LIETUVOS MUZIEJŲ KELIAS

VASARIO
16-OSIOS
KŪRĖJAI IR
PUOSELĖTOJAI
2017 M. GEGUŽĖS 18–RUGSĖJO 27 D.

programA
Gegužės 18–birželio 18 d. ŽEMAITIJOJE

AUKŠTAITIJOJE
Liepos 31–rugpjūčio 13 d. MAŽOJOJE LIETUVOJE
Rugpjūčio 14–rugsėjo 3 d. DZŪKIJOJE
Rugsėjo 4–rugsėjo 27 d. SUVALKIJOJE
Birželio 19–liepos 30 d.

Nubudom kalbos geležy.
Prašvitom raides pažinę.
Ir perskaitėm šitaip: „Graži
Tu, mano brangi tėvyne!“
/Justinas Marcinkevičius
Iš ciklo „Pavasario balsai Pasandravy“/

Viršeliuose:
Lietuvos Nepriklausomybės Akto fragmentas.
(Akto originalas saugomas Vokietijos užsienio reikalų ministerijos
Politiniame archyve, R21717, lap. 83.)
Lietuvos kontūrų trispalvės vėliavos fragmentas
(Rokiškio krašto muziejaus archyvo iliustracija).
Vidiniuose puslapiuose:
Kelmės krašto, Rokiškio krašto, Panevėžio kraštotyros, Pasvalio krašto, Lazdijų
krašto, Šiaulių „Aušros“, Kretingos, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės, Lietuvos
nacionalinio bei Lietuvos dailės muziejų ir Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos
archyvo nuotraukos

Lietuvos valstybės atkūrimo 100
metų jubiliejui Lietuvos muziejai
skyrė penkerių metų renginių ciklą –
nacionalinį kultūros paveldo aktualinimo, kultūros ir meno sklaidos bei modernių muziejinių iniciatyvų edukacinį
projektą – „Lietuvos muziejų kelias“.
Šiemet Lietuvos muziejų asociacijos
organizuojamame projekte dėmesys
skiriamas Vasario 16-osios kūrėjams ir
puoselėtojams.
2012 m. prasidėjęs projektas vyksta jau šeštąjį kartą ir pradeda ketvirtuosius minėto penkerių metų renginių ciklo metus. Ankstesniuose
renginiuose muziejai kvietė pažvelgti į sukauptas archeologines vertybes,
lietuvių liaudies meną, įvairias dvarų kultūros formas. Kitąmet numatomi
renginiai skatins apmąstyti ir šiuolaikiškai išreikšti svarbiausius Lietuvos
Respublikos pasiekimus, todėl pasitinkant šimtmetį tikslinga aktualizuoti
Vasario 16-osios Lietuvą kūrusių asmenų gyvenimus, jų darbą, atminimą.
Šiemet „Lietuvos muziejų kelias“ susies memorialinius muziejus, pristatys jų eksponatus, vietoves, kitus atminties ženklus, tradicines šventes
ir bendruomenes buriančius renginius. Juose bus prisimenami prie Lietuvos valstybės atkūrimo prisidėję ir ją puoselėję žmonės: rašytojai, švietėjai,
dailininkai, Nepriklausomybės Akto signatarai ir kitos ryškios asmenybės.
Jau tapo tradicija, kad „Lietuvos muziejų kelias“ prasideda Tarptautinę muziejų dieną – gegužės 18-ąją ir baigiasi rugsėjo 27-ąją –
Pasaulinę turizmo dieną. Šiemet keliauti pradėsime nuo Žemaitijos, tautos dainiaus Jono Mačiulio-Maironio gimtinės Pasandravyje, tada leisimės į Aukštaitiją, aplankysime Mažąją Lietuvą, Dzūkiją ir rudenį nusikėlę
į Suvalkiją, kelią baigsime Ožkabaliuose, dr. Jono Basanavičiaus tėviškėje,
sodyboje-muziejuje.
Lankytojų statistika rodo, kad bėgant metams „Lietuvos muziejų kelias“ sulaukia vis didesnio visuomenės susidomėjimo. 2014 m. renginiuose apsilankė 54 tūkst. žmonių, 2015-aisiais sulaukta per 95 tūkst. liaudies
meno vertybių mylėtojų. 2016 m. dvarų kultūros aktualinimo tema susidomėjo rekordinis lankytojų skaičius – 157 tūkstančiai.
Valstybės atkūrimo šimtmečio išvakarėse „Lietuvos muziejų kelias“
kviečia į šimtą renginių, kuriuos paruošė 55 muziejai iš visos Lietuvos.
Juose įvairiomis formomis – nuo virtualių turų, edukacinių užsiėmimų,
parodų atidarymų, diskusijų iki teminių popiečių ir minėjimo vakarų –
bus pristatomi Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai. Šiųmetėje programoje – ryškių, taurių ir kūrybingų asmenybių, kurių vardai glaudžiai susiję
su meno, grožio, tarnavimo Tėvynei, pasiaukojimo, meilės ir vilties temomis, pristatymas.
Lietuvos muziejų vardu kviečiu aktyviai dalyvauti renginiuose ir kartu atverti šimtą istorijos langų į Vasario 16-osios Lietuvą kūrusių žmonių
gyvenimus, vertybinį pasirinkimą, jų atminimą, darbus ir svarbą ateičiai.
Raimundas Balza
Lietuvos muziejų asociacijos vadovas-valdybos pirmininkas

Birželio 1–16 d.

Ge gu žės 18–birželio 18

d.

Ž E M AITIjoje

Gegužės 18 d. (ketvirtadienis)

Raseinių krašto istorijos muziejus
Muziejaus g. 3, Raseiniai, tel. (8 612) 21400
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Rotušės a. 13, Kaunas, tel. (8 37) 20 74 77
Lietuvos muziejų kelio
„Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“ atidarymas.
Renginys vyks poeto Maironio gimtinėje
(Pasandravio istorinis draustinis, Pasandravio g. 9, Siručių k., Pagojukų
sen., Raseinių r.)
15.00 Muzikos, poezijos, atminties įamžinimo vakaras
„Kur Dubysos atkrančiai žali!“
Programoje:
poezijos skaitymai, klasikinės muzikos koncertas. Dalyvauja aktorė ir
režisierė Virginija Kochanskytė, dainininkas (tenoras), Kauno valstybinio
muzikinio teatro solistas Egidijus Bavikinas, pianistė, Kauno valstybinio
choro koncertmeisterė Beata Vigraitė, LSMU akademinis choras „Neris“,
meno vadovas ir dirigentas Tomas Lapinskas.
Gegužės 18–birželio 18 d.

Poeto Maironio tėviškė (Pasandravio istorinis draustinis)
Bernotų k., Pagojukų sen., Raseinių r., tel. (8 611) 06390
Paroda „Jono Mačiulio-Maironio gyvenimo keliu:
archyviniai dokumentai liudija“.
Parodos rengėjas – Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji
biblioteka.
Parodos lankymas nemokamas.

Gargždų krašto muziejus
Sodo g. 5, Gargždai, tel. (8 656) 15501
13.00–14.00 Edukacinių užsiėmimų ciklas, skirtas supažindinti
lankytojus su Vasario 16-osios reikšme Lietuvai ir Nepriklausomybės
Akto signatarais (jų biografijomis, diplomatine ir kt. veikla).
Dėmesys sutelkiamas į iš Klaipėdos r. kilusį Nepriklausomybės
Akto signatarą Jurgį Šaulį. Po užsiėmimų teorinės dalies dalyviai
žinias gilins atlikdami praktines užduotis.
Užsiėmimai mokami. Būtina užsisakyti iš anksto tel. 8 656 15501.
Birželio 2 d. (penktadienis)

Kelmės krašto muziejus
Dvaro g. 15, Kelmė, tel. (8 614) 94140
Povilo Višinskio memorialinis muziejus
Ušnėnų k., Užvenčio sen., Kelmės r.
10.00 Edukacinė programa-ekskursija „Tautiškumo žadintojas
Povilas Višinskis“. Renginys prasidės P. Višinskio memorialinėje
sodyboje trumpa pažintine ekskursija ir edukaciniu užsiėmimu
„Povilo Višinskio gyvenimas ir veikla“. Vėliau bus vykstama į
vietas, menančias lietuvių tautos nacionalinį budimą ir P. Višinskio
veiklą: į Užvenčio dvarą, kuriame XIX a. pab. gyveno rašytoja
Šatrijos Ragana, vėliau – Nepriklausomybės Akto signataras Jonas
Smilgevičius, į visuomenės veikėjo, Šaulių organizacijos įkūrėjo
Vlado Putvinskio Graužikų ir Šilo Pavėžupio dvarus, kurie istoriškai
svarbūs kaip draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo, lietuvybės
skleidimo centrai.
Renginys nemokamas.
Apie dalyvavimą būtina informuoti iš anksto tel. (8 614) 94140.

Gegužės 18–birželio 30 d.

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus padalinys Baublių muziejus
Muziejaus g. 10, Bijotų k., Šilalės r., tel. (8 685) 27768
Paroda „Aleksandras Stulginskis – Lietuvos valstybės kūrėjas“.
Eksponuojamos Prezidento A. Stulginskio gyvenimo ir veiklos
fotografijos bei dokumentinė medžiaga. Paroda veiks iki birželio 30 d.
Parodos lankymas – su muziejaus bilietu.
Gegužės 18 d. (ketvirtadienis)
11.30 Kultūrinės atminties renginys „Šimtmečio belaukiant:
Prezidentas Aleksandras Stulginskis“.
Renginys nemokamas.
Birželio 1–liepos 31 d.

Žemaičių muziejus „Alka“
Muziejaus g. 31, Telšiai, tel. (8 684) 75 372
Virtuali dailininko Adomo Galdiko darbų ir
asmeninių daiktų paroda.
Sudaryta ir www.muziejusalka.lt tinklapyje eksponuojama virtuali paroda
iš „Alkos“ muziejuje saugomo rinkinio.

Birželio 2 d. (penktadienis)

Mažeikių muziejus
V. Burbos g. 9, Mažeikiai, tel. (8 614) 49603
16.00 Parodos „Praeities šviesuoliai Lietuvos užkaboryje“ atidarymas.
Parodoje bus eksponuojama 11-os Mažeikiuose gimusių šviesuolių
laiškai, nuotraukos, asmeniniai dokumentai ir daiktai.
Paroda veiks iki liepos 31 d.
Atidarymo renginys nemokamas. Vėlesnis parodos lankymas – su muziejaus bilietu.
Miesto šventės metu XIX a. rūbais persirengę aktoriai miestiečius ir
šventės svečius kvies atvykti į parodos atidarymą.

Birželio 3 d. (šeštadienis)

Birželio 9 d. (penktadienis)

Žemaičių dailės muziejus
Parko g. 1, Plungė, tel. (8 686) 58531
Žemaitės memorialinis muziejus Bukantės dvaro sodyba,
Godelių k. 4, Šateikių sen., Plungės r., tel. (8 618) 74169
12.00 Renginys „Žemaitė – lietuvybės puoselėtoja“, skirtas rašytojos
172-osioms gimimo metinėms paminėti. Programoje – folkloro
koncertas ir Šateikių kultūros centro spektaklis.
Renginys nemokamas.

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus
L. Ivinskio g. 4, Rietavas, tel. (8 448) 68992
11.00 Parodos „Mano autografas Lietuvos 100-mečio metraštyje“
pristatymas. Parodoje eksponuojami Rietavo savivaldybės
gimnazijų ir mokyklų moksleivių konkursiniai-kūrybiniai darbai.
Konferencija „Rietavo krašto šviesuoliai Lietuvos
valstybingumo 100-mečio kelyje“ ir ją lydinčios
fotodokumentinės parodos, skirtos iškiliausioms
Rietavo krašto asmenybėms, pristatymas.
Parodos veiks iki liepos 6 d.
Renginiai nemokami. Vėlesnis parodų lankymas – su muziejaus bilietu.

Birželio 7 d. (trečiadienis)

Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys
Dr. Jono Šliūpo memorialinė sodyba-muziejus
Vytauto g. 23, Palanga, tel. 8 670 88037
12.00 Renginys „Jonas Šliūpas – lietuvių nacionalinio judėjimo
veikėjas ir Lietuvos valstybės kūrėjas“.
Programoje – muziejaus ekspozicijos lankymas, muziejininkės
Sigutės Bendikienės paskaita „Jonas Šliūpas – lietuvių nacionalinio
judėjimo veikėjas ir Lietuvos valstybės kūrėjas“.
Renginys nemokamas.
Birželio 8 d. (ketvirtadienis)

Skuodo muziejus
Šaulių g. 3, Skuodas, tel. (8 440) 73 638
15.00 Kultūros popietė „Dailininko Adomo Galdiko kūryba –
istorinės atminties langas į ateitį“.
Programoje:
Skuodo meno mokyklos mokinių klasikinės muzikos koncertas
Dailininko tapytojo, grafiko Adomo Galdiko tapybos parodos iš
Žemaičių muziejaus „Alka“ rinkinių atidarymas. Paroda veiks iki
liepos 8 d.
Laikinos muziejaus ekspozicijos apie dailininką Adomą Galdiką,
kilusį iš Skuodo r. Giršinų k., ir 50 bei 100 litų vertės banknotų
kūrėją pristatymas. Ekspozicija veiks iki liepos 8 d.
Poetės Onos Galdikaitės (slapyvardis – Vynmedžio šakelė)
poezijos skaitymai.
Atidarymo renginys nemokamas. Vėlesnis parodų lankymas – su muziejaus bilietu.
Birželio 8 d. (ketvirtadienis)

Kretingos muziejus
Vilniaus g. 20, Kretinga, tel. (8 686) 63125
Paroda ir kultūros vakaras
„Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“
15.00 Parodos, skirtos Vasario 16-osios kūrėjams ir puoselėtojams
(A. Stulginskiui, V. Nagevičiui, E. Empacheriui, F. Janušiui,
V. Mongirdui, V. Grudzinskui ir kt.), atidarymas.
Paroda veiks iki liepos 31 d.
16.00 Kultūros vakaras prie Dvaro malūno, skirtas vienuolio
Viliaus Orvido atminimui.
Renginiai nemokami. Vėlesnis parodos lankymas – su muziejaus bilietu.
Birželio 8 d.–2018 m. gegužės 31 d.

Edukacinė programa „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“
mokykloms.
Užsiėmimai mokami. Būtina užsisakyti iš anksto tel. (8 686) 63125 arba
el. paštu info@kretingosmuziejus.lt. Užsiėmimų datą ir laiką galima užsakyti
registruojantis.

Birželio 10 d. (šeštadienis)

Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus
M. Valančiaus g. 9, Nasrėnų k., Kretingos r., tel. (8 445) 48722
12.00 Konferencija „Vyskupas Motiejus Valančius ir jo bendražygiai
kovoje už gimtąjį žodį spaudos draudimo laikotarpiu“
Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos
(Mokyklos g. 2) aktų salėje. Konferencija apie vyskupo
M. Valančiaus švietėjišką veiklą spaudos draudimo
laikotarpiu, knygnešystės organizavimą, žymius knygnešius
kunigus skirta bendruomenei ir jaunimui.
Renginys nemokamas.
Birželio 15 d. (ketvirtadienis)

Žemaičių muziejus „Alka“
Muziejaus g. 31, Telšiai, tel. (8 684) 75372
16.00 Teminė ekskursija „Signataro Stanislovo Narutavičiaus
pėdsakai Telšiuose“.
Ekskursija nemokama. Būtina registruotis iš anksto tel. (8 684) 75372
Birželio 15 d. (ketvirtadienis)

Palangos gintaro muziejus
Vytauto g. 17, Palanga, tel. (8 460) 30313, (8 687) 78641
16.00 Kultūros renginys „Vasario 16-osios asmenybės Palangoje:
menininkai, mokslininkai, politikai, visuomenės veikėjai“.
1918 m. Lietuvos Respublikos politinis, intelektinis, kultūrinis
elitas gausiai lankydavosi Palangoje – nuo poeto Maironio iki
Prezidento Smetonos. Kelių dešimčių iškiliausių asmenybių
buvimą didžiausiame Lietuvos kurorte ženklina ne tik
memorialiniai duomenys, bet pirmiausia – jų sukurti meno
kūriniai, kultūros įvykiai, ypač kūryba jūros tema, Baltijos
jūros mitinių siužetų išraiška poezijoje, dailėje, muzikoje.
Renginys atskleis šio lietuvybės kultūrinio fenomeno
savitumą ir svarbą.
Renginys nemokamas.
Birželio 15 d. (ketvirtadienis)

Jurbarko krašto muziejus
Vydūno g. 21, Jurbarkas, tel. (8 447) 52 710, (8 612) 87729
16.30 Parodos „Kazys Grinius – politikas, 1920-1926“
(iš Lietuvos prezidento Kazio Griniaus muziejaus rinkinių)
atidarymas. Paroda veiks iki liepos 31 d.
Atidarymo renginys nemokamas.
Vėlesnis parodos lankymas – su muziejaus bilietu

Bir želio 19–liep os 30 d.

AU K ŠTAITIJ oje

Birželio 19 d. (pirmadienis)
Rokiškio krašto muziejus
Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis, tel. (8 458) 31 512
16.00 Parodos „Kraštiečiai Lietuvos valstybės kūrėjai“ pristatymas.
Dabartiniame Rokiškio rajone yra gimęs 1918 m. vasario 16-osios
Nepriklausomybės Akto signataras, kunigas, ministras pirmininkas
Vladas Mironas, ministrai pirmininkai Juozas Tubelis ir Antanas Tumėnas
bei žymiausias Lietuvos Respublikos teisininkas, vienas iš Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo sąjūdžio ideologų prof. Mykolas Romeris.
Renginys nemokamas.

Paroda „Kraštiečiai Lietuvos valstybės kūrėjai“ eksponuojama:
Birželio 20–26 d.
Panemunėlio universaliame daugiafunkciniame centre (Stoties g. 16,
Panemunėlio sen., Rokiškio r.)
Birželio 27 d.–liepos 4 d.
Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos
Pandėlio miesto filiale (Panemunio g. 23, Pandėlys, Rokiškio r. sav.)
Liepos 4–10 d.
Kriaunų istorijos muziejuje (Kriaunos, Rokiškio r.)
Liepos 11–18 d.
Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos
Ragelių filiale (Ragelių g. 11, Ragelių k., Rokiškio r. sav.).
Birželio 19–21 d.
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51, Vilnius, tel. (8 5) 249 7028
Tarptautinė paroda „Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir
Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“.
Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir G. Eliaso Jelgavos istorijos ir meno
muziejaus (Latvija) parodoje pristatomi dviejų tautų (Lietuvos ir
Latvijos) atstovai, kurie mokėsi Mintaujos gimnazijoje ir prisidėjo
prie nepriklausomų valstybių kūrimo. Tai – Latvijos Respublikos
prezidentai Janis Čakstė ir Albertas Kviesis, Lietuvos Respublikos
Prezidentas Antanas Smetona, Lietuvos ministrai pirmininkai
Mykolas Sleževičius, Vytautas Petrulis, Juozas Tūbelis, Vladas Mironas
ir daugelis kitų asmenybių, darbu ir kūryba prisidėjusių prie abiejų
šalių suklestėjimo. Paroda parengta lietuvių ir latvių kalbomis.
Parodos lankymas nemokamas.

Birželio 19–23 d.
Kauno technologijos universiteto muziejus
K. Donelaičio g. 73, Kaunas, tel. (8 692) 77814
14.00 Atnaujintos ekspozicijos „Asmenybės universiteto ir valstybės
istorijoje“ pristatymas.
2017 m. švenčiant Kauno technologijos universiteto, kilusio iš
Lietuvos universiteto, įkūrimo 95-ąsias metines ir pasitinkant
Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-metį, KTU muziejus atidarė
naują ekspoziciją, kurioje pristatoma universiteto istorija ir jo
ryškiausios asmenybės, dariusios įtaką ne tik universitetui, bet
ir valstybei. Tarp jų – ir penki Vasario 16-osios Akto signatarai:
Antanas Smetona, Pranas Dovydaitis, Kazimieras Šaulys,
Mykolas Biržiška, Steponas Kairys.
Renginys ir vėlesnis ekspozicijos lankymas nemokamas.
Birželio 19–liepos 30 d.
Zarasų krašto muziejaus padalinys
Kazimiero Būgos memorialinis muziejus
Pažiegės kaimas, Dusetų seniūnija, Zarasų r., tel. (8 610) 25972
Kūrybinės dirbtuvės ir pažintinis žygis. Pažintis su K. Būgos
asmenybe prasideda kalbininko gimtojoje sodyboje, kur plačiau
susipažįstama su jo darbais ir nuopelnais Lietuvai. Vėliau vyks
kūrybinių improvizacijų žaidimas ir viktorina bus leidžiamasi į
žygį, įsivaizduojant Būgos vaikščiotą taką palei Žiego ir Žiegelio
ežerus. Skiriama visiems, norintiems daugiau sužinoti apie
didį kalbininką, kūrybiškai improvizuoti ir pajusti aukštaitiško
vienkiemio dvasią.
Trukmė – iki 3 val.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 610) 25972 arba
el. p. bugos.muziejus@zarasumuziejus.lt
Renginys mokamas.
Birželio 19–liepos 30 d.
Vytauto Didžiojo karo muziejus
K. Donelaičio g. 64, Kaunas, tel. (8 37) 320 765
Virtuali paroda „Lietuvos Nepriklausomybės kovų
(1918–1920) atspindžiai tapyboje“.
1918–1920 m. ginant Nepriklausomybę, Lietuvos kariuomenei
teko dalyvauti įvairiuose mūšiuose bei kovose su bolševikais,
bermontininkais ir lenkais. Šių kovų epizodai ir nuo jų neatsiejamos
asmenybės ilgam įstrigo karių ir tautos atmintyje, o atskiri
momentai buvo atspindėti mene, ypač tapyboje. Virtualioje
parodoje pristatomi eksponatai iš stacionarios parodos
tuo pačiu pavadinimu.
Virtuali paroda pasiekiama muziejaus „Pinterest“ paskyroje, internetiniame
tinklapyje: http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_atributika/karo_
istorijavytauto_didziojo_karo_muziejus.html.
Birželio 19–liepos 30 d.
Panevėžio kraštotyros muziejaus
Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicija
Respublikos g. 17, Panevėžys, tel. (8 45) 46 04 66
Fotografijų paroda „Panevėžio miesto garbės piliečiai“
Parodoje lankytojai plačiau susipažins su Panevėžio miesto garbės
piliečiais, garsinusiais miesto vardą Lietuvoje ir pasaulyje, galės
įvertinti jų veiklą ir nuopelnus Panevėžiui.
Parodos lankymas – su muziejaus bilietu.

Birželio 19–liepos 30 d.
Utenos kraštotyros muziejus
Utenio a. 3, Utena, tel. (8 389) 61 637
Informacinis-pažintinis renginys „Kuriame ir puoselėjame Lietuvą.
Iškiliausios Utenos krašto asmenybės“. Muziejininkai, padedant
savanoriams, parengs 100 iškiliausių Utenos krašto asmenybių
(nusipelniusių Lietuvos valstybingumui, krašto istorijai, mokslui,
kultūrai, menui, sportui ir pan.) gyvenimo ir veiklos aprašus, kuriuos
iliustruos fotografijomis. Parengta medžiaga bus pristatyta visuomenei
ir įkelta į Utenos miesto istorijos ekspozicijos informacinį terminalą.
Birželio 19–liepos 30 d.
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41, Vilnius, tel. ( 8 5) 231 2724
Teminėje ekskursijoje „Lietuvos tautinės kultūros puoselėtojai:
Juozas Naujalis, Mikas ir Kipras Petrauskai, Balys Sruoga,
Vincas Krėvė-Mickevičius“, kuri rengiama nuolatinėje
ekspozicijoje „Iš Teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių.
XIX a.–XX a. I pusė“, pristatomos asmenybės ir jų vaidmuo
puoselėjant tautinę savimonę bei kultūrą.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 231 27 24. Ekskursija mokama.
Birželio 19–liepos 30 d.
Panevėžio kraštotyros muziejaus
Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicija
Respublikos g. 17, Panevėžys, tel. (8 45) 59 61 81
Edukacinė programa „Vienu balsu“. Edukacinėje programoje
moksleiviai bus supažindinami su Lietuvos Nepriklausomybės Akto
dingimo istorija, seniausiu valstybingumo simboliu, joje plačiau bus
pristatomi Panevėžio krašto signatarai. Kiekvienas dalyvis išsineš
meduolį, prieš tai jį papuošęs Vyčio simboliu.
Užsiėmimai mokami. Būtina išankstinė registracija tel. (8 45) 59 61 81.
Data ir laikas derinami registruojantis.

Birželio 19–liepos 30 d.
Jonavos krašto muziejus.
J. Basanavičiaus g. 3, Jonava, tel. (8 349) 51446
Teminis edukacinis užsiėmimas moksleiviams ,,Esu patriotas ir
elgiuosi pilietiškai“. Edukacinio užsiėmimo metu moksleiviai
(1–5 kl.) gilinsis į patriotizmo ir pilietiškumo sąvokas, apžiūrės to paties
pavadinimo parodą, dalyvaus viktorinoje „Ar pažįsti savo Lietuvą“,
susipažins su iškiliomis kultūros, politikos, sporto asmenybėmis,
istoriniais faktais, etnografiniais Lietuvos regionais ir kt.
Užsiėmimai nemokami. Būtina išankstinė registracija tel. (8 349) 51446.
Data ir laikas derinami registruojantis.
Birželio 30 d. (penktadienis)
Rokiškio krašto muziejus
Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis, tel. (8 458) 31 512
16.00 Edukacinės ekskursijos „Rokiškis 1918–1940 metais“
pristatymas. Ekskursijoje supažindinama su 1918–1940 m.
Rokiškio miesto visuomeniniu, kultūriniu, ekonominiu ir politiniu
gyvenimu. Bus apžiūrimi pastatai, kuriuose gyveno žymūs
rokiškėnai, buvo įsikūrusios savivaldos bei kitos valstybinės
institucijos, kultūros įstaigos ir kt.
Renginys nemokamas. Vėlesni užsakymai – mokami, data ir laikas
derinami registruojantis tel. (8 458) 31 512.
Liepos 2, 9, 16, 23, 30 (sekmadieniais)
Biržų krašto muziejus „Sėla“
J. Radvilos g. 3, Biržai, tel. (8 450) 33390
13.00 Edukacinis užsiėmimas „1918–1941 m. Biržai. Žmonės ir įvykiai“.
Šeimoms skirtuose užsiėmimuose supažindinama su 1918–1941 m.
Biržais ir juose gyvenusiomis ryškiomis asmenybėmis.
Usiėmimai mokami. Būtina išankstinė registracija tel. (8 450) 33390.
Liepos 6 d. (ketvirtadienis)
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Katedros a. 4, Vilnius, (8 5) 262 0067
16.00 Vieša diskusija „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė modernaus
valstybingumo kūrėjų vaizdinijoje“. Diskusijoje dalyvausiantys
istorikai, literatūros ir meno istorijos tyrinėtojai, kultūros
bendruomenės atstovai, žurnalistai įvairiais aspektais diskutuos
apie tai, kokį vertybinį ir tapatybinį santykį su istoriniu Lietuvos
valstybingumu siejo Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai bei
jų amžininkai. Renginys yra pažintinės kultūrinės programos
„Valstybės diena Valdovų rūmuose“ dalis.
Renginys nemokamas.
Liepos 6 d. (ketvirtadienis)
Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune
Vilniaus g. 33, Kaunas, tel. (8 37) 32 05 89
11.00–16.00 Edukacinis žaidimas „Veidai ir vardai: ar pažįsti mūsų
valstybės kūrėjus?“
Į Istorinės LR Prezidentūros sodą užsukusių lankytojų lauks iššūkis –
identifikuoti iškiliausias Pirmosios Lietuvos Respublikos asmenybes.
Naudojantis savo žiniomis ir išmaniosiomis technologijomis, žaidėjai
turės atpažinti žinomus žmones ir išvengti žaidime paspęstų pinklių –
atmesti asmenybes iš kitų laikotarpių arba iš kitų šalių. Žaidėjų laukia
smagi proto mankšta ir prizai už geriausius rezultatus.
Renginys nemokamas.

Liepos 6 d. (ketvirtadienis)
Kupiškio etnografijos muziejus
Gedimino g. 2, Kupiškis, tel. (8 459) 35439
15.00 Parodos „Lietuvybė Kazio Šimonio ir kitų XX a. pirmųjų
dešimtmečių menininkų kūryboje“ atidarymas. 2017 m.
minint 130-ąsias dailininko Kazio Šimonio gimimo metines,
atidaroma jo tapybos darbų paroda, kurioje bus eksponuojami
ne tik K. Šimonio, bet ir kitų menininkų (Petro Kalpoko,
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir kt.) darbai iš Nacionalinio
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių. Atidarymo renginyje
koncertuos V. Povilionienė ir O. Vyšniauskas.
Paroda veiks iki rugsėjo 13 d.
Atidarymo renginys ir vėlesnis parodos lankymas – nemokami.

Liepos 14 d. (penktadienis)
Pasvalio krašto muziejaus padalinys Joniškėlio muziejus
Joniškėlio k. Pasvalio r., tel. (8 684) 48554
15.00 Teatralizuotas edukacinis užsiėmimas
„Šiaurės Lietuvos šviesuoliai“.
Teatralizuotoje istorijoje vaizduojami dvare pas G. PetkevičaitęBitę susirinkę Pasvalio krašto šviesuoliai: Petras Avižonis, Jonas
ir Petras Vileišiai, knygnešys Jurgis Bielinis, besitariantys dėl
lietuvybės reikalų. G. Petkevičaitė-Bitė slaptoje mokykloje
moko vaikus. Užsiėmimo dalyviai sužinos, kas nutinka įsiveržus
žandarams ir kaip toliau vystosi veiksmas.
Renginys nemokamas.

Liepos 6 d. (ketvirtadienis)
Biržų krašto muziejus „Sėla“ ir Papilio seniūnija
Papilys (Biržų r.), tel. (8 450) 33397
13.00 Papilio krašto Nepriklausomybės kovų savanorių pagerbimo
iškilmės.
Atminimo lentos Papilio seniūnijos Lietuvos Nepriklausomybės
kovų savanoriams ir Vyčio Kryžiaus kavalieriams atidengimas.
Renginys nemokamas.
Liepos 12 d. (trečiadienis)
Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus
Pilies g. 40, Vilnius, tel. (8 5) 261 07 71
18.00 Paskaita ir parodos atidarymas „Jurgio Šlapelio jaunystės
takais: tarp politikos, medicinos ir kalbos“. Muziejininkė Vida
Girininkienė, peržiūrėjusi daugybę iki šiol niekieno nevartytų bylų
įvairiuose Maskvos archyvuose, aptiko 1900–1907 m. dokumentų,
patvirtinančių naujų faktų apie J. Šlapelio ir kitų to meto lietuvių
studentų veiklą, studijas, pažiūras, represijas prieš juos ir kt.
Paskaitoje bus apžvelgtas XX a. pradžios politinis ir kultūrinis
kontekstas, pristatyti Maskvos archyvuose rasti dokumentai,
eksponuojamos įvairiuose archyvuose aptiktų iki šiol nematytų
nuotraukų ir įvairių dokumentų kopijos.
Renginys nemokamas.
Liepos 13 d. (ketvirtadienis)
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus
Tauro g. 10-1, Vilnius, tel. (8 5) 262 0148
17. 30 Istorijos, kultūros ir muzikos vakaras „Ernestas Galvanauskas
ir Vincas Krėvė – Lietuvos interesų gynėjai (1922–1924)“.
V. Krėvės sukurti didvyrių paveikslai – tai dvasios milžinų, valdžios
(kunigaikščių) kultūra, kaip Lietuvos valios gyventi ir valios kovoti
išraiška. Istorinėje diskusijoje bus kalbama apie V. Krėvės kūrinių
idėjas, jo ir E. Galvanausko nuopelnus, susigrąžinant Klaipėdos
kraštą. Vakaro programą papildys muzikos garsai.
Renginys nemokamas.

Liepos 22 d. (šeštadienis)
Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis namas-muziejus
A. Vienuolio g. 2, Anykščiai, tel. (8 381) 58015
09.00–18.00 Teminė ekskursija „Niekur nėra taip gera ir gražu,
kaip Anykščiuose“. Ekskursijos dalyviai plačiau susipažins su
rašytojo Antano Vienuolio-Žukausko asmenybe, išgirs istoriją apie
jo grįžimą į nepriklausomą Lietuvą, į gimtinę, apie čia stiprintą
anykštėnų patriotizmą ir bendruomeninį aktyvumą, padėjusį
pamatą Anykščiams, kaip kultūrinio turizmo ir kurortiniam kraštui.

Būtina išankstinė registracija tel. (8 381) 58015, el. p. a.vienuolis@gmail.com.
Ekskursijos nemokamos.
Liepos 28 d. (penktadienis)
Biržų krašto muziejaus „Sėla“ padalinys Vabalninko muziejus
B. Sruogos g. 10, Vabalninkas, Biržų r., tel. (8 450) 33397
16.00 Ekspozicijos „Vabalninkas – Nepriklausomos Lietuvos
Respublikos kūrėjų ir puoselėtojų lopšys“ atidarymas. Naujos
Vabalninko muziejaus ekspozicijos atidarymo metu bus prisiminti
ir pagerbti Nepriklausomos Lietuvos Respublikos 1918–1940 m.
kūrėjai ir puoselėtojai, kilę iš Vabalninko krašto.
Renginys nemokamas, vėlesnis ekspozicijos lankymas – su muziejaus bilietu.

KITI RENGINIAI

Rugpjūčio 13 d. (šeštadienis)
Ukmergės kraštotyros muziejaus
Užugirio skyriaus Prezidento Antano Smetonos dvaras
Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r., tel. (8 670) 273 06
Prezidento Antano Smetonos 143-iosios gimimo metinės
Užugiryje. Teatralizuota Smetoninių šventė vyks restauruotoje
Prezidento dvaro sodyboje, kur, skambant puikioms melodijoms,
lankytojai nusikels į tarpukario metus. Šventės dalyviams parengta
memorialinė, kultūrinė programa, veiks mugė, bus organizuojami
smetoniški žaidimai, vyks koncertas. Prezidento dvaro sodyboje bus
vedamos teminės ekskursijos.

Rugsėjo 13 d.
Kupiškio etnografijos muziejus
Gedimino g. 2, Kupiškis, tel. (8 459) 35439
13.00 Mokslinė konferencija „Lietuvybė Kazio Šimonio ir
kitų XX a. pirmųjų dešimtmečių menininkų kūryboje“.
Konferencijoje bus nagrinėjamas XX a. pirmųjų dešimtmečių
lietuvybės aktualumas menininkų kūryboje, aptariami K. Šimonio
darbai. Pranešimus skaitys prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė, dr. Skirmantė
Smilingytė-Žeimienė, prof. Rasutė Žukienė, dr. Skaidrė Urbonienė ir kt.

Informacija ir registracija tel. (8 670) 273 06, (8 640) 42244.
Renginys mokamas.
Rugsėjo 8 d.–lapkričio 5 d.
Palangos kurorto muziejus
Birutės al. 34 a, Palanga, tel. (8 647) 02200
Tarptautinė paroda „Nepriklausomų valstybių –
Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“.
Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir G. Eliaso Jelgavos istorijos ir meno
muziejaus (Latvija) parodoje pristatomi dviejų tautų (Lietuvos ir
Latvijos) atstovai, kurie mokėsi Mintaujos gimnazijoje ir prisidėjo
prie nepriklausomų valstybių kūrimo.
Lankymas su muziejaus bilietu.

Rugsėjis–gruodis
Jonavos krašto muziejus
J. Basanavičiaus g. 3, Jonava, tel. (8 349) 51446
Teminis edukacinis užsiėmimas
,,Lietuvos valstybingumo ženklai“
Edukacinio užsiėmimo metu moksleiviai (1–5 kl.) bus
supažindinami su įvairiais valstybingumo ženklais. Skirta 1–5 kl.
moksleiviams.
Renginys nemokamas.
Spalis
Panevėžio kraštotyros muziejus
Vasario 16-osios g. 23, Panevėžys, tel. (8 45) 596 181
Konferencija „Iš Panevėžio praeities: Lietuvos
Nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai“. Kartu su Lietuvos
karo istorijos klubu organizuojamoje konferencijoje bus apžvelgiamos
nepriklausomybės kovos Panevėžio krašte. Vėliau konferencijos
pagrindu bus išleista knyga.
Renginys nemokamas.

d.
Liepos 31–Rugpjūčio 14

M ažo Joje Lietuvoje

Liepos 31–rugpjūčio 11 d.
Martyno Jankaus muziejus
M. Jankaus g. 5, Bitėnai, Lumpėnų seniūnija,
Pagėgių sav., tel. (8 656) 15021
Tarptautinis meno pleneras „Pro istorijos langą pažvelgus...“.
Šalia Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus 3 ha
teritorijoje įkurtame Mažosios Lietuvos paveikslų sode –
galerijoje po atviru dangumi kasmet vyksta profesionalių
dailininkų plenerai. Per keturiolika galerijos gyvavimo metų savo
kūrybines interpretacijas čia paliko per 40 dailininkų. Šių metų
plenere lankytojai galės stebėti kūrybos procesą, pabendrauti su
dailininkais.
Rugpjūčio 11 d. (penktadienis)

15.00 Renginys „Sueiga pas Martyną Jankų“. Vyks plenere „Pro istorijos
langą pažvelgus...“ sukurtų dailininkų darbų pristatymas; parodos
apie jauniausią Tilžės akto signatarą, gydytoją, visuomenės veikėją
dr. Valterį Didžį atidarymas; koncertinė programa.
Parodos veiks iki rugpjūčio 31 d.
Renginys ir vėlesnis parodų lankymas – nemokami.

Rugpjūčio 4 d. (penktadienis)
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda, tel. (8 46) 219724
16.00 Meninė instaliacija „Už Lietuvą: valstybės atkūrimo idėjų
skleidėjai Prūsų Lietuvoje“. Nauja forma bus pristatomi žymiausi
Prūsų Lietuvos visuomenės veikėjai: V. Gaigalaitis, J. Stikliorius,
E. Jagomastas, V. Didžys ir kt., jų išsakytos mintys bei idėjos
lietuvybės tema.
Renginys nemokamas.
Rugpjūčio 11 d. (penktadienis)
Šilutės Hugo Šojaus muziejus
Lietuvininkų g. 4, Šilutė, tel. (8 441) 62207
16.00 Parodos „1923 m. sausio mėnesio įvykiai Klaipėdos krašte“
atidarymas. Parodoje pristatomi Šilutės Hugo Šojaus muziejaus
fondų eksponatai, liudijantys 1923 m. sausio įvykius Klaipėdos
krašte. Po parodos dalyviai bus kviečiami versti istorijos puslapį
ir persikelti į 1923 m. sausio įvykius. Inscenizacijoje, kurią pristato
sporto ir karybos klubas „Baltijos štormas“, atkuriami įvykiai,
1923 m. formavę Klaipėdos krašto politiką.
Paroda veiks iki rugsėjo 30 d.
Atidarymo renginys nemokamas, vėlesnis parodos lankymas –
su muziejaus bilietu.

Rugpjūčio 1 d. (antradienis)
Laikrodžių muziejus
Liepų g. 12, Klaipėda, tel. (8 46) 410 417
17.00 Parodos „Petras Šernas – lietuvybės puoselėtojas Klaipėdos
krašte“ atidarymas. Parodoje eksponuojamos iškilios asmenybės –
Petro Šerno gyvenimo ir veiklos fotografijos bei dokumentinė
medžiaga. Jo vadovaujamas Žemės bankas (dabar – Laikrodžių
muziejus) tapo viena svarbiausių lietuviškumo atramų Klaipėdos
krašte. Paroda veiks iki rugpjūčio 30 d.
Atidarymo renginys nemokamas, vėlesnis parodos lankymas –
su muziejaus bilietu.

Rugpjūčio 1 d. (antradienis)
Kintų Vydūno kultūros centras, Vydūno muziejus
Kuršių g. 22, Kintai, tel. (8 441) 47 379
17.00 XV emalio meno laboratorijos „Pamario ženklai“ tema
„Atvirukas Lietuvai“ atidarymas. Laboratorija – tai emalio meno
kūrėjų stovykla, kurioje dalyvauja įvairių šalių menininkai, kuriantys
metalo emaliu ir kasmet naujais kūriniais papildantys emalio meno
galerijos kolekciją.
Rugpjūčio 12 d. (šeštadienis)

15.00 Emalio miniatiūrų parodos „Atvirukas Lietuvai“ pristatymas ir
XV emalio meno laboratorijos „Pamario ženklai“ uždarymo
vakaras.

Rugpjūčio 14–Rug sėjo

3 d.

Dzūkijoje

Rugpjūčio 16 d. (trečiadienis)

Druskininkų miesto muziejus
M. K. Čiurlionio g. 59, Druskininkai, tel. (8 313) 51024
17.00 Parodos „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“ atidarymas.
Dailės kūrinių paroda iš muziejaus rinkinių. Paroda veiks iki rugsėjo 3 d.
Renginys nemokamas. Vėlesnis parodos lankymas – su muziejaus bilietu.

16.00 Dokumentinio filmo „Jonas Basanavičius“ peržiūra. Filmo
režisierius Justinas Lingys, scenarijaus autorė Inga Berulienė.
Renginys nemokamas.
Rugpjūčio 26 d. (šeštadienis)

Lazdijų krašto muziejus
Seinų g. 29, Lazdijai, tel. (8 618) 77 442, (8 318) 52726
10.00 Ekskursija „Iškilių Lazdijų krašto žmonių takais“. Keliausime
po Lazdijų kraštą ir aplankysime vietas, susijusias su žymiais mūsų
krašto žmonėmis, prisidėjusiais prie nepriklausomos Lietuvos
valstybės sukūrimo.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 318) 52726. Vykstama asmeniniais
automobiliais. Ekskursija nemokama. Planuojama trukmė – 5 val.

Rugpjūčio 16 d.–rugsėjo 3 d.

Birštono sakralinis muziejus
Birutės g. 10, Birštonas, tel. (8 319) 65699
Paroda „Lietuvos Nepriklausomybė – nuolatinis budėjimas:
Justinui Staugaičiui – 150“.
Lankymas nemokamas.
Rugpjūčio 17 d.

Birštono sakralinis muziejus
Birutės g. 10, Birštonas, tel. (8 319) 65699
16.00 Parodos „Lietuvos Nepriklausomybė – nuolatinis budėjimas:
Justinui Staugaičiui – 150“ pristatymas.
Renginys nemokamas.
Rugpjūčio 18 d. (penktadienis)

Punsko valsčiaus savivaldybės salė
A. Mickevičiaus g. 23, Punskas, Lenkijos Respublika, tel. +48601323476
11.00 Konferencija „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai Punsko
krašte“. Pranešimus skaitys kun. M. Talutis, A.Vaicekauskienė,
P. Maksimavičius, B. Kaluškevičius,A. Sidarienė.
Renginys nemokamas.
Rugpjūčio 19 d. (šeštadienis)

Leipalingio pagrindinės mokyklos
A. Volungevičiaus vardo kraštotyros muziejus
Alėjos g. 28, Leipalingis, Druskininkų savivaldybė, tel. (8 612) 23212
14.00 Popietė „Kasdienybė, gimusi praeityje“. Renginys skirtas
prelato Juozo Laukaičio 120-osioms gimimo metinėms.
Renginys nemokamas.
Rugpjūčio 20 d. (sekmadienis)

Merkinės krašto muziejus
S. Dariaus ir S. Girėno a. 1, Merkinė, tel. (8 616) 52907
09.30 Paskaita „Kelias į Vasario 16-ąją. Dr. Juozo Bakšio veikla ir
gyvenimas“. Paskaitą skaitys kraštotyrininkas ir kolekcininkas,
Dzūkijos regiono istorijos pažinimo programų, knygų leidybos
organizatorius ir autorius Gintaras Lučinskas.
Renginys nemokamas.
Rugpjūčio 24 d. (ketvirtadienis)

Birštono muziejus
Vytauto g. 9, Birštonas, tel. (8 319) 65605

Rugpjūčio 31 d. (ketvirtadienis)

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4, Trakai, tel. (8 682) 53417 Trakų salos pilis, vakariniai
kazematai, parodų salė
16.00 Parodos „100 iškilių Lietuvos laisvės kūrėjų ir puoselėtojų“
atidarymas. Parodoje eksponuojamos iškilių Lietuvos asmenybių
nuotraukos, trumpi gyvenimo aprašymai, jų rašto pavyzdžiai,
dokumentai su jų parašais. Paroda veiks iki rugsėjo 30 d.
Renginys nemokamas. Vėlesnis parodos lankymas – su muziejaus bilietu.
Rugpjūčio 31–rugsėjo 30 d.

Alytaus kraštotyros muziejus
Savanorių g. 6, Alytus, tel. (8 315) 51086
Dailininko A. Žmuidzinavičiaus kūrybos darbų paroda. Paroda
parengta iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių.
Parodos lankymas – su muziejaus bilietu.
Rugsėjo 1 d. (penktadienis)

Alytaus Rotušės aikštė
Paroda „Pastatyk istorijai namus“. Parodoje akcentuojami 20
Dzūkijos asmenybių darbai, veikla, kuriant ir puoselėjant Lietuvos
valstybingumą.
Parodos rengėjas – Alytaus kraštotyros muziejus.

Parodos lankymas nemokamas.

Rugsėjo 3 d. (sekmadienis)

V. K. Jonyno galerija
Turistų g. 9, Druskininkai, tel. (8313) 51131, (8 672) 40287
15.00 Paskaita ir ekskursija „Minime V. K. Jonyno 110-ąsias gimimo
metines“.
Renginys nemokamas.

Rugs ėjo 4–rugs ėjo 27

d.

SU VALKijoje

Rugsėjo 5 d. (antradienis)

Marijampolės kraštotyros muziejus
Vytauto g. 29, Marijampolė, tel. (8 343) 54575
16.00 Parodos „XIX a. II p.–XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos,
kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“ atidarymas.
LM ISC LIMIS parengtą parodą sudaro teminiai stendai, kuriuose
panaudotos senosios fotografijos iš 25 Lietuvos muziejų,
dalyvaujančių tarptautiniame senųjų nuotraukų skaitmeninimo
ir sklaidos projekte „Europeana Photography“. Paroda skirta
svarbiausiems XIX a. II p.–XX a. pr. įvykiams ir asmenims pažymėti.
Paroda veiks iki spalio 5 d.

Atidarymo renginys nemokamas, vėlesnis parodos lankymas –
su muziejaus bilietu.
17.00 Ekskursija „Žinomi ir primiršti XIX a. pab.–XX a. pr.
marijampoliečiai“. XIX a. pab.–XX. a. pr. Marijampolė buvo tapusi
vienu iš svarbiausių tautinio atgimimo centrų, kuriame gyveno
ne tik žymios XIX a. pab.–XX a. pr. asmenybės (Petras ArminasTrupinėlis, Petras Kriaučiūnas, Justinas Staugaitis, Kazys Grinius),
bet ir mažiau žinomi marijampoliečiai – tautinio atgimimo
dalyviai. Ekskursijos metu bus galima išgirsti ir jau žinomus, ir
mažai girdėtus faktus apie šiuos asmenis, aplankyti Marijampolės
miesto vietas, kuriose jie gyveno.
Ekskursija nemoka. Išankstinė registracija nebūtina.
Rugsėjo 8 d. (penktadienis)

Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus
Dvaro g. 6, Paežerių k., Šeimenos seniūnija, Vilkaviškio r., tel. (8 342) 46268
12.00 Kultūros renginys „Tiesos ir meilės keliu“, skirtas žymiausiems
nepriklausomos valstybės kūrėjams ir puoselėtojams, kilusiems iš
Vilkaviškio krašto, atminti.
Renginys nemokamas.

Rugsėjo 21 d. (ketvirtadienis)

Dr. Vinco Kudirkos muziejus
V. Kudirkos g. 29, Kudirkos Naumiestis, Šakių r., tel.: (8 345) 57 451
12.00 Pažintinė ekskursija „Dr. Vinco Kudirkos gyvenimas ir veikla“.
Ekskursijos metu aplankysime muziejaus ekspoziciją ir žymiausias
Kudirkos Naumiesčio vietas, menančias Vinco Kudirkos gyvenimą
ir veiklą.
Renginys nemokamas.
Rugsėjo 22 d. (penktadienis)

Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus
Bažnyčios g. 23, Marijampolė, tel.: (8 343) 91362
18.00 Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro teatro „Žalvarnis“
spektaklis „Nerimstanti širdis“, skirtas žymiai tautinio atgimimo
dalyvei, knygnešei, visuomenininkei, „Šviesos“ draugijos steigėjai,
Sūduvos krašto prijuosčių kolekcininkei, o svarbiausia – pirmojo
lietuviško spektaklio „Amerika pirtyje“ Marijampolėje organizatorei
Joanai Griniuvienei atminti.
Renginys nemokamas.
Rugsėjo 26 d. (antradienis)

Prienų krašto muziejus
F. Martišiaus g. 13, Prienai, tel. (8 682) 59394
16.00 Parodos „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai Prienų
krašte“ atidarymas. Paroda skirta Prienų krašto iškilioms
asmenybėms, prisidėjusioms prie nepriklausomos Lietuvos kūrimo
ir puoselėjimo. Paroda veiks iki spalio 31 d.
Renginys ir vėlesnis parodos lankymas nemokami.
Rugsėjo 27 d. (trečiadienis)

Jono Basanavičiaus gimtinė
Gimtinės g. 17, Ožkabalių k., Bartninkų sen.,
Vilkaviškio r., tel. (8 342) 69365
12.00 Baigiamoji konferencija „Vasario 16-osios kūrėjai ir
puoselėtojai“. Renginio metu vyks Lietuvos muziejų kelio „Vasario

16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“ dalyvių susitikimas, metų aptarimas.
Dalyvių laukia ekskursija ir kiti renginiai.

Rugsėjo 12 d. (antradienis)

Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus
Bažnyčios g. 23, Marijampolė, tel. (8 343) 91362
16.00 Parodos „Tautinio atgimimo moterys“ atidarymas. Parodoje
bus pristatomos žymiausios XIX a. pab.–XX a. pr. moterys, jų
visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla. Paroda veiks iki spalio 31 d.
Atidarymo renginys nemokamas, vėlesnis parodos lankymas –
su muziejaus bilietu.
Rugsėjo 15 d. (penktadienis)

Zanavykų muziejus
Beržų g. 3, Tubelių k. Lukšių sen., tel. (8 345) 45635
15.00 Parodos „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“ atidarymas.
Parodoje pristatomi Vasario 16-osios Akto signatarai, kilę iš
Sūduvos (Suvalkijos). Paroda veiks iki spalio 15 d.
Atidarymo renginys nemokamas, vėlesnis parodos lankymas –
su muziejaus bilietu.

PASTABA: renginių informacija gali keistis, todėl rekomenduojame
artėjant renginiui ją pasitikrinti www.muziejai.lt

LIETUVOS MUZIEJŲ KELIAS

Nacionalinis kultūros paveldo aktualinimo, kultūros ir meno sklaidos
bei modernių muziejinių iniciatyvų edukacinis projektas „Lietuvos
muziejų kelias“ pirmą kartą buvo surengtas 2012-aisiais – Muziejų
metais. Jis paskatino susitelkti tiek muziejininkų bendruomenę, tiek ir
visų Lietuvos regionų visuomenę ir dalyvauti bendrame sumanyme.

2014 m. Lietuvos muziejai pradėjo naują etapą ir penkerių metų
ciklą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo100-mečiui:

2014 m. – Lietuvos muziejų kelio„Atrastieji lobiai ir įmintos
paslaptys“ programoje įdėmiai ir kūrybingai pažvelgta į
Lietuvos muziejuose sukauptas archeologines vertybes,
kurios atidengia tiek baltų kultūros atmintį, tiek
krikščioniškosios Lietuvos senuosius amžius.
2015 m. – Lietuvos muziejų kelio „Liaudies meno grožis“
programa, atsižvelgiant į tai, kad 2015-ieji metai LR
Seimo buvo paskelbti Lietuvos etnografinių regionų
metais, apėmė kitą ypač svarbų nacionalinės kultūros
klodą – lietuvių liaudies meną, kurio labai daug
sukaupta vietos muziejuose visoje Lietuvoje.
2016 m. – Lietuvos muziejų kelio „Dvarų kultūros atspindžiai“
programoje atskleistos muziejų saugomos vertybės, o
į dvarus, jų statinius ir istorinius parkus pažvelgta kaip
į Europos kultūros formą, kuri Lietuvoje, šalia etninės
(tradicinės) baltų kultūros, egzistavo ypač gausiais
estetiniais pavidalais.
2017 m. – Lietuvos muziejų kelio „Vasario 16-osios kūrėjai ir
puoselėtojai“ programoje susiejami visoje Lietuvoje
esantys memorialiniai muziejai, pristatomi jų
eksponatai, vietovės, kiti atminties ženklai, tradicinės
šventės ir bendruomenes buriantys renginiai. Šiuose
renginiuose prisimenami prie Lietuvos valstybės
atkūrimo prisidėję ir ją puoselėję žmonės: rašytojai,
švietėjai, dailininkai, Nepriklausomybės Akto signatarai
ir kitos ryškios asmenybės.
2018 m. –		Lietuvos muziejų kelio „Nepriklausomybės metų
ženklai“ programoje, šiais metais minint Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio jubiliejų, bus
prisimenami ir šiuolaikiškai pateikiami svarbiausi Lietuvos
Respublikos 1918–1940 m. laikotarpio laimėjimai, kurie
turėjo įtakos mokslo, menų, kultūros, švietimo, pramonės,
diplomatijos ir kitų sričių plėtrai.
Lietuvos muziejų kelio penkerių metų ciklas nuo 2014 m. kasmet
prasideda gegužės 18-ąją – Tarptautinę muziejų dieną ir baigiasi
rugsėjo 27-ąją Pasaulinės turizmo dienos renginiais.

Redaktorė Liuda Skripkienė
Dailininkė Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė
Spaudai parengė UAB Savas takas ir ko, Didžioji g. 4, Vilnius
Išleido Lietuvos muziejų asociacija, Šnipiškių g. 3, Vilnius
Spausdino UAB „Panevėžio spaustuvė“, Beržų g. 52, Panevėžys

Projekte

VASARIO 16-OSIOS
KŪRĖJAI IR
PUOSELĖTOJAI
dalyvauja 55 muziejai
Išsami Lietuvos muziejų kelio programa
www.muziejai.lt
Informacija tel. +370 5 2790918
el. paštu muziejukelias@gmail.com

Programą parengė:
Žemaitijoje – Vida Kanapkienė
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kultūrinių renginių koordinatorė
Mažojoje Lietuvoje – Liudvika Burzdžiuvienė
Martyno Jankaus muziejaus direktorė
Dzūkijoje – Daina Pledienė
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