo dvaro sodyba,
Renavas, Mažeikių r., tel. (8 443) 43668, 8 620 30707
10.00 val. – ekskursija – paskaita „Baronų bibliotekos paslaptingieji puslapiai“.
Renginys nemokamas.
Birželio 20 diena
Kazimiero Jauniaus klėtelė - muziejus,
Lembo kaimas, Kvėdarnos sen., Šilalės r. tel. (8 449) 51572, 8 685 27768
14.00 val. - Agluonėnų klojimo teatro spektaklis K. Saja ,,Liepsnojanti kriaušė“.
Renginys nemokamas.
Birželio 20 d. (penktadienis)
Žemaičių muziejus „Alka“,
Muziejaus g. 3, Telšiai, tel. (8 444) 70282, 8 684 75372
Edukacinė diena „Rask lobį – rask savyje archeologiją!“:
11 val. - Lietuvos meno istoriko, archeologo, humanitarinių mokslų daktaro Adomo Butrimo
paskaita;
12 val. - edukaciniai užsiėmimai „Gaminame kuršių papuošalus“ ir „Archeologijos fondų
lobynas“.
Renginys nemokamas.

Birželio 21 d. (šeštadienis)
Raseinių krašto istorijos muziejus,
Muziejaus g. 3, Raseiniai, tel. (8 428) 51892, 8 612 21400
14.00 val. – Ekspozicijos pristatymas - kultūros popietė „Muziejiniai etiudai misionieriui
Aleksandrui Ferdinandui Bendoraičiui“.

Renginys nemokamas.
Birželio 22 d. (antradienis)
Vaclovo Into akmenų muziejus,
Salantų g. 3, Mosėdis, tel. (8 440) 76311, 8 611 47903
14.00 val. – gyvųjų amatų ir folkloro šventė „Bieg opelė vingordama“.
Šventėje dalyvauja žemaičių krašto tautodailininkai, amatininkai ir folkloro ansambliai.
Birželio 30 d. (pirmadienis)
12.00 val. - VU Gamtos mokslų fakulteto geologijos ir mineralogijos katedros dr. (HP)
profesoriaus Gedimino Motuzos Matuzevičiaus Filatelijos parodos atidarymas.

Renginys nemokamas.
Birželio 25 d. (trečiadienis)
Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus,
Nasrėnų kaimas, Kretingos rajonas, tel. (8 445) 48722, 8 676 18075
12.00 val. - audimo mokyklėlės atidarymo šventė ,,Nepabuvus audėjėlė, nebus gera šokėjėlė...‘‘
Renginys nemokamas.
Birželio 26 d. (ketvirtadienis).
Tauragės krašto muziejus,
S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Tauragė, tel. (8 446) 51468, 8 612 80948
17.00 val. – ekspozicijos ir Petro Jokubausko filmo evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo
Jono Viktoro Kalvano 100-osioms gimimo metinėms pristatymas.

Renginys nemokamas.
Birželio 27 d. (penktadienis)
Kelmės krašto muziejus,
Dvaro g. 5, Kelmė, tel. (8 427) 61065, 8 614 94140
16.00 val. – Kelmės krašto istorijos ekspozicijos papildymas „Skaudi vieno paveikslo istorija“.
Renginys nemokamas.

Liepos 4 d. (penktadienis)
Palangos gintaro muziejus,
Vytauto g. 17, Palanga, tel. (8 460) 53501, 8 687 78641
Edukacinių renginių ciklas prie liūtuko skulptūros „Palangos gintaro muziejaus liūtuko
pasakojimai“:
15.00 val. – ką byloja senasis parkas (jo sukūrimo istorija, iš kur atvyko į Palangą E. Andre ir
ką jis iki tol buvo sukūręs keliuose žemynuose, ką mena parko augalai, akmenys, tvenkiniai, kokias
legendas jiems ošia jūra).
16.00 val. – kaip iškilo didžiulis rūmas ant kopos (iš kur atsirado Tiškevičių rūmai, kada ir kaip
juos sukūrė vokiečių architektas F.Švechtenas, ką byloja rūmų menės, juose buvę ir esantys
kūriniai, daiktai).
17.00 val. – ką mena Birutės kalnas ir kas nuo jo jau šimtas metų matyti parke (įmintos
archeologinės paslaptys, radinių įmintos mįslės ant Birutės kalno ir rūmų teritorijoje).
18.00 val. – kaip gimė Palangoje gintaras, ką iš gintaro liūtukas pamatė atvykęs prieš šimtą
metų iš Londono į tik ką pastatytų grafų Tiškevičių rūmų terasos nišą ir ką jis stebi iki šiol,
budėdamas prie Gintaro muziejaus (gintaro panaudojimas nuo seniausių laikų liaudies mene,
medicinoje, egzotiški receptai, magiškos galios).
Renginys nemokamas.

Liepos 6 d. (sekmadienis)
Žemaitijos nacionalinis parkas. Platelių dvaro svirnas,
Didžioji g. 22, Plateliai, tel. (8 448) 49231, 8 677 86518
15.00 val. – parodos ,,Platelių krašto tradiciniai audiniai“ atidarymas.
Renginys nemokamas.

Liepos 8 d. (penktadienis)
Akmenės krašto muziejus,
K. Kasakausko g. 17, Akmenė, tel. (8 425) 55075, 8 620 32254
10.00 val. - tęstinio projekto „Drugelių namai“ pristatymas.
11.00 val. - Akmenės krašto atnaujintos ekspozicijos „Geologinis Akmenės krašto paveldas“.

Renginys nemokamas.

Liepos 9 d. (trečiadienis)
Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus,
L. Ivinskio g. 4, Rietavas, tel. (8 448) 68992, 8 698 21426
13.00 val. – vardinės rodyklės buvusiai istorinei Bažnyčios gatvei atidengimas. Ekskursija į
Oginskių dvaro sodybą ir parką. Edukacinis pristatymas „Parko ir alėjų labirintai“.
15.00 val. - dr. Ramunės Šmigelskytės Stukienės monografijos "M. K. Oginskis: Politikas,
diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija" sutiktuves Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje.

Renginys nemokamas.

Liepos 10 d. (ketvirtadienis)
Skuodo muziejus,
Šiaulių g. 3, Skuodas, tel. (8 440) 73638, 8 693 92323
15.00 val. – istorinis renginys „Apuolė kuršių žemių– centras“:
- istorinis pašnekesys „Kuršių palikimo paslapties atskleidimas“;
- paroda „Skuodo krašto mažoji architektūra“;
- informacinio-edukacinio terminalo „Apuolė kuršių žemių - žemių centras“.

Renginys nemokamas.

Liepos 10 d. (ketvirtadienis)
Jurbarko krašto istorijos muziejus,
Vydūno g. 21, Jurbarkas, tel. (8 447) 52710, 8 673 05540
16.00 val. – LDS Kauno skyriaus parodos „Simbolių kalba šiuolaikinėje tekstilėje“ atidarymas.

Renginys nemokamas.

Liepos 11 d. (penktadienis)
Žemaičių vyskupystės muziejus,
S. Daukanto g. 6, Varniai, Telšių rajonas, tel. 8 687 20198
11.00 val. – paroda ir paskaita „Vila Samogitia“, skirta Nalenč-Gorskių giminės lietuviškajam
kultūros paveldui, saugomam šios giminės rezidencijoje Prancūzijos Alpių regione.

Renginys nemokamas.

Liepos 11 d. (penktadienis)
Kretingos muziejus,
Vilniaus g. 20, Kretinga, tel. (8 445) 77323, 8 686 63125
13.30 val. – archeologijos ekspozicijos „Kretingos (pajūrio) krašto priešistorė. Ankstyvieji
viduramžiai (X-XIII a)“ pristatymas.
14.00 val. - parodos „Unikalus grafo Aleksandro Tiškevičiaus Pirmojo pasaulinio karo atvirukų
ir nuotraukų rinkinys“ pristatymas.
15.00 val. - popietė „Istorijos ženklai muziejuose“, skirta Lietuvos muziejų keliui Žemaitijos
regione.

Renginys nemokamas.

Programą parengė Vida Kanapkienė,
Lietuvos muziejaus kelio Žemaitijoje koordinatorė,
Kretingos muziejaus direktorė

