Nacionalinis kultūros paveldo aktualinimo, kultūrinio turizmo plėtros ir
modernių muziejinių iniciatyvų edukacinis projektas

2014 metai
„Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys“
2014 m. Lietuvos muziejų kelio XIV naujienlaiškis: rugsėjo 11–15 d.
Lietuvos muziejų kelias Tarptautinės muziejų dienos – gegužės 18-osios –
išvakarėse startavęs Aukštaitijoje, beveik keturis mėnesius vingiavo po visą Lietuvą. O baigiasi jis
rugsėjo 15-ąją Dzūkijoje – Lazdijuose. Tad Dzūkijoje šią savaitę gausu ne tik grybų, bet ir
muziejinių renginių. Alytaus kraštotyros muziejus ketvirtadienį estafetę perduoda kolegoms.
Atsinaujinusiame Druskininkų miesto muziejuje tyrinėsime praėjusių amžių Lietuvos didikų
portretus, Birštone sužinosime garsiojo vyskupo Teofilio Matulionio kankinystės istoriją,
Veisiejuose minsime vietos archeologijos ir istorijos mįsles, o Lazdijuose ne tik dairysimės po
Vytauto Kasiulio “Rojaus sodus“, bet ir muziejinės bendruomenės konferencijoje sudėsime
paskutinius Lietuvos muziejų kelio 2014 akcentus.
Rugsėjo 11 d. (ketvirtadienis)
Alytaus kraštotyros muziejus, Archeologinė ekspozicija, Jiezno g. 2, Alytus, tel. 8 315 73505
Informaciją apie renginį teikia muziejininkas Vilmantas Dunderis, tel. 8 315 51086,
vilmantas.dunderis@alytausmuziejus.lt
10.00 ir 17.00 val. Edukacinių užsiėmimų ciklas „Archeologo laboratorija“: „Tapk
archeologu“.
Edukacinis užsiėmimas vyks archeologinėje ekspozicijoje. „Atidengdami“ kultūrinius
sluoksnius, lankytojai keliaus laiko ratu, susipažindami ir tyrinėdami lipdytinę ir žiestinę keramiką,
tirs numizmatikos radinius ir jų istoriją, įvertins titnago pritaikymo galimybes. Sėdę prie
mikroskopo, lankytojai trumpam patys taps mokslininkais.
Renginys nemokamas.
Rugsėjo 11 d. (ketvirtadienis)
Druskininkų miesto muziejus, M. K.Čiurlionio g. 59, Druskininkai, tel. 8 313 51024
Informaciją apie renginį teikia vyriausioji rinkinių saugotoja Roma Dumčiuvienė,, tel. 8 313
51024, muziejus@druskininkai
15.00 val. Portretų parodos iš Lietuvos muziejų rinkinių „Stanislovas Augustas – paskutinis
LDK valdovas ir Druskininkų krikštatėvis“ pristatymas bei paskaita apie Apšvietos epochą
Lietuvoje.

Druskininkų miesto muziejus po
renovacijos atidarytas pernai. Šiemet miestas
švenčia 220 metų sukaktį, kai 1794 m. Lenkijos
karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis
Stanislovas Augustas paskelbė Druskininkus
gydomąja vietove. Ta proga surengta ilgalaikė
praėjusiųjų amžių dailės Stanislovo Augusto
portretų paroda iš Lietuvos muziejų rinkinių,
kurią pristatys Lietuvos dailės muziejaus
rinkinių saugotojos – tyrinėtojos: menotyrininkė
Dalia Tarandaitė ir istorikė Rasa Adomaitienė.
Paskaitą apie Apšvietos epochą ir Stanislovą
Augustą skaitys humanitarinių mokslų daktarė Ramunė Šmigelskytė–Stukienė. Taip bus įminta
paslaptis, dėl ko žlugo paskutiniojo valdovo valia sukurti pirmąjį Lietuvoje kurortą.
Renginys nemokamas.
Rugsėjo 11 d. (ketvirtadienis)
Birštono sakralinis muziejus, Birutės g. 10, Birštonas, tel. 8 319 65699
Informaciją apie renginį teikia padalinio vadovė Roma Zajančkauskienė, tel. 8 319 65 699, 8 618
53429, muziejus@sakralinis.lt; rzajanckauskiene@gmail.com
17.00 val. Paskaita „Teologinės dorybės
sklaida arkivyskupo Teofiliaus Matulionio
kankinystės kelyje“.
Birštono sakralinis muziejus
įsikūręs
buvusios
klebonijos
pastate.
Paskaitos metu klausytojams bus pateikta
nemažai naujų faktų ir nepublikuotų
fotografijų iš Dievo tarno arkivyskupo
Teofiliaus Matulionio gyvenimo. Nuotraukas
bei biografijos faktus pavyko surinkti
lankantis šalies ir užsienio archyvuose.
Renginys nemokamas.
Rugsėjo 12 d. (penktadienis)
Veisiejų regioninio parko direkcija, Santarvės g. 9, Veisiejai, Lazdijų r., 8 318 56782
Informaciją apie renginį teikia Lazdijų krašto muziejaus direktorė Daina Pledienė, tel. 8 318
52726, 8618 77442, muziejus@lazdijai.lt
10.00 val. Konferencija „Atrastieji Veisiejų lobiai ir neįmintos paslaptys“.
Konferencijoje pranešimus skaitys archeologai Bronius Dakanis ir Birutė Lisauskaitė,
kurie pastaruosius penkerius metus vykdė tyrimus Veisiejų miesto teritorijoje, menotyrininkė dr.
Margarita Janušonienė, kraštovaizdžio architektas Kęstutis Labanauskas, kraštotyrininkai
Benjaminas Kondratas ir Albinas Jarmala. Pirmą kartą viešai bus kalbama apie atrastus
archeologinius radinius, apie jų vertę, apie sakralinį meną, apie istorinių įvykių ir žymių žmonių
paliktus pėdsakus Veisiejuose.
Renginys nemokamas.
Rugsėjo 15 d. (pirmadienis)
Lazdijų krašto muziejus, Seinų g. 29, Lazdijai

Informaciją apie renginį teikia Lazdijų krašto muziejaus direktorė Daina Pledienė, tel. 8 318
52726, 8618 77442, muziejus@lazdijai.lt
13.00 val. Dailės parodos „Vytauto Kasiulio rojaus sodai“ atidarymas. Pokalbis apie Lietuvai
dovanotą Vytauto Kasiulio kūrybos kolekciją ir archyvą.
Pasaulyje pripažinto lietuvių menininko Vytauto Kasiulio (1918-1995) darbai puošia
ne vieną užsienio dailės galeriją ar muziejų, bet nė karto nebuvo eksponuoti taip arti menininko
gimtinės – Simno. Žymaus lietuvio šeimos istorija glaudžiai susijusi su Lazdijų kraštu.
14.30 val. 2014 m. muziejų kelio „Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys“ uždarymo
konferencija
2014 m. „Muziejų kelio“ „Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys“ uždarymo
konferencijoje muziejininkai pasidalins patirtimi ir aptars šių metų „Muziejų kelio“ dalyvių
nuveiktus darbus.
Renginiai nemokami.
Nuotraukose: Druskininkų miesto muziejus (Druskininkų miesto muziejaus archyvo nuotr.),
Teofilius Matulionis Birštone (Birštono sakralinio muziejaus archyvo nuotr.)
Nika Puteikienė, Lietuvos muziejų kelio „Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys“
komunikacijos koordinatorė, tel.: 8 (46) 490751, 8 671 55567;
Papildomą informaciją teikia: Daina Pledienė, Lietuvos muziejų kelio „Atrastieji
lobiai ir įmintos paslaptys“ Dzūkijos regiono koordinatorė, mob. tel. 8 686 61016.
Išsami renginių programa www.muziejai.lt
Projekto organizatorė - Lietuvos muziejų asociacija
Projektą remia Lietuvos kultūros taryba
Informacinis rėmėjas – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

