NEPRIKLAUSOMYBĖS
METŲ ŽENKLAI
2018 M. GEGUŽĖS 18–RUGSĖJO 27 D.

programA
Gegužės 18–liepos 1 d. AUKŠTAITIJOJE
Liepos 2–liepos 29 d. DZŪKIJOJE
Liepos 30–rugpjūčio 19 d. SUVALKIJOJE (SŪDUVOJE)
Rugpjūčio 20–rugsėjo 2 d. MAŽOJOJE LIETUVOJE
Rugsėjo 3–rugsėjo 27 d. ŽEMAITIJOJE

2018 m. Lietuvai ypatingi – minime valstybės atkūrimo šimt
metį. Taip pat šie metai paskelbti ir Europos kultūros paveldo
metais, o vienas iš jų įgyvendinimo Lietuvoje akcentų – projektas
„Lietuvos muziejų kelias“. Žvelgiant į šių metų svarbą ir aktualumą,
„Lietuvos muziejų kelias“ pristato turiningą programą, įvairiomis
formomis pasakojančią apie Nepriklausomybės metų ženklus.
Nacionalinio kultūros paveldo aktualinimo, kultūros ir meno sklaidos bei modernių muziejinių iniciatyvų edukacinio projekto „Lietuvos
muziejų kelias“ dalyviai – Lietuvos muziejai – Šimtmečiui pradėjo ruoštis
jau prieš penkerius metus. 2014 m. startavo renginių ciklas, kryptingai apžvelgęs temas, vedusias Lietuvos valstybingumo link. Muziejai visuomenei
pristatė sukauptas archeologines vertybes, kalbėjo apie lietuvių liaudies
meną, įvairias dvarų kultūros formas, prisiminė Vasario 16-osios Lietuvą
kūrusias ir nepriklausomos Lietuvos idėją puoselėjusias asmenybes.
Septintąjį kartą Lietuvos muziejų asociacijos organizuojamas projektas šiemet pradeda paskutiniuosius, penktuosius minėtojo renginių
ciklo metus, kviesdamas apmąstyti ir šiuolaikiškai išreikšti svarbiausius
Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) laimėjimus, paženklinusius mokslo,
menų, kultūros, švietimo, diplomatijos raidą, pramonės ir kt. sričių plėtrą.
Muziejų renginiai parodys, kaip augo ir tvirtėjo Lietuvos Respublika, ką
ji sukūrė, kas išliko dabarčiai ir ateičiai bei tapo bendro Europos kultūros paveldo dalimi. Organizuojamų veiklų įvairovė leis pažvelgti į Vasario
16-osios Respublikos paminklus, primins nacionalinės svarbos projektus,
parodys muziejų saugomas vertybes, švietimo, meno, valstybės įstaigų
pastatus ir pan.

„Lietuvos muziejų kelias“ prasideda gegužės 18-ąją – Tarptautinę muziejų dieną ir baigiasi rugsėjo 27-ąją – Pasaulinę turizmo dieną. Muziejai
aktyvųjį renginių laikotarpį tradiciškai pradeda pagal jų priklausomybę
etnografiniam regionui. Pirmieji temą „Nepriklausomybės metų ženklai“
plėtos Aukštaitijos muziejai, savo programą pradėdami Kaune, laikinojoje
valstybės sostinėje, kur telkiasi svarbiausi ir vertingiausi Nepriklausomybės metų ženklai, jau tapę Lietuvos simboliais. Vėliau kelio ratas suksis per
Dzūkijos, Suvalkijos (Sūduvos), Mažosios Lietuvos regionus. Prasidėjus
kalendoriniam rudeniui į paskutinius projekto renginius kvies Žemaitijos
muziejai, programą užbaigdami Telšiuose – Žemaičių muziejaus „Alka“
ansamblyje, kuris yra išskirtinės kultūrinės institucijos sukūrimo ir puoselėjimo regione fenomenas.
„Lietuvos muziejų kelio“ lankytojų statistika džiugina – akivaizdu, kad
projekto renginiai yra aktualūs, kad visuomenės dėmesys auga. Per pastaruosius ketverius metus projekto renginiuose pabuvojo daugiau kaip 406
tūkst. lankytojų. Tikimasi, kad projekto pabaigoje bendras penkerių metų
renginių ciklo lankytojų skaičius viršys 500 tūkst.
Valstybės atkūrimo šimtmečio metais „Lietuvos muziejų kelias“ pristato spalvingą programą, įvairiomis formomis pasakojančią apie Nepriklausomybės metų ženklus. 75 muziejai iš visos Lietuvos parengė per 130
renginių, kuriuos pristatys per ateinančius keturis šiltojo metų sezono
mėnesius.
Visų Lietuvos muziejų vardu sveikinu Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio proga ir kviečiu prasmingai paminėti šį jubiliejų – atsiverti
naujoms žinioms ir netikėtiems atradimams, kurie Jūsų laukia tyrinėjant
Nepriklausomybės metų ženklus.
Raimundas Balza
Lietuvos muziejų asociacijos vadovas-valdybos pirmininkas

Ge gu žės 18–liep os 1 d.

AU K ŠTAITIJ oje

Gegužės 18 d. (penktadienis)
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
V. Putvinskio g. 55, Kaunas, tel. (8 37) 22 94 75.
14.00 Lietuvos muziejų kelio „Nepriklausomybės metų ženklai“
programos pradžią skelbia Muziejaus varpų bokšto kariliono
garsai. Koncertuoja Julius Vilnonis. Skambantys varpai kviečia
aplankyti Valstybės atkūrimo 100-mečiui ir Europos kultūros
paveldo metams skirtas iškiliausias Nepriklausomybės ženklus
žyminčias parodas ir renginius Lietuvos muziejuose.
Gegužės 18–birželio 30 d.
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Putvinskio 55, Kaunas, tel. (8 37) 22 94 75.
Paroda-akcija-instaliacija „Labdariai.LT“
Prieš 87-erius metus, siekiant įspūdingai ir prasmingai paminėti
500-ąsias Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto mirties metines,
buvo nutarta, kad Vytauto atminimas prasmingiausiai bus
įamžintas pastatant nacionalinį muziejų, kuris primins apie mūsų
istoriją ir kultūrą. Nepriklausomą gyvenimą vos pradėjusioje
valstybėje trūko pinigų tokiai idėjai įgyvendinti, todėl reikėjo
pasitelkti visą tautą ir surinkti trūkstamą milijoną. Tai buvo
ilgiausiai trukusi labdaros akcija (1930–1936). Akcijos tikslas –
atgaivinti šią istoriją, kad aukotojų pavardės būtų atrastos
vaikaičių, giminių, provaikaičių. Dalijantis asmeninėmis istorijomis,
nuotraukomis, paroda nuolat pildosi naujais vaizdais.
Gegužės 18–19 d. parodos lankymas nemokamas, vėlesnis – su muziejaus bilietu.
Gegužės 18–liepos 1 d.
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Putvinskio 55, Kaunas, tel. (8 37) 22 94 75.
Paroda „Priešaušris. Lietuvos dailė iki 1918 m.“
Parodoje pristatomi Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės
muziejuje, privačiose kolekcijose ir kituose muziejuose sukaupti
Lietuvos kultūrai reikšmingi XIX a. pab.–XX a. pr. meno kūriniai,
jungiant menotyrinę ir istorinę medžiagą, muziejaus ekspozicijų
salėse kuriama besikeičiančios epochos atmosfera. XX a. pr.
kultūrinis judėjimas buvo svarbus postūmis formuotis Lietuvos
valstybingumui. Paroda veikia iki 2018 m. rugsėjo 30 d.
Gegužės 18–19 d. parodos lankymas nemokamas, vėlesnis – su muziejaus bilietu.
Gegužės 18–liepos 1 d.
Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune
Vilniaus g. 33, Kaunas, tel. (8 37) 20 17 78.
Paroda „100 reikšmingiausių Pirmosios
Lietuvos Respublikos įvykių“
Paroda – tai langas į 1918–1940 m. Lietuvą, jos įtemptą politinę
dienotvarkę, iššūkių ir naujovių kupiną ekonominę raidą, pamažu
gerėjančią socialinę padėtį ir nepaprastai turtingą kultūrinį
gyvenimą. Įspūdingi eksponatai ir įtraukiančios edukacinės veiklos

išsamiai supažindina su šimtmetį švenčiančios moderniosios
Lietuvos pirmaisiais dviem dešimtmečiais. Paroda veiks iki 2020 m.
vasario 15 d.
Gegužės 18–19 d. parodos lankymas nemokamas, vėlesnis parodos
lankymas – su muziejaus bilietu.
Perkantiems pilną bilietą muziejus dovanoja leidinį „100 reikšmingiausių
Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykių“!
Gegužės 18– liepos 1 d.
Vytauto Didžiojo karo muziejus
Donelaičio g. 64, Kaunas, tel. (8 37) 32 07 65.
Paroda „Atgimusi po sunaikinimo“
Unikali paroda, pristatanti Lietuvos karines vėliavas, kurios visais
laikais buvo vienybės ir garbės ženklas. Užsienio partnerių dėka
galima išvysti daugiau kaip 200 eksponatų, vaizdo ir garso medžiagą,
taip pat išbandyti interaktyvias veiklas ir dalyvauti edukaciniuose
užsiėmimuose. Lankytojai susipažins su išlikusiomis Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės, Pirmosios Lietuvos
Respublikos kariuomenės, Lietuvos partizanų ir dabartinės Lietuvos
kariuomenės vėliavomis. Paroda veiks iki 2018 m. spalio 1 d.
Gegužės 18–19 d. parodos lankymas nemokamas, vėlesnis – su muziejaus bilietu.
Gegužės 18–liepos 1 d.
Kauno miesto muziejus
Paminklinė Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika
Žemaičių g. 31 a, tel. (8 37) 20 68 20.
Vieno restauruoto eksponato paroda „Kauno Kristaus
Prisikėlimo bažnyčios maketas“
Paminklinė Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika, kaip tautos atgimimą
žymintis simbolis, iškilo Kaune XX a. 4 deš. pab. Šiai bažnyčiai iš
pat pradžių buvo numatytas paminklo tautai vaidmuo – būtent
tokiu paminklu tautos atgimimui ji išliko visu sovietinės okupacijos
laikotarpiu. Savo dydžiu ir technologiniais sprendimais Kristaus
Prisikėlimo bažnyčia turėjo pranokti visas kitas iki tol statytas
šalyje. 1933 m. patvirtintame Karolio Reisono projekte atsispindėjo
tam laikotarpiui būdingas racionalizmas, dekoro lakoniškumas
ir minimalizmas. Su nežinomo autoriaus sukurtu Kauno Kristaus
Prisikėlimo bažnyčios maketu bus galima susipažinti Paminklinėje
Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Lankymas nemokamas.
Gegužės 18–liepos 1 d.
Kauno miesto muziejus
Brolių Miko ir Kipro Petrauskų namai
K. Petrausko g. 31, Kaunas, tel. (8 37) 73 33 71.
Paroda „Valstybės teatras. Tautą burianti muzika“
Brolių Miko ir Kipro Petrauskų namai – tai su operos menu ypač
susiję namai: čia gyvenimo saulėlydį pasitiko pirmąją lietuvišką
operą sukūręs kompozitorius Mikas Petrauskas, čia gyveno vienas
garsiausių Lietuvos dainininkų Kipras Petrauskas. Lankytojai
pamatys gražiausias Valstybės teatro solistų, dirigentų, choro,
orkestro, baleto artistų fotografijas ir jų asmeninius daiktus,
susipažins su „gyvas istorijas“ pasakojančiais pirmaisiais Valstybės
teatro artistais, teatro „užkulisiuose“ apžiūrės perukus, bižuteriją,
galės pasimatuoti specialiai sukurtus 2D kostiumus. Akyliausiems
dalyviams ekspozicijos rengėjai siūlys pažaisti – pagal to meto
karikatūristų darbus nustatyti Valstybės teatro dirigentus ir

režisierius. Taip pat lankytojai susipažins su muzikos profesionalus
ugdžiusia Valstybės muzikos mokykla (vėliau – Konservatorija),
kurioje dėstė koncertinę veiklą ir pedagoginį darbą derinę
Valstybės teatro muzikai. Paroda veiks 2018 m. gruodžio 31 d.
Gegužės 18–19 d. parodos lankymas nemokamas, vėlesnis – su muziejaus bilietu.
Gegužės 18–liepos 1 d.
Vytauto Didžiojo karo muziejus
Donelaičio g. 64, Kaunas, tel. (8 37) 32 07 65.
Edukacinė programa „Lituanicos“ didvyriai amžinai gyvi“
Ar daug žinome apie lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno gyvenimą ir
jų legendinio skrydžio detales? Ar iš tiesų katastrofa įvyko dėl
vokiečių kaltės? Kur mūsų didvyriai atgulė paskutinio poilsio?
Į šiuos ir daugybę kitų klausimų atsakys išsamus ir įdomus
dokumentinis filmas „Lituanicos“ didvyriai amžinai gyvi“. Pažiūrėję
filmą programos dalyviai aplankys „Lituanicos“ ekspoziciją, kurioje
su eksponatais susipažins spręsdami kryžiažodį.
Programa mokama. Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 32 09 39. Laikas
derinamas registruojantis.
Gegužės 18 d. (penktadienis)

Maironio lietuvių literatūros muziejus
Rotušės a. 13, Kaunas, tel. (8 37) 20 76 08.
14.00 Ekskursija „Maironio namai – tarpukario kultūros židinys“
Ekskursijos dalyviai apsilankys Maironio bute, susipažins su
poeto gyvenimu ir kūryba Kauno laikotarpiu bei Nepriklausomos
Lietuvos iškiliomis asmenybėmis, kurios lankėsi Maironio namuose.

Ekskursija nemokama. Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 20 76 08.
Gegužės 18 d. (penktadienis)
Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus
Aleksoto g. 10-4, Kaunas, tel. (8 37) 22 23 71.
15.00 Ekskursija „Vaižgantas – Kauno nuotaikų barometras“

Ekskursija nemokama. Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 22 23 71.
Gegužės 18–birželio 7 d.
Lietuvos liaudies buities muziejus
Kauno miesto muziejuje Rotušės a. 15, Kaunas, tel. (8 37) 20 15 13.
Kilnojama stendinė paroda „Šeimos istorija –
Lietuvos valstybės istorija XIX a. pab.–XX a.“
Lietuvos liaudies buities muziejus parengė parodą, skirtą pristatyti
svarbiausius šalies gyvenimo momentus, įprasminančius Lietuvos
valstybės atkūrimo 100 metų sukaktį. Ši paroda – tai pasakojimas
apie lietuvių inteligentų šeimą Lietuvos valstybės kūrimosi ir
okupacijų laikotarpiu XIX a. pabaigoje–XX a. Nuotraukose ir
dokumentuose užfiksuotos Kumečių-Dovydaičių šeimos gyvenimo
akimirkos, kurios liudija ne tik apie šios, bet ir apie daugelio kitų to
laikmečio lietuvių šeimų likimus. Dokumentinė medžiaga pateikta
tarsi nebyliojo kino kronika, ir, ją stebint, tampa akivaizdu – šalies
gyvenimo įvykiai tiesiogiai atsispindi ir šeimos narių likimuose.
Informacijos pateikėja, šeimos tradicijų, archyvo paveldėtoja –
bibliotekininkė Rita Reda Dovydaitytė-Dagienė.
Gegužės 18–19 d. lankymas nemokamas, vėlesnis – su muziejaus bilietu.
Paroda vėliau bus eksponuojama Vytauto Didžiojo karo ir Kauno IX forto
muziejuose.

Gegužės 18–liepos 1 d.
Lietuvos liaudies buities muziejus
Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, tel. (8 346) 47 392.
Ekskursija „Tarpukario miestelis: tarp Kauno ir kaimo“
Viešėdami muziejaus miestelyje lankytojai susipažins su šios gyvenvietės
savitumu, atras tarpukarį liudijančius ženklus, užsuks į valsčių, pradžios
mokyklą ir pašto agentūrą, žais skautų „Kimo“ žaidimą, o jo nugalėtojui
bus įteiktas prizas. Muziejus lankytojų laukia iki 2018 m. spalio 15 d.
Ekskursija mokama. Būtina išankstinė registracija tel. (8 346) 47 392. Laikas
derinamas registruojantis.
Gegužės 18–liepos 1 d.
Biržų krašto muziejus „Sėla“
J. Radvilos g. 3, Biržai, tel. (8 652) 18 375.
Paroda „Devyni Biržų muziejaus dešimtmečiai“
Parodoje pristatomos 1928 m. vasario 16 d. Biržuose įsteigto
muziejaus 9-ių dešimtmečių veiklos istorija ir raida.
Gegužės 18 d. parodos lankymas nemokamas. Vėlesnis – su muziejaus bilietu.
Gegužės 18–liepos 1 d.
Ignalinos krašto muziejus
Ateities g. 43 , Ignalina, tel. (8 675) 01 098.
Paroda „Augustinas Voldemaras – pirmosios Lietuvos
Vyriausybės vadovas“
Paroda, skirta prof. Augustino Voldemaro (žymaus Lietuvos politiko,
valstybės veikėjo, mokslininko, gimusio Ignalinos rajone) 135-osioms
gimimo metinėms, lankytojus supažindina su nuotraukomis,
dokumentais, atspindinčiais A. Voldemaro pedagoginę, politinę ir
visuomeninę veiklą, užfiksuotas politiko gyvenimo akimirkas.
Lankymas nemokamas.
Gegužės 18–liepos 1 d.
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41, Vilnius, tel. (8 5) 23 12 724.
Paroda „Scenos aristokratai ir maištininkai. Lietuvos teatro
dailė 1920–1940 m.“
Parodoje atkreipiamas dėmesys į Lietuvos tarpukario dailininkų
vaidmenį kuriant pirmąjį profesionalų Lietuvos teatrą, menininkų
asmenybes ir platų jų kūrybos spektrą, į scenografijos kaip
lygiaverčio spektaklio komponento įsitvirtinimą teatre.
Eksponuojami 153 originalūs dailininkų Vlado ir Barboros

Dainų šventė Kaune 1924 m.
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus archyvo nuotr.

Didžiokų, Mstislavo Dobužinskio, Vladimiro ir Olgos Dubeneckių,
Adomo Galdiko, Natalijos Gončarovos, Antano Gudaičio, Petro
Kalpoko, Konstantino Korovino ir kt. darbai, Valstybės teatro
spektaklių afišų, programėlių ir nuotraukų kopijos iš Lietuvos
teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių.
Gegužės 18 d. lankymas nemokamas. Vėlesnis – su muziejaus bilietu.
Gegužės 18–liepos 1 d.
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41, Vilnius, tel. (8 5) 23 12 724.
Edukacinė ekskursija „Lietuvos tautinės kultūros puoselėtojai“
Ekskursijos dalyviai išgirs negirdėtų pasakojimų, sužinos istorinių
faktų apie kultūros puoselėtojus – muzikus Juozą Naujalį, Miką ir
Kiprą Petrauskus, artistę Unę Babickaitę, teatro muziejaus įkūrėjus
Balį Sruogą, Vincą Krėvę Mickevičių, pamatys įdomius eksponatus,
pristatomus nuolatinėje ekspozicijoje „Iš Teatro, muzikos ir kino
muziejaus rinkinių XIXa.–XX a. I pusė“.

Ekskursija mokama. Grupėms būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 23 12 724.
Gegužės 23, 30 d., birželio 6, 13, 20, 27 d.
17.00 pavieniai lankytojai kviečiami į nemokamas ekskursijas.
Gegužės 18–liepos 1 d.
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41, Vilnius, tel. (8 5) 23 12 724.
Edukacinė ekskursija „Lietuvių kalba ir pirmieji tautinės
tapatybės ženklai“
1918–1940 m. sparčiai plėtojosi visos meno sritys, neabejotinai
atsirado ir naujos galimybės muzikinės kultūros raidai. Ekskursijos
dalyviai plačiau sužinos apie pirmąją lietuvių nacionalinę operą,
tautinę giesmę-himną, pirmąją lietuvišką plokštelę, pirmąją lietuvių
dainų šventę. Ekskursija vyks ekspozicijoje „Iš Teatro, muzikos ir kino
muziejaus rinkinių XIXa.–XX a. I pusė“.

Ekskursija mokama. Grupėms būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 2312 724.
Gegužės 23, 30 d., birželio 6, 13, 20, 27 d.
17.00 pavieniai lankytojai kviečiami į nemokamas ekskursijas.
Gegužės 18–liepos 1 d.
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Vilniaus g. 41, Vilnius, tel. (8 616) 71 133.
Edukacinis užsiėmimas „Liaudies pasakos lėlių teatre“ iš Jono
Basanavičiaus pasakų lobyno
Dalyviai susipažins su lėlių teatro istorija, lėlių valdymo būdais.
Išklausę pasirinktą Jono Basanavičiaus pasaką, dalyviai pasiskirstys
vaidmenimis, gaus po lėlę-marionetę ir po trumpos repeticijos
vaidins. Lėlių teatro edukacinis užsiėmimas skirtas vaikams,
moksleiviams ir šeimoms.
Užsiėmimas mokamas. Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 23 12 724.
Gegužės 18–liepos 1 d.
Pasvalio krašto muziejus
P. Avižonio g. 6, Pasvalys, tel. (8 618) 85 272.
Akcija „Nepriklausomybės atminimo ženklai Pasvalio krašte“
Kartu su vietos ir mokyklų bendruomenėmis iki liepos 1 d.
bus tvarkomi paminklai (antkapiai, kryžiai, koplytstulpiai ir
pan.) ir jų aplinka. Birželio mėnesį bus rengiamas leidinys
„Nepriklausomybės atminimo ženklai Pasvalio krašte“. Akcija

tęsis iki rugsėjo 22 d. Tą dieną Joniškėlio mieste, svarbiausioje
Šiaurės Lietuvos kovų už laisvę vietoje, visuomenei bus pristatytas
atnaujintas memorialas, vyks šventinimo ceremonija, karinė
programa. Joniškėlio Karpių dvaro rūmuose vyks istorinė
renginio dalis – konferencija ir leidinio pristatymas. Po to bus
organizuojama ekskursija, jos dalyviai aplankys įdomiausias
Nepriklausomybės atminimo vietas Pasvalio rajone.
Gegužės 18-liepos 1 d.
Panevėžio kraštotyros muziejus
Vasario 16-osios g. 23, Panevėžys, (8 45) 59 61 81.
Ekskursija po miestą „Nepriklausomybės metų ženklai Panevėžyje“
Ekskursijos dalyviai išgirs miesto įkūrimo istoriją, išgirs apie šimtametę
Laisvės aikštės praeitį, sužinos įdomių faktų apie režisierių Juozą Miltinį,
Panevėžio dramos teatrą, seniausią miesto gimnaziją, užsuks į seniausią
miesto pastatą (Upytės pavieto teismo archyvą). Dalyviai taip pat
aplankys vietas, susijusias su kalbininku Juozu Balčikoniu, skulptoriumi
Juozu Zikaru, poete Salomėja Nėrimi, fotografu Jonu Žitkumi ir kt.
Ekskursiją galima užsisakyti iki 2018 m. gruodžio 31 d.
Ekskursija mokama. Būtina išankstinė registracija tel. (8 45) 59 61 81. Laikas
derinamas registruojantis.
Gegužės 18 d. (penktadienis)
Rokiškio krašto muziejus
Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis, tel. (8 458) 31 512.

Rokiškio miesto Nepriklausomybės aikštėje
12.00 Parodos „Rokiškio Nepriklausomybės paminklas – rokiškėnų
laisvės simbolis“ atidarymas ir virtualios parodos pristatymas
1929–1931 m. skulptorius Robertas Antinis sukūrė net 3
paminklus, skirtus Lietuvos Nepriklausomybei. Vienas iš jų
1931 m. pastatytas Rokiškyje ir sovietmečiu liko nenugriautas.
Šis paminklas rokiškėnams yra ne tik praeities relikvija, bet ir
tautinio atgimimo ir laisvės simbolis. 1989 m. paminklą restauravo
skulptoriaus sūnus Robertas Antinis (jaunesnysis).
Gegužės 18–liepos 1 d. akcija-konkursas „Asmenukė prie Rokiškio
Nepriklausomybės paminklo“.
Renginiai nemokami.
Gegužės 19 d. (šeštadienis)
Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune
Vilniaus g. 33, Kaunas, tel. (8 37) 20 17 78.
8.00–22.00 Paroda „Pirmoji Lietuvos Respublika (1918–1940 m):
didieji pasiekimai“
Archyvinių nuotraukų parodoje Istorinės Prezidentūros sodelyje – net 15
priežasčių didžiuotis Lietuva, jos žmonėmis ir jų nuveiktais darbais.
Paroda veiks iki 2018 m. spalio 31 d.
11.00–24.00 Prezidento rūmų iššūkis: pažintinis žaidimas šeimai, draugams
ir pavieniams lankytojams Istorinės Prezidentūros ekspozicijoje.
17.00–20.00 Orientacinis pažintinis žaidimas „Triumfo keliu“
Norintiems dalyvauti žaidime būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 20 17 78.
Parodos lankymas ir renginiai nemokami.
Gegužės 19 d. (šeštadienis)
Biržų krašto muziejus „Sėla“
J. Radvilos g. 3, Biržai, tel. (8 652) 18 375.
19.00 „Ateik, išbandyk, pasimatuok...“

Lankytojai apžiūrės muziejaus ekspozicijas, vyks respublikinis
barzdočių konkursas „Vedlių į Vasario 16-ąją barzdos. Pasimatuok“
(konkurse bus renkamos barzdos ir ūsai, panašiausi į J. Bielinio,
V. Kudirkos, J. Basanavičiaus, J. Jablonskio, S. Dagilio, A. Smetonos,
J. ir M. Yčų, E. Galvanausko, J. Šerno), bus surengtos pratybos su
jaunaisiais šauliais, viktorina „Atrask ekspozicijoje: pirmieji Biržų
muziejaus eksponatai“ ir kt. veiklos.
Renginys nemokamas.
Gegužės 21 d. (pirmadienis)

Panevėžio kraštotyros muziejus
Vasario 16-osios g. 23, Panevėžys, tel. (8 45) 59 61 81.
M. Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykloje (Aldonos g. 4, Panevėžys)
14 .00 Parodos „Panevėžys: modernėjantis miestas 1918–1940
metais“ atidarymas
Parodoje – Panevėžio urbanistikos pokyčiai per 22-ejus
Nepriklausomybės metus. Ekspozicija pristato tuometį
modernėjantį miestą: naujus mokyklų, šventovių, ligoninių, bankų,
savivaldos įstaigų, gamyklų, gyvenamųjų namų pastatus, tiltus, tuo
metu dirbusius architektus ir jų projektus, miesto planus, istorinius
vaizdus. Paroda veiks iki 2018 m. birželio 30 d.
Atidarymo renginys ir parodos lankymas nemokamas.
Gegužės 22 d. (antradienis)
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A, Vilnius, tel.: (8 5) 21 21 813; (8 5) 26 28 080.
13.00 Edukacinė programa „Vaizdinga ir pritaikoma“ parodoje
„Taikomoji dailė ir dizainas. 1918-2018“ – Atvirukas modernių
gobelenų motyvais
Šis edukacinis užsiėmimas, skirtas įvairaus amžiaus moksleiviams ir
suaugusiems, supažindina su modernistinio laikotarpio lietuviškais
gobelenais, grotažo technika, užsiėmimo dalyviai kuria gobeleno
kompozicijas – atvirukus).
Edukacinė programa nemokama. Užsiėmimai vedami 10–25 asmenų
grupėms. Būtina išankstinė registracija tel.: (8 5) 21 21 813; (8 5) 26 28 080.
Gegužės 23, 30 d.
Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune
Vilniaus g. 33, Kaunas, tel. (8 37) 20 17 78.
16.00 Ekskursija archyvinių nuotraukų parodoje (sodelyje) „Pirmoji
Lietuvos Respublika (1918–1940 m.): didieji pasiekimai“
Ekskursija vyksta su vadovu, kuris lankytojus pasitiks prie Vilniaus g. vartų
į sodą. Ekskursija nemokama.
Gegužės 23 d. (trečiadienis)
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Rotušės a. 13, Kaunas, tel. (8 37) 20 68 42.
15.00 Paskaita „Paralelės: Maironis ir Bern. Brazdžionis“
Paskaitą skaitys Maironio lietuvių literatūros muziejaus Bernardo
Brazdžionio rinkinio skyriaus vedėja Jūratė Ivanauskienė.

Renginys nemokamas.
Gegužės 23 d. (trečiadienis)
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A, Vilnius, tel.: (8 5) 21 21 813; (8 5) 26 28 080.
13.00 Edukacinė programa „Vaizdinga ir pritaikoma“ parodoje

„Taikomoji dailė ir dizainas. 1918–2018“ – Verpėjų piktogramos
Edukacinis užsiėmimas, skirtas įvairaus amžiaus moksleiviams
ir jaunimui, jo dalyviai susipažins su ant verpsčių išrašytomis
senovinėmis piktogramomis ir kurs grafinį atspaudą.
Edukacinė programa nemokama. Užsiėmimai vedami 10–25 asmenų
grupėms. Būtina išankstinė registracija tel.: (8 5) 21 21 813; (8 5) 26 28 080.
Gegužės 24, 31 d. (ketvirtadieniais)
Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune
Vilniaus g. 33, Kaunas, tel. (8 37) 20 17 78.
17.00 Ekskursija parodoje „100 reikšmingiausių Pirmosios Lietuvos
Respublikos įvykių“
Ekskursija vyksta su vadovu. Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 20 17 78.
Ekskursija nemokama.
Gegužės 24 d. (ketvirtadienis)
Radvilų rūmų muziejus
Vilniaus g. 24, Vilnius, tel. (8 5) 26 20 981.
16.00 Lietuvių tautodailės kūrinių parodos „Mediniai stebuklai“
atidarymas ir pokalbis apie tautodailės puoselėjimą
Nepriklausomybės laikotarpiu
Parodoje eksponuojami nacionalinės vertės liaudies meno
mediniai kūriniai, sukaupti Lietuvos dailės muziejuje iš visų
Lietuvos etnografinių regionų. Parodos centre – garsiojo dievdirbio
Vinco Svirskio (1838–1916) sukurti monumentalūs kryžiai.
Lankytojai išvys pačias vertingiausias Dievo Motinos Marijos, šv.
Jurgio, šv. Agotos, šv. Jono ir kitų šventųjų skulptūrėles. Taip pat
pristatoma 30 garsiausių tautodailės meistrų, rodomi vertingiausi
jų kūriniai. Parodos ekspoziciją prasmingai papildo eksponatai,
susiję su Vasario 16-osios Respublikos garsiųjų dailininkų ir
liaudies meno puoselėtojų vardais: Kazio Šimonio (1887–1978)
kryžių ir koplytėlių piešiniai ir dailininko, fotografo Adomo Varno
(1879–1979) nuotraukos. Paroda veiks iki 2020 m.
Atidarymo renginys nemokamas. Vėlesnis parodos lankymas – su
muziejaus bilietu.
Gegužės 25 d. (penktadienis)
Kauno technologijos universiteto muziejus,
Istorinė prof. K. Vasiliausko laboratorija
K. Donelaičio g. 20–116, Kaunas, tel. (8 37) 30 06 33.
12.00 Atnaujintos ekspozicijos ir edukacinės programos „Pažintis su
tarpukario universiteto laboratorija“ pristatymas
Kauno technologijos universitetas yra kilęs iš 1922 m. vasario 16
d. Kaune įkurto Lietuvos universiteto, todėl čia išlikę nemažai
Nepriklausomybės metų ženklų. Vienas iš jų – Mechaninė
medžiagų atsparumo laboratorija. Tarpukariu Lietuva buvo žemės
ūkio šalis, tačiau besikuriančioms pramonės įmonėms reikėjo
inžinierių. Jų studijoms 1923 m. Lietuvos universiteto Technikos
fakultete įkurta Mechaninė medžiagų atsparumo laboratorija.
Dabar joje įrengta ekspozicija, vykdoma edukacinė veikla –
lankytojai susipažįsta su laboratorijos istorija, sužino apie medžiagų
atsparumo bandymų reikšmę, pamato veikiančią senovinę Lietuvos
universiteto laboratorinę įrangą ir joje atliekamus tempimo,
sukimo ir gniuždymo bandymus.
Lankymas nemokamas. Būtina išankstinė registracija: tel. (8 37) 30 06 33;
el. paštu muziejus@ktu.lt.

Gegužės 26 d. (šeštadienis)
Šiaulių „Aušros“ muziejus, Chaimo Frenkelio vila
Vilniaus g. 74, Šiauliai, (8 41) 43 36 80.
14.00 Ekskursija parodoje „Sveika, Nepriklausomoji! Tautiškumo ir
modernumo ženklai tarpukario Lietuvoje“
Paroda supažindina su tarpukario Lietuva ir tuo laikotarpiu
susiformavusiais ir išryškėjusiais visuomeninio, kultūrinio, politinio,
socialinio ir ekonominio gyvenimo ženklais, kurie kalba apie jaunos
valstybės siekius kartu su visu pasauliu eiti pažangos keliu, būti
modernia valstybe. Parodoje gausu tautiškumą ir modernumą
išreiškiančių simbolių, kuriais siekiama ne tik apžvelgti svarbiausius
įvykius, bet ir parodyti, kaip jie buvo priimami to meto visuomenės
ir kaip tai buvo išreiškiama viešojoje erdvėje. Išraiškingi tarpukario
dailininkų plakatai, fotografijos, garbingus darbus Lietuvai liudijantys
apdovanojimai, simboliais ir šūkiais papuoštos vėliavos, aprangos
detalės, lietuviškos produkcijos reklamos ir pakuotės, nauji importiniai
daiktai ir kiti to meto aktualijas atspindintys eksponatai padeda geriau
pažinti tarpukario Lietuvą. Paroda veiks iki 2018 m. birželio 30 d.

Ekskursijos nemokamos.
Gegužės 26 d. (šeštadienis)
Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140, Šiauliai, tel. (8 41) 52 43 96.
14.00 Ekskursija parodoje „Tapatybės formatai. Tradicija ir
modernumas tarpukario Lietuvos fotografijoje“
Parodos fotografijose, surinktose iš Fotografijos muziejaus rinkinių,
įvairių Lietuvos muziejų, privačių kolekcijų, atsiskleidžia daugiasluoksnės
tarpukario Lietuvos tapatybės paveikslas, gamtos, miestų ir miestelių,
visuomeninės sanklodos kraštovaizdis, pilietinė savivoka ir vertybės,
užfiksuotos savitais fotografų vizualiniais formatais, reprezentuojančiais
tradiciją ir modernius kūrybinius ieškojimus.

Paroda veikia iki 2018 m. rugsėjo 2 d.
Ekskursijos nemokamos.
Gegužės 26, birželio 30 d. (šeštadieniais)

Rokiškio krašto muziejus
Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis, tel. (8 458) 31 512.
13.00 Ekskursija „Nepriklausomybės metų ženklai Rokiškyje.
1918–1940 m.“
Ekskursija organizuojama iki 2018 m. spalio 27 d. (kiekvieno mėnesio
paskutinį šeštadienį).
Ekskursija nemokama. Būtina išankstinė registracija tel. (8 458) 31 512 arba
el. p. edukacija@muziejus.rokiskyje.lt.

Šiaulių „Aušros“
muziejaus parodos
„Sveika, Nepriklausomoji! Tautiškumo ir
modernumo ženklai
tarpukario Lietuvoje“
fragmentas. ŠAM
archyvo nuotr.

Gegužės 30 d. (trečiadienis)
Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus
B. Sruogos g. 21, Kaunas, tel. (8 37) 73 04 74.
14.00 Ekskursija „Balio Sruogos veikla Kaune“
Ekskursija nemokama. Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 73 04 74.
Gegužės 31 d. (ketvirtadienis)
Kauno miesto muziejus, Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyrius
L. Zamenhofo g. 4, Kaunas, tel. (8 37) 73 24 98.
18.00 Kanklių istorijų ir dainų vakaras
Skambės Šimtmečio dainos pritariant kanklėmis.
Renginys mokamas.
Birželio 2, 9, 16, 23 d. (šeštadieniais)
Chaimo Frenkelio vila
Vilniaus g. 74, Šiauliai, (8 41) 43 36 80.
14.00 Ekskursija parodoje „Sveika, Nepriklausomoji! Tautiškumo ir
modernumo ženklai tarpukario Lietuvoje“
Paroda supažindina su tarpukario Lietuva ir tuo laikotarpiu
susiformavusiais ir išryškėjusiais visuomeninio, kultūrinio, politinio,
socialinio ir ekonominio gyvenimo ženklais, kurie kalba apie jaunos
valstybės siekius kartu su visu pasauliu eiti pažangos keliu, būti
modernia valstybe. Parodoje gausu tautiškumą ir modernumą
išreiškiančių simbolių, kuriais siekiama ne tik apžvelgti svarbiausius
įvykius, bet ir parodyti, kaip jie buvo priimami to meto visuomenės
ir kaip tai buvo išreiškiama viešojoje erdvėje. Išraiškingi tarpukario
dailininkų plakatai, fotografijos, garbingus darbus Lietuvai liudijantys
apdovanojimai, simboliais ir šūkiais papuoštos vėliavos, aprangos
detalės, lietuviškos produkcijos reklamos ir pakuotės, nauji importiniai
daiktai ir kiti to meto aktualijas atspindintys eksponatai padeda geriau
pažinti tarpukario Lietuvą. Paroda veiks iki 2018 m. birželio 30 d.
Ekskursija nemokama.
Birželio 2, 9, 16, 23, 30 d. (šeštadieniais)
Literatūrinis A. Puškino muziejus
Subačiaus g. 124, Vilnius, tel. (8 5) 26 00 415.
12.00 Ekskursija parodoje „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro
M. Biržiškos šeimos bibliotekos knygos muziejaus rinkiniuose“
Ekskursija skirta Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro
Mykolo Biržiškos šeimos bibliotekos knygoms pristatyti. Parodoje
eksponuojamas keturių tomų Aleksandro Puškino kūrinių rinkinys
(1887 m.) su M. Biržiškos tėvo Antano Biržiškos antspaudu,
signataro ekslibrisu (autorius P. Galaunė) ir 1928 m. dedikacija.
Ekskursijoje lankytojai susipažins su Mykolo Biržiškos biografija,
trumpa Biržiškų šeimos istorija, ekslibrisų kūrimo tradicija.
Ekskursija nemokama. Parodos lankymas ne ekskursijos metu – su
muziejaus bilietu.
Birželio 6, 13, 20 ir 27 d. (trečiadieniais)
Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune
Vilniaus g. 33, Kaunas, tel. (8 37) 20 17 78.
16.00 Ekskursija archyvinių nuotraukų parodoje „Pirmoji Lietuvos
Respublika (1918–1940 m): didieji pasiekimai“. Paroda
eksponuojama Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros sodelyje.
Ekskursija vyksta su vadovu, jis lankytojus pasitiks prie Vilniaus g. vartų į sodą.
Ekskursija nemokama.

Birželio 6 d. (trečiadienis)
Juozo Grušo memorialinis muziejus
Kalniečių g. 93, Kaunas, tel. (8 37) 33 08 60.
11.00 Ekskursija „Nepriklausomybės ženklai Juozo Grušo namuose“
Ekskursija nemokama. Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 33 08 60.
Birželio 6 d. (trečiadienis)
Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus
Aleksoto g. 10-4, Kaunas, tel. (8 37) 22 23 71.
15.00 Paskaita „Vaižgantas ir Vydūnas“
Paskaitą skaitys J. Tumo-Vaižganto memorialinio buto-muziejaus
vedėjas Alfas Pakėnas.
Renginys nemokamas. Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 22 23 71.
Birželio 7, 14 d. (ketvirtadieniais)
Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune
Vilniaus g. 33, Kaunas, tel. (8 37) 20 17 78.
17.00 Ekskursija parodoje „100 reikšmingiausių Pirmosios Lietuvos
Respublikos įvykių“
Ekskursija su vadovu. Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 20 17 78.
Ekskursija nemokama.
Birželio 7 d. (ketvirtadienis)
Kauno miesto muziejus, „Kauno architektų namai“
Restoranas „Galerija urbana“,
Vilniaus g. 22, Kaunas, tel. (8 37) 20 68 20.
18.00 Renginys-diskusija „Sąjūdžiui – 30“
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) 30-mečio proga aktyvūs
LPS Kauno iniciatyvinės grupės nariai kviečiami pasidalyti
įžvalgomis, kaip tada įsivaizdavo Lietuvą ir kokią ją mato dabar.
Renginyje ypač laukiamas jaunimas, nes amžininkų liudijimus apie
to meto istorinius įvykius bus galima išgirsti iš pirmų lūpų.
Diskusijoje taip pat dalyvaus Rytis Bulota, Kąstytis Antanaitis,
Algirdas Kaušpėdas, Egidijus Aleksandravičius. Renginio metu bus
eksponuojama fotografijų paroda, pristatysianti unikalių Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdžio kadrų.
Renginys nemokamas.
Birželio 7 d. (ketvirtadienis)
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A, Vilnius, tel.: (8 5) 21 21 813; (8 5) 26 28 080.
13.00 Edukacinė programa „Vaizdinga ir pritaikoma“ parodoje
„Taikomoji dailė ir dizainas. 1918–2018“ – Užrašų knygutė
Edukacinis užsiėmimas skiriamas 7–12 klasių moksleiviams,
jaunimui ir suaugusiems. Kiekvienas užsiėmimo dalyvis kurs savo
autorinę užrašų knygelę su odą imituojančiu menišku aplankalu.
Edukacinė programa nemokama. Užsiėmimai vedami 10–25 asmenų
grupėms. Būtina išankstinė registracija tel.: (8 5) 21 21 813; (8 5) 26 28 080.
Birželio 7, 14, 21, 28 d. (ketvirtadieniais)
Laisvės kovų muziejus
Stoties g. 39, Utena, tel. (8 670) 79 217.
Ekskursija „Susitikimas U stotyje“
Utenos siaurojo geležinkelio stotis patyrė kelias laikmečio
transformacijas. Geležinkelis, XX a. pradžioje buvęs pažangos

simbolis, prasidėjus II pasauliniam karui, tapo sovietinio teroro
įrankiu (traukiniai vežė tremtinius į Sibiro tolius). XXI a. pr. buvusi
siaurojo geležinkelio stotis tapo atminties institucija – Laisvės kovų
muziejumi. Lankytojai susitiks U stotyje ir keliaus laiku, sustodami
Pažangos, Likimų ir Atminties stotelėse. Norintys galės paruoštoje
formoje palikti ženklą apie save, savo šeimą, artimuosius.
Ekskursija nemokama. Būtina išankstinė registracija tel. (8 670) 79 217.
Laikas derinamas registruojantis.
Birželio 9 d., 23 d. (šeštadieniais)
Fotografijos muziejus
Vilniaus g. 140, Šiauliai, tel. (8 41) 52 43 96.
14.00 Ekskursija parodoje „Tapatybės formatai. Tradicija ir
modernumas tarpukario Lietuvos fotografijoje“
Parodos fotografijose, surinktose iš Fotografijos muziejaus
rinkinių, įvairių Lietuvos muziejų, privačių kolekcijų, atsiskleidžia
daugiasluoksnės tarpukario Lietuvos tapatybės paveikslas, gamtos,
miestų ir miestelių, visuomeninės sanklodos kraštovaizdis, pilietinė
savivoka ir vertybės, užfiksuotos savitais fotografų vizualiniais
formatais, reprezentuojančiais tradiciją ir modernius kūrybinius
ieškojimus. Paroda veiks iki 2018 m. rugsėjo 2 d.
Ekskursija nemokama.
Birželio 12 d. (antradienis)
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus
Tauro g. 10-1, Vilnius, tel. (8 5) 26 20 148.
18.00 Kultūros vakaras „Atkurtos Lietuvos kultūros ženklai (1920–
1940)“, I dalis
Renginyje pristatomos Vinco Krėvės-Mickevičiaus dramos „Likimo
keliais“ ir „Šarūnas“ – tai etninės kultūros ir tautos susijungimo
į valstybę epizodai, perteikti 2–3 aktorių interpretacijomis bei
Valstybės teatro pastatymų scenografijos ir pastatymus įamžinusių
fotografijų parodomis. Skambės Juozo Gruodžio muzika, parašyta
dramai „Šarūnas“.
Renginys nemokamas.
Birželio 13 d. (trečiadienis)
A. Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus
A. Vienuolio g. 2, Anykščiai, tel. (8 381) 58 015.
19.00 Meno improvizacijos „Svajingą birželio vakarą (S. Nėris)“
Improvizacijos vyks šalia A. Baranausko klėtelės – pirmojo
memorialinio muziejaus Lietuvoje.
Renginys nemokamas.
Birželio 13 d. (trečiadienis)
Salomėjos Nėries memorialinis muziejus
S. Nėries g. 7, Kaunas, tel. (8 37) 37 36 06.
14.00 Netradicinė Salomėjai Nėriai skirta ekskursija „Prie didelio kelio“.
Ekskursija nemokama. Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 37 36 06.
Birželio 14–rugsėjo 2 d.
M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12, Kaunas, tel. (8 37) 22 94 75.
Paroda „Baltijos kaimynėms 100“
Pirmą kartą taip išsamiai ir gausiai pristatomi Nacionaliniame
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje saugomi XX a. Latvijos ir Estijos

menininkų darbai, sukurti tiek pirmosios nepriklausomybės
laikotarpiu (1918–1940), tiek sovietinės okupacijos metais. Panaši
geopolitinė padėtis ir istorija skatino ne tik politinį, ekonominį,
bet ir kultūrinį trijų Baltijos kaimynių bendradarbiavimą.
Eksponuojami kūriniai atspindi pagrindines Latvijos ir Estijos
dailėje vyravusias menines tendencijas ir žanrus, taip pat byloja
apie siekį savojo krašto savitumą įamžinti meno kūriniuose.
Parodos lankymas – su muziejaus bilietu.
Birželio 15 d. (penktadienis)
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai
Katedros a. 4, Vilnius, tel. (8 5) 26 20 067.
17.00 Diskusija „Nepriklausomybės metų ženklai: (ne)pamirštas
Vilnius“
Diskusijoje bus gvildenama tarpukario Vilniaus tema, svarstoma,
kaip miestas keitėsi šiuo laikotarpiu, kokie kultūriniai procesai
jame kūrėsi, o gal tęsėsi, kaip kito architektūra ir urbanistika, kokios
įtakos keitė Vilniaus veidą ir kokias anuometinio Vilniaus kultūros,
architektūros, meno, literatūros gyvenimo ir istorijos žymes
atpažįstame iki šių dienų.
Renginys nemokamas.
Birželio 16 d. (šeštadienis)
Molėtų krašto muziejus
Inturkės g. 4, Molėtai, tel. (8 682) 14 595.

Senajame gydytojo A. Jauniškio name (Vilniaus g. 54, Molėtai)
12.00 Parodos „Einantis laikas. 100 menininkų / 100 laikrodžių“
pristatymas
Praėjusiais metais šimtui įvairių meninių požiūrių ir kartų
menininkų buvo įteikti laikrodžio mechanizmai su vienodo dydžio
(30 cm skersmens) ciferblatu. Menininkai ant jų interpretavo
Šimtmečio, nepriklausomybės temas. Per šį šimtmetį Lietuvos
dailės istorijoje vyko neįtikėtinos permainos, stilių kaita, todėl
simbolinis laikrodžių – laiką skaičiuojančių mechanizmų meninis
interpretavimas skatins pokalbį apie pokyčius mene per šimtą
metų. Paroda veiks birželio 15–17 d.
Parodos pristatymo renginys ir lankymas – nemokamas.
Birželio 19 d. (antradienis)
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
Arsenalo g. 3A, Vilnius, tel.: (8 5) 21 21 813; (8 5) 26 28 080.
17.00 Kultūros vakaras parodoje „Taikomoji dailė ir dizainas. 1918–2018“
Kultūros vakare dalyvauja dailininkė prof. Eglė Ganda Bogdanienė.
Renginys nemokamas.
Birželio 21–liepos 1 d.
Kauno miesto muziejus
Rotušės a. 15, Kaunas, tel. (8 37) 20 82 20.

	Miesto sode prie Kauno valstybinio muzikinio teatro (Laisvės al. 91,
Kaunas, tel. (8 37) 20 68 20).
Kilnojama stendinė paroda „100“
Parodoje galima susipažinti su prabėgusius metus atspindinčiais
ar konkrečiais metais sukurtais ir muziejaus fonduose saugomais
eksponatais (juos į parodą išrinko balsuodami muziejaus
lankytojai). 1918 - 1997 m. datuojami eksponatai savitai atspindi

įvairius Lietuvos ir Kauno istorijos etapus, lietuvišką profesionalią ir
liaudies kultūrą bei jos kūrėjus.
Paroda veiks iki 2018 m. spalio 31 d. Lankymas nemokamas.
Birželio 26–30 d.
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g.1, Vilnius, tel. (8 5) 26 16 764.
„Vytauto Kasiulio savaitės“, skirtos 100-osioms dailininko
gimimo metinėms ir 5-erių muziejaus veiklos metų datai
pažymėti skirti renginiai:
12.00–13.00 ir 17.00–18.00 Kas 20 minučių vyks ekskursijos, skirtos
pristatyti iškilų išeivijos menininką, Lietuvos kultūros ambasadorių
Vytautą Kasiulį (1918–1995). Ekskursijų dalyviai susipažins su
dailininko ir jo šeimos istorija (dailininko tėvas – Matas Kasiulis–
Kasiulevičius, bažnyčių dekoratorius, drožėjas, garsus Krosnos
krašto Lazdijų rajone knygnešys, o jo sesuo Marija – Šaulių
sąjungos aktyvistė, tremtinė), aplankys atnaujintą muziejaus
ekspoziciją.
Ekskursija nemokama.
Birželio 27 d. (trečiadienis)
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus
Tauro g. 10-1, Vilnius, tel. (8 5) 26 20 148.
18.00 Kultūros vakaras „Atkurtos Lietuvos kultūros ženklai (1920–
1940)“, II dalis
Renginyje pristatoma brandžiausia, Šekspyro lygio Vinco KrėvėsMickevičiaus drama „Skirgaila“. 2–4 aktorių interpretacijos padės
atskleisti dramatišką XIV a. pab. Lietuvos situaciją. Valstybės teatro
kūryba atsiskleis spektaklių scenografijos ir fotografijų parodose.
Birželio 28 d. (ketvirtadienis)
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Rotušės a. 13, Kaunas, tel. (8 37) 20 76 08.
15.30 Ekskursija „Rūmų istorija: nuo Siručio iki Maironio“
Lankytojai išgirs rūmų, kuriems beveik 280 m., istoriją. Maironis
buvo paskutinis, bet ne vienintelis šių namų šeimininkas.
Poeto namai nepriklausomoje Lietuvoje buvo kultūros židinys,
kuriame lankydavosi iškilūs to meto žmonės – politikai, rašytojai,
kompozitoriai, aktoriai.
Ekskursija nemokama. Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 20 76 08.

17.00 Literatūros-muzikos vakaras „Jau niekas tavęs taip giliai
nemylės“
Renginys skirtas Jonui Mačiuliui-Maironiui. Bus skaitomi Maironio
tekstai, skambės klasikinė muzika. Vakaras organizuojamas
atnaujintame Maironio namų sode.
Renginys nemokamas.
Birželio 30 d. (šeštadienis)
Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A. Goštauto g. 1, Vilnius, tel. (8 5) 26 16 764.
15.00 Dokumentinio filmo „Vytautas Kasiulis: iki Paryžiaus ir atgal“
(rež. Edita Mildažytė) peržiūra ir pokalbis.
Renginys nemokamas.

Liepos 3 d. (antradienis)

Liepos 2–29 d.

Dzūkijoje

Liepos 2 d. (pirmadienis)

Druskininkų miesto muziejus
M. K.Čiurlionio g. 59, Druskininkai, tel. (8 313) 51 024.
17.00 Konferencija „Lietuva ir Druskininkai. Kokioms valstybėms
priklausė Druskininkai?“, skirta Lietuvos Respublikos šimtmečiui.
Konferencijoje savo įžvalgomis dalysis istorikai ir po litologai.
Renginys nemokamas.
Liepos 2–29 d.

Druskininkų miesto muziejus
M. K.Čiurlionio g. 59, Druskininkai, tel. (8 313) 51 024.
Žemėlapių paroda „Druskininkai per šimtmetį“
Paroda iš Druskininkų miesto muziejaus rinkinių. Druskininkai
per šimtmetį pabuvojo skirtingų valstybių sudėtyje. Parodoje bus
atspindėti šie kurorto istorijos etapai.
Parodos lankymas – su muziejaus bilietu.

Lazdijų krašto muziejus
Seinų g. 29, Lazdijai, tel.: (8 618) 77 442; (8 318) 52 726.
16.00 Parodos „Lietuvos šimtmečio puslapiai“ atidarymas
Lietuvos valstybės archyvų parengtoje parodoje eksponuojama 100
archyviniuose dokumentuose ir nuotraukose užfiksuotų įvykių,
primenančių, kaip mes gyvenome, ką patyrėme ir ko pasiekėme
per 100 metų nuo 1918 m. vasario 16-osios. Eksponuojami ir
Lazdijų istorijos dokumentai nuo 1918 m. vasario 16 d. iki 2018 m.
Paroda veiks iki iki 2018 m. rugpjūčio 4 d.
Atidarymo renginys ir parodos lankymas nemokamas.
Liepos 4, 11 ir 18 d. (trečiadieniais)

Alytaus kraštotyros muziejus
Savanorių g. 6, Alytus, tel. (8 315) 51 086.
Ekskursija „Nepriklausomybės ženklai Alytuje“.
Ekskursijos dalyviai pasivaikščios po Alytaus miesto centrą, išgirs
apie pirmąsias kovas dėl Nepriklausomos Lietuvos, aplankys
karininko Antano Juozapavičiaus ir kitų savanorių kapus, klausysis
paminklo „Laisvės angelas“ istorijų, sužinos, kaip Alytus keitėsi
nepriklausomybės metais.
Ekskursija nemokama. Laikas derinamas registruojantis tel.: (8 315) 53 370;
(8 607) 81 825 arba el. paštu akm.informacija@gmail.com.
Liepos 5 d. (ketvirtadienis)

Liepos 3 d. (antradienis)

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4, Trakai, tel. (8 682) 53 417.
Trakų salos pilis, vakariniai kazematai, parodų salė
16.00 Parodos „Laisvės kūrėjai medaliuose“ atidarymas
Parodos tikslas – visuomenei pristatyti bent dalį XX a. I p., ypač
tarpukario Lietuvos, viešojo gyvenimo veikėjų portretų. Norint
suvokti praeitį, jos kultūrą, svarbu aprėpti visą kontekstą, kad
galima būtų objektyviau įvertinti istorinę situaciją ir išskirti
labiausiai nusipelniusius, kurie, deja, iki šiol dar nėra žinomi
plačiajai visuomenei. Paroda rengiama bendradarbiaujant su
kolekcininkais. Paroda veiks iki 2018 m. gruodžio 23 d.
Atidarymo renginys nemokamas.
Vėlesnis parodos lankymas – su muziejaus bilietu.

Lazdijų krašto muziejus
Seinų g. 29, Lazdijai, tel.: (8 618) 77 442; (8 318) 52 726.
15.00 Aktyvaus laisvalaikio žaidimo ,,100 istorijos pėdsakų Lazdijų
krašte“ pristatymas
Renginio metu bus pristatoma 100 Lazdijų krašto istorinius įvykius
ar asmenybes menančių objektų. Jie bus pažymėti QR kodais,
ir žaidimo dalyviai turės juos aplankyti. Aktyviausiems žaidimo
dalyviams, aplankiusiems visus objektus, bus įteiktos rėmėjų
atminimo dovanėlės.
Renginys nemokamas.

Vila „Linksma“.
Atvirukas iš Druskininkų
miesto muziejaus rinkinių.

Seinų „Žiburio“ gimnazija. Lazdijų krašto muziejaus archyvo nuotr.

Liepos 6 d. (penktadienis)

Liepos 14, 21 d. (šeštadieniais)

Merkinės krašto muziejus
S. Dariaus ir S. Girėno a. 1, Merkinė, tel. (8 616) 52 907.
Pėsčiųjų ir dviračių žygis „Atkurtai Lietuvai 100. Viena širdim!“
Startas – Merkinės S. Dariaus ir S. Girėno aikštėje.
11.00 pėsčiųjų startas.
12.00 dviratininkų startas.
Finišas – 20.00 prie Merkinės piliakalnio.
Žygio dalyviai aplankys: Merkinės kryžių kalnelį, Netiesų dvarą,
Klepočių kryžius, paminklą Lietuvos kariuomenės generolui
leitenantui Juliui Čaplikui, paminklą šauliams Ryliškiuose,
pranciškonų vasarnamį Nemunaityje – A. RamanauskoVanago būrio partizanų priesaikos vietą, paminklą Lietuvos
nepriklausomybės dvidešimtmečiui paminėti Nemunaityje,
paminklą šauliui Samūniškėse, Merkinės piliakalnį. Žygio metu
prie objektų degs širdys iš žvakučių, dalyviai, pasidarę asmenukes,
talpins į savo Facebooko arba Instagramo paskyras su užrašu
#Viena širdim! Dalyviai bus vaišinami kareiviška koše.
Trasos: Merkinė–Nemunaitis–Subartonys–Merkinė ~ 55 km.
Merkinė–Ryliškiai–Maksimonys–Merkinė ~ 30 km.
Žygis nemokamas moksleiviams, studentams ir jaunimo organizacijoms.
Kitiems: dalyvio mokestis – 3 Eur + savanoriškas saugomų teritorijų
lankytojo bilietas (1 Eur).
Būtina išankstinė registracija iki liepos 1 d. tel.: (8 616) 51 730; (8 616)
52 907.

Alytaus kraštotyros muziejus
Savanorių g. 6, Alytus, tel.: (8 315) 53 370; (8 607) 81 825.
10.00–17.00 Atvirų durų dienos Alytaus rajono Lauryno Radziukyno
mokykloje (Alytaus raj. Kurnėnų kaimas).
Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos, duris atvėrusios
1936 m., statybą finansavo kraštietis Amerikos lietuvis Laurynas
Radziukynas. Statybinė medžiaga ir inventorius mokyklai buvo
atvežti iš Amerikos. Lankytojai pasivaikščios po jau nebeveikiančią
mokyklą, pasėdės senuosiuose mokykliniuose suoluose, paliks
savo įrašus įspūdingose mokyklinėse lentose, išgirs istorijų apie
mokyklos statybą ir veiklą, galės prisidėti prie tolimesnio mokyklos
istorijos rašymo.
Lankymas nemokamas.

Liepos 12 ir 19 d. (ketvirtadieniais)

M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus
M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai,
tel.: (8 313) 52 755; (8 313) 51 131; (8 675) 88 931.
16.00 Pažintinė ekskursija „Pirmieji M. K. Čiurlionio mecenatai ir jo
kūrybos saugotojai“
Pasivaikščiojimas su gidu nuo M. K. Čiurlionio memorialinio
muziejaus ekspozicijų iki senųjų Druskininkų kapinių.
Ekskursija nemokama. Būtina išankstinė registracija tel. (8 675) 88 931.

Liepos 20 d. (penktadienis)

Veisiejų krašto muziejus
Vytauto g. 47, Veisiejai, Lazdijų r. sav., tel. (8 319) 65 699.
15.00 Istorijos ir muzikos popietė „Pasisėjau žalią rūtą“
Renginys skirtas vargonininkui, chorvedžiui ir kompozitoriui
Juozui Neimontui atminti. J. Neimontas (1875–1963) buvo vienas
iš pirmųjų lietuvių muzikų – chorvedžių, sunkiais Lietuvai metais
organizavęs chorus ir rengęs lietuviškus vakarus-koncertus. Popietės
metu bus kalbamasi apie šios iškilios asmenybės biografiją, įvykius,
klausomasi kompozitoriaus harmonizuotų lietuvių liaudies dainų.
Renginys nemokamas.
Liepos 20 d. (penktadienis)

Birštono sakralinis muziejus
Birutės g. 10, Birštonas, tel. (8 319) 65 699.
16.00 Vieno eksponato paroda „1934 m. Eucharistinio kongreso
albumas“ su paskaita
Eucharistiniame kongrese dalyvavo Lietuvos Respublikos
prezidentas Antanas Smetona, taip pat juo savo laiškuose džiaugėsi
palaimintasis Teofilius Matulionis.
Renginys nemokamas.
Liepos 21 d. (šeštadienis)

Lauryno Radziukyno mokykla
Kurnėnų k., Alytaus raj.
Alytaus kraštotyros muziejaus
archyvo nuotr.

Kunigo Jono Reitelaičio memorialinis muziejus
Balandžių g., Krikštonys, Lazdijų r. sav., tel. (8 652) 40 894.
15.00 Pokalbių popietė „Krikštoniečiai atsimena kun. Joną Reitelaitį“
Organizatoriai – Krikštonių laisvalaikio salė ir Krikštonių
bendruomenė, kurios nariai dalysis atsiminimais apie kunigą,
kraštotyrininką, inžinierių, vaistininką, 1917 m. Lietuvių
konferencijos Vilniuje delegatą Joną Reitelaitį.
Renginys nemokamas.
Liepos 25 d. (trečiadienis)

Birštono muziejus
Vytauto g. 9, Birštonas, tel. (8 319) 65 605.
Aikštėje prie J. Basanavičiaus paminklo
15.00 „Arbatėlė su J. Basanavičiumi“. Paskaitymų iš knygos „Per balas
link aušros“ popietė
Renginio dalyviai vaišinsis arbata ir skaitys trumpas ištraukas iš
Monikos Vaicenavičienės knygos „Per balas link aušros“ apie Jono
Basanavičiaus keliones ir darbus.
Renginys nemokamas.

Liepos 30–rugpjūčio 19

d.

SU VALKijoje

Liepos 30 d.– rugpjūčio 4 d. (pirmadieniais–šeštadieniais)

Prienų krašto muziejus
F. Martišiaus g. 13, Prienai, tel. (8 682) 59394.
15.00 Ekskursija „Nepriklausomybės metų ženklai 1918–1940 m.
Prienuose“
Ekskursijos metu bus galima susipažinti su reikšmingiausiais
1918–1940 m. meno, švietimo, mokslo, verslo, pramonės ir kitais
objektais, išgirsti įdomių pasakojimų apie žymiausias to meto
asmenybes ir svarbiausius įvykius, palikusius neišdildomą pėdsaką
Prienų miesto ir krašto istorijoje.
Ekskursija nemokama. Būtina išankstinė registracija tel. (8 682) 59394.
Liepos 30 d.–rugpjūčio 18 d. (pirmadieniais–šeštadieniais)

Prienų krašto muziejus
F. Martišiaus g. 13, Prienai, tel. (8 682) 59 394.
10.00–16.00 Paroda „Lietuviškoji enciklopedija“
Muziejaus lankytojai susipažins su pirmąja lietuviška enciklopedija,
leista „Spaudos Fondo“, bendradarbiaujant su Lietuvių katalikų mokslo
akademija. Enciklopediją redagavo Vaclovas Biržiška. Nuo 1931 m. iki
1944 m. išleisti 9 leidinio tomai ir dar 7 sąsiuviniai – iki J raidės.
Parodos lankymas nemokamas
Rugpjūčio 2 d. (ketvirtadienis)

Marijampolės pataisos namų muziejus
Sporto g. 7, Marijampolė, tel. (8 343) 70 433.
Atvirų durų diena: ekskursija po Marijampolės pataisos
namų muziejų
Ekskursijos dalyviai apsilankys Marijampolės pataisos namuose
buvusio nedidelio sandėlio patalpose įkurtame muziejuje. Čia
saugomi eksponatai, liudijantys šios įkalinimo įstaigos istoriją: nuo
1931-ųjų išlikę baldai, indai, kalinių apranga, įvairūs dokumentai ir kt.
Renginys nemokamas. Būtina išankstinė registracija tel. (8 646) 70 829.
Rugpjūčio 7 d. (antradienis)

Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus
Bažnyčios g. 23, Marijampolė, tel. (8 343) 91 362.
16.00 Parodos „Steigiamojo Seimo narių palinkėjimai Lietuvai“
atidarymas
Parodos metu lankytojai pirmą kartą išvys muziejuje saugomus
49-ių Steigiamojo Seimo narių autografus, sužinos įdomiausius jų
gyvenimo faktus.
Paroda veiks iki 2018 m. spalio 5 d.
Atidarymo renginys nemokamas, lankymas vėlesnis – su muziejaus bilietu.
Rugpjūčio 9 d. (ketvirtadienis)

Marijampolės kraštotyros muziejus
Vytauto g. 29, Marijampolė, tel. (8 343) 54 575.
Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus
Bažnyčios g. 23, Marijampolė, tel. (8 343) 91 362
14.00 Ekskursija „Modernizmo ženklai Marijampolėje“

Ekskursijos dalyviai susipažins su modernizmo architektūra Marijam
polėje, sužinos pastatų istoriją, išgirs pasakojimus apie jų kūrėjus.
Renginys nemokamas. Būtina išankstinė registracija tel. (8 646) 70 829.
Rugpjūčio 10 d. (penktadienis)

Dr. Vinco Kudirkos muziejus
V. Kudirkos g. 29, Kudirkos Naumiestis., tel. (8 345) 57 451.
11.00 Ekskursija „Nepriklausomybės metų ženklai Kudirkos Naumiestyje“
Ekskursijos dalyviai apžiūrės Vytauto Didžiojo ir Vinco Kudirkos
paminklus (skulptorius V. Grybas), aplankys kitus 1918–1941 m.
laikotarpį menančius objektus.
Ekskursija nemokama. Rugpjūčio 10 d. registracija nebūtina. Rugpjūčio 11, 13–18 d.
ekskursijos bus vedamos pagal poreikį iš anksto užsiregistravus tel. (8 345) 57 451.
Rugpjūčio 10 d. (penktadienis)

Zanavykų muziejus
Beržų g. 3, Tubelių k. Lukšių sen., tel. (8 345) 45 635.
12.00 Teatralizuota ekskursija „Nepriklausomybės metų ženklai
senuosiuose Šakiuose“
Ekskursijos tikslas – aplankyti Šakių mieste esančius
Nepriklausomybės metų objektus ir prisiminti jau išnykusius.
Į veiklą bus įtraukti rajono mokytojai, muziejininkai, vietos
bendruomenės.
Renginys nemokamas. Būtina išankstinė registracija tel. (8 345) 45 635.
Rugpjūčio 11, 14, 16 d.

Marijampolės kraštotyros muziejus
Vytauto g. 29, Marijampolė, tel. (8 343) 54 575.
Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus
Bažnyčios g. 23, Marijampolė, tel. (8 343) 91 362.
14.00 Ekskursija „Modernizmo ženklai Marijampolėje“
Vakaruose po pirmojo pasaulinio karo gana sparčiai plitusios
modernizmo idėjos netrukus pasiekė ne tik laikinąją sostinę Kauną,
bet ir kitus Lietuvos miestus. Ekskursijos dalyviai susipažins su
modernizmo architektūra Marijampolėje, sužinos pastatų istoriją,
išgirs pasakojimus apie jų kūrėjus.
Renginys nemokamas. Būtina išankstinė registracija tel. (8 646) 70 829.
Rugpjūčio 17 d. (penktadienis)

Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus
Dvaro g. 6, Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r., tel. (8 342) 46 268.
21.00 Vakaras „Nepriklausomybės metų ženklai“
Programoje – parodos „Nepriklausomybės ženklai Vilkaviškio
krašte – pastatai, paminklai, eksponatai“ Paežerių dvaro rūmuose
lankymas ir režisieriaus Jono Vaitkaus filmo „Vienui vieni“ peržiūra.
Renginys nemokamas.
Rugpjūčio 18 d. (šeštadienis)

Marijampolės kraštotyros muziejus
Vytauto g. 29, Marijampolė, tel. (8 343) 54 575.
Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus
Bažnyčios g. 23, Marijampolė, tel. (8 43) 91 362.
14.00 Ekskursija „Modernizmo ženklai Marijampolėje“
Ekskursijos dalyviai susipažins su modernizmo architektūra
Marijampolėje, sužinos pastatų istoriją, išgirs pasakojimus apie jų
kūrėjus.
Renginys nemokamas. Būtina išankstinė registracija tel. (8 646) 70 829.

2 d.
Rugpjūčio 20–rug sėjo

M ažo Joje Lietuvoje

Rugpjūčio 20–rugsėjo 2 d.
Šilutės Hugo Šojaus muziejus
Lietuvininkų g. 4, Šilutė, tel. (8 441) 62 207.
Paroda „Švietimas Mažojoje Lietuvoje“
Paroda „Mažosios Lietuvos spaudos raida. Senosios Šilutės spaustuvės“
Šilutės Hugo Šojaus muziejus parodų lankytojams atveria raidės,
žodžio, rašto ir knygos paslapčių pasaulį, pasakoja apie švietimo
ir spaudos raidą bei reikšmę Mažajai Lietuvai. Parodos veikia iki
2018 m. gruodžio 31 d.
Rugpjūčio 20–rugsėjo 2 d. parodų lankymas nemokamas, vėlesnis – su
muziejaus bilietu.
Rugpjūčio 20–rugsėjo 2 d. (penktadieniais–sekmadieniais)
Lietuvos jūrų muziejus
Smiltynės g. 3, Klaipėda, tel. (8 659) 21 932.
12.00 Edukacinis užsiėmimas „Ateities kapitonai“
Edukacinio užsiėmimo metu lankytojai susipažins su karo laivo
„Prezidentas Smetona“ struktūra, veikimo principais, įgula. Šio laivo
istorija taps atspirties tašku kuriant Lietuvos valstybės ateities modelį.
Jei Valstybė būtų laivas, jis jau skaičiuotų 100 metų. Koks tai būtų
laivas? Kas jam vadovautų? Kokia santvarka vyrautų šiame laive? Ar
toli jis nuplauktų? Kokias šalis aplankytų? Su kuo draugautų, o su
kuo susipyktų? Kas tie „ateities kapitonai“?
Edukacinis užsiėmimas nemokamas. Įėjimas į ekspoziciją – su muziejaus bilietu.
Rugpjūčio 20–rugsėjo 2 d. (antradieniais–šeštadieniais)
Martyno Jankaus muziejus
Martyno Jankaus g. 5, Bitėnai, Lumpėnų sen., Pagėgių sav., tel. (8 441) 42 736.
10.00–17.00 Edukacinis užsiėmimas „Sukurk savo Rambyniukę“
Edukacinio užsiėmimo dalyviai susipažins su Amžinosios Rambyno
Kalno Knygos istorija, Mažosios Lietuvos knygos gamybos ir
puošybos tradicijomis. Užsiėmimo dalyviai, naudodamiesi
senąja knygrišybos ir puošybos instrumerija galės pasigaminti po
miniatiūrinę, į medienos viršelius įrištą Rambyniukę.
Edukacinis užsiėmimas mokamas. Būtina išankstinė registracija tel. (8 656) 15 021.

Rugpjūčio 20–rugsėjo 2 d. (pirmadieniais–penktadieniais)
Rašytojo Thomo Manno memorialinis muziejus
Skruzdynės g. 17, Neringa, tel. (8 469) 52 260.
Edukacinis užsiėmimas „Mažosios Lietuvos žaidimai“
Muziejaus edukatorė įvairaus amžiaus moksleivius ir ikimokyklinio
amžiaus vaikus supažindins su senoviniais Mažosios Lietuvos
žaidimais.
Edukacinis užsiėmimas mokamas. Būtina išankstinė registracija tel. (8 469)
52 260. Laikas derinamas registruojantis.
Rugpjūčio 21– rugsėjo 1 d. (antradieniais–šeštadieniais)
Kintų Vydūno kultūros centras
Kuršių g. 22, Kintai, Šilutės r., tel. (8 441) 47 379.
10.00–17.00 Edukacinė programa „Gyvenimas yra kelionė
tobuluman...“
Vydūnas buvo įvairiapusė asmenybė, tobulinusi save įvairiose
srityse. To siekti jis linkėjo kiekvienam tautiečiui. Kintų Vydūno
kultūros centro palėpėje pristatoma paroda su edukaciniais
žaidimais apie Vydūno pasaulėžiūrą, veiklą, kūrybą. Tai – lyg
lietuvių kalbos, istorijos, dailės, teatro ir kitų sričių pamokos. Pvz.,
žaidimas NAUJAS ŽODIS supažindina su Vydūno kurtais žodžiais,
jų reikšmėmis bei kalboje prigijusiais, ligi šiol naudojamais žodžiais.
Užsiėmimo dalyviai Vydūno sukurtus žodžius ras žaisdami dėlionę.
Edukacinė programa mokama. Būtina išankstinė registracija tel. (8 441) 47 379.
10.00–17.00 Edukacinė programa „Pamatyk-išgirs-paliesk-pajausk“
Muziejaus ekspozicijoje pristatomas naujai įrengtas Tilsmo
kambarys. Tai – moderni šviesos ir garso instaliacija, įrengta,
remiantis piešiniu iš Vydūno knygos „Sveikata, jaunumas, grožė“.
Vidinis tilsmas – tai buvimas su savimi, kurio metu, pasak Vydūno,
gali pažinti save. Į Tilsmo kambarį užėjęs lankytojas per kelias
su savimi praleistas minutes susipažįsta su tuo, kuo gyveno pats
rašytojas, gali save pamatyti žmogaus gyvatų spinduliuose. Juslių
kambaryje kviečiame pažvelgti į pasaulį pojūčiais ,,paliesk“,
,,užuosk“. Tai – edukacinis kambarys, kuriame liečiant, uostant
galima pajusti daiktų, medžiagų formas, paviršius, atspėti gerai
pažįstamus daiktus.
Edukacinė programa mokama. Būtina išankstinė registracija tel. (8 441) 47 379.

Rugpjūčio 20–rugsėjo 2 d. (antradieniais– šeštadieniais)
Martyno Jankaus muziejus
Martyno Jankaus g. 5, Bitėnai, Lumpėnų sen. Pagėgių sav., tel. (8 441) 42 736.
10.00–17.00 Improvizuota ekskursija „Pažink Vydūną mene“
Prie Martyno Jankaus muziejaus 3 ha plote įkurtas jau antrąjį
savo gyvavimo dešimtmetį skaičiuojantis Mažosios Lietuvos
sodas-galerija po atviru dangumi. Jame savo kūrybines impresijas
palieka kasmet organizuojamų meno plenerų dalyviai. 2018-ųjų
tarptautinis meno pleneras „Vydūno erdvė, laikas, ženklai“ skirtas
150-osioms Vydūno gimimo metinėms. Ekskursijos dalyvius po
paveikslų sodą vedžios ir jo sentencijas skaitys Marta – Vydūno
mūza ir bendražygė.
Ekskursija mokama. Būtina išankstinė registracija tel. (8 656) 15 021.
Vydūno muziejuje.
Kintų Vydūno kultūros centro
archyvo nuotr.

Rugpjūčio 21– rugsėjo 1 d. (antradieniais–šeštadieniais)
Kintų Vydūno kultūros centras
Kuršių g. 22, Kintai, Šilutės r., tel. (8 441) 47 379.
10.00–17.00 Emalio miniatiūrų paroda ,,Šimtmečio atvirukas“
Emalio galerijoje eksponuojama profesionalių dailininkų 16-osios
emalio meno laboratorijos ,,Pamario ženklai“ miniatiūrų paroda
,,Šimtmečio atvirukas“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui. Galerijoje galima pasigrožėti per 15 metų menininkų
sukurtais darbais, kuriuose savaip įprasminta Pamario krašto
istorija, tradicijos, asmenybės, gamtos grožis.
Parodos lankymas nemokamas.
Rugpjūčio 22–30 d.
Šilutės Hugo Šojaus muziejus
Lietuvininkų g. 4, Šilutė, tel. (8 441) 62 207.
10.00–18.00 Ekskursija Šilutės Hugo Šojaus muziejaus restauravimo
centre
Lankytojams bus atvertos įdomaus ir paslaptingo, „stebukladariais“
vadinamo restauracinio centro durys. Kaip sudūlėjęs, neįskaitomas
dokumentas prikeliamas antram gyvenimui, kaip knygose šoka
raidės? O gal smalsu, apie ką pasakoja prosenelės staltiesė ar prieš
šimtą metų naudotas laikrodis? Į visus lankytojus dominančius
klausimus atsakys metalo, tekstilės ir dokumentų restauratoriai.
Ekskursija nemokama.
Rugpjūčio 24 d. (penktadienis)
Martyno Jankaus muziejus
Martyno Jankaus g. 5, Bitėnai, Lumpėnų sen. Pagėgių sav., tel. (8 441) 42 736.
16.00 Renginys „Amžinosios šviesoje“
Renginio dalyviai kviečiami į vieno eksponato – Amžinosios
Rambyno Kalno knygos, saugomos Nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos Retų spaudinių skyriuje, pristatymą
Bitėnuose. Amžinoji Rambyno kalno knyga 1928 m. Mažosios
Lietuvos patriarchui Martynui Jankui jo 70-mečio ir Lietuvos
valstybės 10-mečio proga buvo padovanota kaip svečių knyga.
Tai – vienas įdomiausių raštijos dokumentų, kuriame savo
sakraliausias mintis įrašė žymiausi tarpukario politikos, kultūros,
visuomenės veikėjai. Įspūdingo dydžio, variniais apkaustais
ir gumburais puošta, 23 kilogramus sverianti knyga bus
eksponuojama Martyno Jankaus muziejaus erdvėse, o ją „pavartyti“
ir pastudijuoti įrašus bus galima tik specialiame monitoriuje.
Renginys nemokamas.
Rugpjūčio 25 d. (šeštadienis)
Lietuvos jūrų muziejus
Smiltynės g. 3, Klaipėda, tel. (8 46) 49 07 40.
14.00 Teatralizuotas renginys „Pasivaikščiojimas su Prezidentu
Antanu Smetona po Lietuvos laivyno istoriją“
Renginio dalyviai kviečiami prisijungti prie Prezidento Antano
Smetonos, atvykusio į Nerijos fortą kartu su žmona, ministrais
ir svita, ir susipažinti su pagrindiniais Lietuvos laivyno istorijos
fragmentais, kurie atsispindi muziejaus ekspozicijoje, ypatingą
dėmesį skiriant unikaliam eksponatui – pirmojo Lietuvos karo
laivo „Prezidentas Smetona“ vėliavai. Prezidentą ir jo svitą įkūnys
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro artistai, tad kelionė į
smetoninės Lietuvos laiką bus turtinga ir muzikiniais, šokio
elementais bei to laiko tradicijomis. Patys lankytojai raginami

pasidabinti to laikotarpio stilistikos drabužiais, kartu su Prezidento
svita ne tik pažinti istoriją, bet ir piknikauti, ragaujant kafiją su
eklerais ir mokantis šokti fokstrotą.
Dalyvavimas renginyje – su muziejaus bilietu.
Rugpjūčio 25 d. (šeštadienis)
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda, tel. (8 46) 41 05 27.
12.00 Renginys „Nepriklausomybės ženklai Klaipėdos krašte“
Renginio metu bus pristatoma nauja muziejaus ekspozicija
„Klaipėdos kraštas XX a. pirmojoje pusėje“, demonstruojama
kino kronika, pasakojama apie šio krašto žymiausius veikėjus,
puoselėjusius lietuvybę.
Renginys nemokamas.
Rugpjūčio 28 d. (antradienis)
Kuršių nerijos istorijos muziejus
Pamario g. 53, Neringa, tel. (8 469) 52 260.
17.30 Parodos „Valteris Didžys - Tilžės akto signataras, visuomenės
veikėjas, gydytojas, medicinos mokslų daktaras“ pristatymas ir
paskaita. Paroda veiks iki 2018 m. rugsėjo 1 d.
Renginys nemokamas. Vėlesnis parodos lankymas – su muziejaus bilietu.
Rugpjūčio 30 d. (ketvirtadienis)
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda, tel. (8 46) 41 05 27.
16.00 Renginys „Nepriklausomybės ženklai Klaipėdos krašte“.
Renginio metu pristatoma nauja muziejaus ekspozicija „Klaipėdos
kraštas XX a. pirmojoje pusėje“, demonstruojama kino kronika,
pasakojama apie šio krašto žymiausius veikėjus, puoselėjusius
lietuvybę.
Renginys nemokamas.
Rugpjūčio 31 d. (penktadienis)
Prano Domšaičio galerija
Liepų g. 33, Klaipėda, tel. (8 46) 41 04 12.
15.00 Popietė-susitikimas medalių ir filatelijos parodoje „Lietuvos
istorijos ženklai“
Paroda iš Prano Avižinio ir Algirdo Červinsko (1925–2016) rinkinių,
skirta Lietuvos 100-mečiui.
Renginys nemokamas.
Rugsėjo 1 d. (šeštadienis)
Šilutės Hugo Šojaus muziejus
Lietuvininkų g. 4, Šilutė, tel. (8 441) 62 207.
13.00–16.00 Edukacinė programa „Nepriklausomybės metų ženklai
senojoje Šilutėje“
Manote, jog puikiai pažįstate Šilutės miestą ir apie jį žinote daug
istorinių faktų? Norite pasitikrinti savo žinias ar sužinoti dar daugiau?
Mėgstate aktyviai ir netradiciškai leisti laisvalaikį bei save išbandyti
pačiose netikėčiausiose situacijose? Jeigu Jūsų atsakymas „taip“ ar
„galbūt“, šis edukacinis renginys – kaip tik Jums. Programa pritaikyta
įvairioms amžiaus grupėms. Mažieji, keliaudami po Hugo Šojaus dvarą, o
vyresnieji – po žinomas ir netikėtas Šilutės vietas, ieškos, spręs užuominas,
patirs atradimo džiaugsmą, prisimins ar sužinos naujų faktų apie dvarą ir
jo paslaptis, Šilutės miestą ir Nepriklausomybės metų ženklus jame.
Edukacinė programa nemokama.

Rugsėjo 10 d. (pirmadienis)

Rugs ėjo 3–27 d.

Ž E M AITIjoje

Rugsėjo 3–20 d.

Gargždų krašto muziejus
Sodo g. 5, Gargždai, tel. (8 670) 37 145.
Paroda „Tremtis ir rezistencija“
Ši paroda pristatys pokario Lietuvos laisvės kovas ir tremtį. Taip
pat bus eksponuojami tremtinių, kurie buvo ištremti į Sibirą,
asmeniniai daiktai (tremtyje siuvinėtos staltiesės, lovatiesės,
servetėlės, pačių rankomis iš medžio išdrožti vaikų žaislai ir kt.).
Parodos lankymas – su muziejaus bilietu.
Rugsėjo 5–27 d.

Skuodo muziejus
Šaulių g. 3, Skuodas, tel. (8 440) 73 638.
Virtuali paroda „Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija
Nepriklausomybės idėjų šviesoje“
Paroda eksponuojama muziejaus svetainėje www.skuodomuziejus.lt ,
ji skirta Lietuvos Nepriklausomybės ir Skuodo Pr. Žadeikio
gimnazijos jubiliejams paminėti. Skuodo Pr. Žadeikio vardo
gimnazija, pradėjusi veiklą 1918 m. lapkričio 7 d., kartu su
Lietuva šiais metais švenčia 100-metį. Tai – vienas iš ryškiausių
Nepriklausomybės ženklų Skuode, neprarandantis reikšmingumo
ir šiandien.
Rugsėjo 7 d. (penktadienis)

Raseinių krašto istorijos muziejus
Muziejaus g. 3, Raseiniai, tel. (8 612) 21 400.
Raseinių miesto Žemaičio aikštėje
16.00 Meninė akcija-performansas „Nepriklausomas Žemaitis“
Renginys su istorijos prieskoniu.
Rugsėjo 7 d. (penktadienis)

Žemaičių dailės muziejus
Parko g. 3A, Plungė, tel. (8 688) 74 212.
16.00 Parodos „Didžiojo tikslo link: lietuvių konferencijai Vilniuje –
100“ atidarymas
Lietuvių konferencijos 100-mečiui skirta paroda iš Lietuvos
Respublikos Seimo.
Paroda veiks iki 2018 m. spalio 8 d.
Atidarymo renginys nemokamas. Vėlesnis parodos lankymas –
su muziejaus bilietu.
Rugsėjo 7 d. (penktadienis)

Kretingos muziejus
Vilniaus g. 20, Kretinga, tel. (8 613) 49 107.
Muziejaus Baltojoje salėje
14.00 Popietė „Kretingos kraštotyros draugijos įkūrimo reikšmė
krašto kultūrai“
Renginys nemokamas.

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
Salantų g. 2, Mosėdis, tel. (8 440) 51 123.
14.30 Fotografijų parodos ,,Vaclovo Into muziejaus kūrimo kelias“
atidarymas
16.00 Ekskursija ,,Atsinaujinęs Akmenų parkas“
Paroda veiks iki 2018 m. spalio 10 d.
Atidarymo renginys nemokamas. Vėlesnis parodos lankymas – su
muziejaus bilietu.
Rugsėjo 13 d. (ketvirtadienis)

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus
L. Ivinskio g. 4, Rietavas, tel.: (8 448) 68 992; (8 698) 21 426.
Rietavo miesto Laisvės aikštėje
11.00 Parodos „Lietuvos nepriklausomybės ženklai Rietavo
metraštyje“ pristatymas
Teminės lauko fotoekspozicijos „ Rietavas Lietuvos Respublikos
Nepriklausomybės laikotarpiu 1918–1940) pristatymas ir
edukacinė ekskursija aplankant istorinius to laikotarpio Rietavo
objektus: Lietuvos Nepriklausomybės paminklą miesto aikštėje,
miesto skverą su fontanu, senąsias Rietavo miesto gatves.
Paroda veiks iki 2018 m. spalio 13 d.
Renginys nemokamas.
Rugsėjo 14 d. (penktadienis)

Gargždų muziejus
Sodo g. 5, Gargždai, tel. (8 670) 37 145.
Dr. Jurgio Šaulio gimtinėje Balsėnuose
14.00 Popietė „Dr. J. Šaulio asmenybė“
Kviečiame aplankyti 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signataro, pirmojo Lietuvos diplomato dr. Jurgio Šaulio gimtinę
Balsėnuose. Vietoje, kur stovėjo jo sodyba, yra pastatytas koplytstulpis.
Rugsėjo 14 d. (penktadienis)

Kretingos muziejus
Vilniaus g. 20, Kretinga, tel. (8 613) 49 107.
16.00 Filmo „Kartu su Lietuva“ peržiūra
Režisieriaus J. Lingio dokumentinio filmo „Kartu su Lietuva“
peržiūra muziejaus Baltojoje salėje.
Laisvės alėja Plungėje.
Kęstučio Vaitkaus nuotr.

Sovietų armijai antrą kartą užėmus Lietuvą, kaip ir prieš Antrąjį
pasaulinį karą, buvo siekiama kuo greičiau sovietizuoti visas
gyvenimo sritis ir įtvirtinti sovietinę tvarką. Visi, kurie priešinosi
okupacijai, dalyvavo aktyvioje ar pasyvioje Laisvės kovoje, buvo
priversti gyventi besislapstant. Lietuvos Katalikų Bažnyčia neliko
Laisvės kovos nuošalėje. Nors bažnyčios hierarchai negalėjo atvirai
palaikyti kovos, tačiau patriotiškai nusiteikę dvasininkai ją rėmė
kitais būdais.
Renginys nemokamas.
RUGSĖJO 15 D. (ŠEŠTADIENIS)

Palangos Gintaro muziejus
Vytauto g. 17, Palanga, tel.: (8 460) 30 313; (8 687) 78 641.
14.00 Edukacinis renginys vaikams „Liūtuko pasakojimai“
16.00 Spektaklis „Šimtmečio moterys“
Spektaklio organizatorius – VšĮ „Ketvirta versija“, vaidina Lietuvos
Nacionalinio dramos teatro aktorės Jurga Kalvaitytė ir Neringa Bulotaitė.
Rugsėjo 15 d. (šeštadienis)

Žemaičių dailės muziejus
Parko g. 3A, Plungė, tel. (8 687) 58 487.
11.00 Bendruomenių konferencija „Atrask šimtmečio paveldą“
Plungės rajono bendruomenių atstovai, kraštotyrininkai, seniūnijų
darbuotojai pristatys jų aplinkoje esantį Lietuvos valstybingumui
svarbų paveldą, nagrinės su juos suijusias problemas, prieinamumo
visuomenei ir viešinimo galimybes.
Rugsėjo 16 d. (sekmadienis)

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
Didžioji g. 10, Plateliai, Plungės r., tel. (8 677) 86 518.
Renginio pradžia prie Platelių dvaro svirno (Didžioji g. 22, Plateliai)
11.00 Ekskursija ,,Šimtmečio atminties ženklai“
Pažintinė ekskursija pokario kovų takais po Platelių ir Plokštinės apylinkes.
Renginys nemokamas.
Rugsėjo 19 d. (trečiadienis)

Kelmės krašto muziejus
Dvaro g. 15, Kelmė, tel. (8 614) 94 140.
Žalpių kraštotyros muziejuje (Žalpiai, Pakražančio sen., Kelmės r.)
14.00 Naujos ekspozicijos „Žalpių pradžios mokykla“ atidarymas
Palangos progimnazija įkurta 1886 m.
Jono Šliūpo memorialinės
sodybos archyvo nuotr.

ir edukacinės programos „Pamoka tarpukario pradžios
mokykloje“ pristatymas
Nepriklausomybės metų ženklas arba simbolis –1918 m. pradėta
statyti Žalpių valsčiaus mokykla, kurios statybą visų gyventojų
suneštomis lėšomis organizavo Lietuvos Steigiamojo Seimo trijų
kadencijų narys, visuomenės veikėjas Kazimieras Ralys (1885–1958).
Šiuo metu pastate veikia Kelmės krašto muziejaus padalinys Žalpių
kraštotyros muziejus. Muziejaus ekspozicijose įamžinta trijų
asmenybių – Homero „Odisėjos“ ir „Iliados“ vertėjo Jeronimo Ralio
(1876–1921), vargonų meistro Jono Garalevičiaus (1871–1943) ir
Lietuvos Steigiamojo Seimo nario, visuomenės veikėjo Kazimiero
Ralio (1885–1958) atminimas.
Rugsėjo 20 d. (ketvirtadienis)

Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus
M. Valančiaus g. 9, Nasrėnų k., Kretingos r., tel. (8 445) 48 722.
12.00 Fotografijų parodos ,,Nuotraukos mena Lietuvos
nepriklausomybės metus (1918–1940)“ atidarymas
Parodoje eksponuojamos nuotraukos, vaizduojančios
Nasrėnų ir aplinkinių kaimų žmonių gyvenimą, veiklą Lietuvos
nepriklausomybės laikotarpiu. Paroda veiks iki 2018 m. spalio 20 d.
Atidarymo renginys nemokamas. Vėlesnis parodos lankymas –
su muziejaus bilietu.
Rugsėjo 21 d. (penktadienis)

Simono Daukanto memorialinis muziejus
Basanavičiaus g. 6, Papilė, Akmenės r., tel.: (8 425) 32 926; (8 677) 72 212.
10.00 Teminė ekskursija „Išmintis, laisvė ir valia – 1930 m. Lietuvos
simbolis“
Teminės ekskursijos metu bus atskleistas miestelio savitumas,
atrasti Nepriklausomybės metų ženklai, aplankytos istorinę
reikšmę turinčios miestelio vietos, o užsukus į Simono Daukanto
muziejų, bus galima pamatyti senuosius miestelio laikus menančių
nuotraukų ekspoziciją.
Ekskursija nemokama.
Rugsėjo 21 d. (penktadienis)

Žemaičių dailės muziejus
Parko g. 3A, Plungė, tel. (8 686) 58 531.
10.00 Tarptautinė mokslinė konferencija „Žemaičių žemės sūnūs
broliai Narutavičiai: Lietuvos Nepriklausomybės akto
signataras Stanislovas (1862–1932) ir pirmasis Lenkijos
prezidentas Gabrielius (1865–1922 m.)“
Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Lietuvos ir Lenkijos
valstybingumo atkūrimo šimtmečiams.
Rugsėjo 21 d. (penktadienis)

Jurbarko krašto muziejus
Vydūno g. 21, Jurbarkas, tel. (8 612) 87 729.
12.00 Parodos „Laiko ženklai spaudiniuose“ atidarymas
Lietuvos 100-mečiui skirto parodų ciklo „Laiko ženklai
spaudiniuose“ trečioji dalis. Paroda skirta Jurbarko gimnazijos
100-mečiui. Paroda veiks iki 2018 m. gruodžio 20 d.
Atidarymo renginys nemokamas. Vėlesnis parodos lankymas –
su muziejaus bilietu.

Rugsėjo 21 d. (penktadienis)

Kretingos muziejus
Vilniaus g. 20, Kretinga, tel. (8 613) 49 107.
Muziejaus Baltojoje salėje
16.00 Filmo „Malonė“ peržiūra ir susitikimas su režisiere Dalia
Kancleryte
Filmas „Malonė“ – tai brolių pranciškonų puoselėta lietuvių
emigrantų tikėjimo, kalbos, kultūros išlikimo istorija užjūryje –
Kanadoje. Lietuviai emigrantai privalėjo įsikurti, išlaikyti tikėjimą,
lietuvybę, tad pamažu ėmė burtis Toronto mieste, kur 1953 m.
kartu su broliais pranciškonais įkūrė Toronto Prisikėlimo parapiją.
Renginys nemokamas.
Rugsėjo 22 d. (šeštadienis)

Dr. Jono Šliūpo memorialinė sodyba-muziejus
Vytauto g. 23, Palanga, tel. (8 670) 88 037.
11.00, 14.00, 16.00 Parodos „Vasario 16-osios Akto signatarai
Palangos progimnazijos auklėtiniai“ pristatymas
Palangos progimnazija įkurta 1886 m. grafo Juozapo Tiškevičiaus
iniciatyva vietoje valstybinės pradinės miesto mokyklos, kurioje buvo
dėstoma vokiečių kalba. Palangos progimnazijoje buvo mokoma tik
rusų kalba (nemokantys rusiškai vykdavo į Liepojos gimnaziją, kur
buvo dėstoma vokiečių kalba). Net keturi šios mokyklos auklėtiniai –
Antanas Smetona, Steponas Kairys, Jurgis Šaulys ir Kazimieras
Šaulys – tapo Vasario 16-osios Akto signatarais. Paroda veiks iki
2018 m. gruodžio 31 d.
Pristatymo renginiai nemokami. Vėlesnis parodos lankymas – su muziejaus
bilietu.
Rugsėjo 23 d. (sekmadienis)

Mažeikių muziejus
V. Burbos g. 9, Mažeikiai, tel. (8 614) 4 603.
10.00 Ekskursija „Nepriklausomybės metų ženklai Mažeikių krašte“
Ekskursijos maršrutas: Viekšniai-Seda-Grūstė-Renavas-Židikai.
Planuojami aplankyti objektai:
Viekšniuose – Viekšnių Žydų senosios kapinės, Viekšnių senosios
kapinės, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, Profesorių M. V. V. Biržiškų
memorialinė ekspozicija, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto

paminklas, paminklas Biržiškų šeimai, Viekšnių vaistinės muziejus,
Lietuvos aviacijos pradininko A. Griškevičiaus memorialinis
muziejus, Viekšnių malūnas;
Sedoje – Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Lurdas, paminklas
Lietuviams kariams Sedos mūšiui 1944 metais atminti, Šv. Jono
Nepomuko bažnyčia, Magazinas, paminklas Vytautui Didžiajam,
Antano Baranausko biustas, koplytstulpis Adomui Šoblinskui,
Sedos vandens malūnas, buvusios Sedos sinagogos vieta, senosios
žydų kapinės, senosios Sedos kapinės, Sedos koplytstulpis (Mūro
kryžius);
Grūstėje – paminklas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui;
Renave – Renavo dvaro sodyba;
Židikuose – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, Rašytojos Šatrijos Raganos
memorialinis muziejus, Židikų Šv. Onos koplyčia.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 443) 26 791. Išvykimo vieta derinama
užsiregistravus.
Rugsėjo 27 d. (ketvirtadienis)

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus Dionizo Poškos Baublių filialas
Bijotai, Šilalės r., tel. (8 614) 56 223.
11.00 Parodos „Laisvės šaukliai“ atidarymas
Renginio metu bus pristatyta šimtas svarbiausių įvykių Šilalės
rajone. Paroda veiks iki 2018 m. lapkričio 27 d.
Atidarymo renginys nemokamas. Vėlesnis parodos lankymas – su
muziejaus bilietu.
Rugsėjo 27 d. (ketvirtadienis)

Žemaičių muziejus „Alka“
Muziejaus g. 31, Telšiai, tel. (8 684) 75 372.
Lietuvos muziejų kelio „Nepriklausomybės metų ženklai“
programos uždarymo renginys
13.00 Teminė ekskursija, paskaita „Šimtas Nepriklausomybės
ženklų – simbolių“
14.00 Parodos „Pirmieji. Įspūdingieji. Naujausi“ atidarymas
Parodoje eksponuojami pirmieji, įspūdingiausi ir naujausi
muziejuje saugomi eksponatai. Paroda veiks iki 2018 m. spalio 31 d.
Parodos atidarymo renginys nemokamas. Vėlesnis lankymas - su muziejaus
bilietu.

Žemaičių muziejaus „Alka“ ansamblis.
ŽMA archyvo nuotr.

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
sutelkė tiek muziejininkų bendruomenę, tiek ir visų Lietuvos regionų
visuomenę ir paskatino dalyvauti bendrame sumanyme. 2014 m. Lietuvos
muziejai pradėjo naują etapą ir penkerių metų ciklą, skirtą Lietuvos
valstybės atkūrimo100-mečiui:

2014 m. – Lietuvos muziejų kelias „Atrastieji lobiai ir įmintos
paslaptys“ įdėmiai ir kūrybingai pažvelgė į Lietuvos
muziejuose sukauptas archeologines vertybes, kurios
atidengia tiek baltų kultūros atmintį, tiek senuosius
krikščioniškosios Lietuvos amžius.
2015 m. – Lietuvos muziejų kelias „Liaudies meno grožis“:
atsižvelgiant į tai, kad 2015-ieji metai LR Seimo buvo
paskelbti Lietuvos etnografinių regionų metais, muziejai
atkreipė dėmesį į kitą ypač svarbų nacionalinės kultūros
klodą – lietuvių liaudies meną, kurio labai daug sukaupta
vietos muziejuose visoje Lietuvoje.
2016 m. – Lietuvos muziejų kelias „Dvarų kultūros atspindžiai“
leido tiek atskleisti muziejų saugomas vertybes, tiek iš
esmės į dvarus, jų statinius, istorinius parkus pažvelgti
kaip į Europos kultūros formą, kuri Lietuvoje šalia etninės
(tradicinės) baltų kultūros, egzistavo ypač gausiais
estetiniais pavidalais.
2017 m. – Lietuvos muziejų kelias „Vasario 16-osios kūrėjai
ir puoselėtojai“ susiejo visoje Lietuvoje esančius
memorialinius muziejus, pristatė jų eksponatus,
vietoves, kitus atminties ženklus, tradicines šventes ir
bendruomenes buriančius renginius. Šiuose renginiuose
prisiminti prie Lietuvos valstybės atkūrimo prisidėję
ir ją puoselėję žmonės: rašytojai, švietėjai, dailininkai,
Nepriklausomybės Akto signatarai ir kitos iškilios
asmenybės.
2018 m. – Lietuvos muziejų kelias „Nepriklausomybės metų
ženklai“ šiais metais, minint Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo šimtmečio jubiliejų, prisimins ir šiuolaikiškai
pateiks svarbiausius Lietuvos Respublikos 1918–1940 m.
laikotarpio laimėjimus, kurie turėjo įtakos mokslo, menų,
kultūros, švietimo, pramonės, diplomatijos ir kitų sričių
plėtrai. Muziejų renginiai parodys, kaip augo ir tvirtėjo
Lietuvos Respublika, ką ji sukūrė, kas išliko dabarčiai ir
ateičiai bei tapo bendro Europos kultūros paveldo dalimi.
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.
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