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PROJEKTAS

Kaune atidarytas Lietuvos muziejų kelias

Praėjusį penktadienį, Tarptautinę muziejų dieną, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje atidarytas šalies muziejus vienijantis
projektas „Lietuvos muziejų kelias“. Programos „Nepriklausomybės metų ženklai“ pradžią paskelbė Muziejaus varpų bokšto kariliono garsai,
koncertavo Julius Vilnonis.
Muziejų kelias šiemet taip pavadintas akcentuojant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir Europos
kultūros paveldo metus. Iškilmingo
renginio dalyvius pasveikino bei
renginį vedė Lietuvos muziejų asociacijos valdybos narys, Nacionalinio
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus
direktorius Osvaldas Daugelis.
Tarptautinės muziejų dienos proga
susirinkusius muziejininkus pasveikino ir padėkas projekto „Lietuvos
muziejų kelias“ organizatoriams įteikė
Lietuvos kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson. Už aktyvų, atsakingą
ir prasmingą darbą organizuojant ir
koordinuojant Lietuvos muziejų kelio
veiklas padėka įteikta Lietuvos muziejų
kelio Žemaitijos regiono muziejų programos koordinatorei, Kretingos muziejaus direktorei Vidai Kanapkienei.
Renginyje dalyvavo ir muziejininkus taip pat sveikino LR Seimo
narys, Kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis, LR Seimo
narė, Kultūros komiteto pirmininko
pavaduotoja Raminta Popovienė,
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos direktorė
Diana Varnaitė, Lietuvos muziejų
asociacijos vadovas-valdybos pirmininkas Raimundas Balza.
Tarptautinę muziejų dieną Lietuvos muziejų asociacijos valdyba
2017 metų muziejininko vardą iškilmingai suteikė Nacionalinio M.
K. Čiurlionio dailės muziejaus direktoriaus pavaduotojai muziejininkei
Dainai Kamarauskienei.
2018 metų Lietuvos muziejų kelias –
baigiamoji penkerius metus trukusio
muziejinių renginių ciklo, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui,
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atkarpos dalis: 2014 m. prasidėjęs renginių ciklas tikslingai apžvelgė temas,
vedusias Lietuvos valstybingumo link
– muziejai pristatė sukauptas archeologines vertybes, lietuvių liaudies meną,
dvarų kultūrą, supažindino su Vasario
16-osios Lietuvą kūrusių ir nepriklausomybės idėją puoselėjusių asmenybių
biografijomis. Lietuvos muziejų kelias
tapo visoje šalyje svarbiu kultūriniu
judėjimu: per ketverius projekto įgyvendinimo metus visuomenei buvo
pristatyta daugiau kaip 570 kultūros
paveldo aktualinimo renginių, juose dalyvavo daugiau kaip 406 tūkst.
lankytojų.
Lietuvos muziejų asociacijos vadovas-valdybos pirmininkas R. Balza

sakė, kad muziejų kelio renginiai atskleis, kaip augo ir tvirtėjo Lietuvos
Respublika, ką ji sukūrė, kas išliko dabarčiai ir ateičiai bei tapo bendro Europos kultūros paveldo dalimi. Veiklos
įvairovė leis pažvelgti į Vasario 16-osios
Respublikos paminklus, nacionalinės
svarbos projektus, muziejų saugomas
vertybes, švietimo, meno, valstybės
įstaigų pastatus ir kitus vertingiausius
nepriklausomybės metų ženklus, jau
tapusius Lietuvos simboliais.
„Lietuvos muziejų kelias“ prasidėjo gegužės 18-ąją – Tarptautinę
muziejų dieną, o baigsis rugsėjo
27-ąją – Pasaulinę turizmo dieną:
75 muziejai iš visos Lietuvos parengė per 130 renginių. Pirmieji temą

„Nepriklausomybės metų ženklai“
plėtos Aukštaitijos muziejai, savo
programą pradėję 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.
2018 metų „Lietuvos muziejų
kelio“ programoje dalyvaus 16 Žemaitijos muziejų, kurie rugsėjo 3–27
dienomis kvies net į 28 renginius:

11 parodų, 2 spektaklius, 5 temines
popietes, 6 ekskursijas, 2 mokslines
konferencijas (viena jų – tarptautinė), 2 edukacinius renginius.
Džiugu, kad „Muziejų kelio“ renginiai perkopė muziejų pastatų, auditorijų sienas ir išėjo į miestų ir miestelių
aikštes, skverus, gatves, iškilių krašto
žmonių gimtines, kvies eiti rezistencijų keliais, aplankyti ir susipažinti su
reikšmingais Lietuvos istorijai objektais. Projekto partneriais tapo mokyklos, gimnazijos, kultūros centrai. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
kvies į pažintinę ekskursiją pokario
kovų takais po Platelių ir Plokštinės
apylinkes. Kretingos muziejus parengė trijų renginių ciklą „Kartu su Lietuva“: pirmojoje dalyje pažvelgsime
į mūsų muziejaus lopšį – Kretingos
kraštotyros draugijos įkūrimą, antrojoje – kartu su režisieriumi Justinu
Lingiu bandysime atskleisti mažai tyrinėtą rezistencijos pusę – dvasininkų
rezistenciją, o trečiojoje – su režisiere
Dalia Kancleryte kirsime laiko bei
erdvės ribas ir išvysime, kaip pokario
emigrantai lietuviai kūrė lietuvišką
bendruomenę išeivijoje – Kanadoje.
Susipažinsime su lietuvių kalbos, tikėjimo, kultūros, tradicijų – savasties
– išsaugojimo emigracijoje istorija.
Kviečiame prasmingai paminėti
Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio jubiliejų – atsiverti
naujoms žinioms ir netikėtiems atradimams, kurie laukia „Lietuvos
muziejų kelyje“ tyrinėjant Nepriklausomybės metų ženklus.
Jolanta KLIETKUTĖ
Kretingos muziejaus
Archeologijos ir istorijos sk. vedėja

Europos diena bibliotekoje: nuo atvirlaiškių iki šokių
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, sveikindama Lietuvą su Europos diena, ir mažus, ir didelius kretingiškius
kvietė į gausybę renginių.
Bibliotekoje vyko kūrybiniai užsiėmimai
„Atvirlaiškis 100-ojo gimtadienio proga“. Jų metu
Kretingos M. Daujoto pagrindinės mokyklos ketvirtokai prisiminė žinias apie Europos Sąjungą,
sužinojo, kurios valstybės kaimynės 2017–2018
m. taip pat švenčia nepriklausomybės atkūrimo
šimtmečius, bei buvo pakviesti sukurti šioms
valstybėms sveikinimo atvirlaiškius. Kūrybinio
užsiėmimo metu buvo naudojami objektai, susiję
su Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos
valstybingumo simbolika, tautiniais atributais.
Atvirlaiškių gamybos užsiėmimą vedė menininkė Rasa Lazdauskaitė, kuri vaikus mokė dar
nebandytos lako liejimo ant vandens technikos.
Atvirlaiškiai, skirti penkioms valstybėms, yra
viešinami bibliotekos Facebook paskyroje, o daugiausia simpatijų sulaukę darbai keliaus kaip sveikinimai į atitinkamų šalių ambasadas Lietuvoje.
Europos dienos proga Kretingoje viešėjusi
Seimo narė, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja Aušra Maldeikienė bendravo su kretingiškiais bei atsakinėjo į jiems
aktualius klausimus. Buvo paliestos aktualios

visuomenei temos – brexit, kiek duodame ES
ir kiek gauname, pensijų kaupimo sistema ir
kiti su Europos ir Lietuvos politiniu gyvenimu
susiję klausimai bei ateities perspektyvos.
Šventinę Europos dienos savaitę Kretingos
bibliotekoje vyko susitikimas su VDU profesoriumi, atradusiu Lietuvos Nepriklausomybės akto originalą, Liudu Mažyliu. Susitikimo
metu buvo kalbama apie Nepriklausomybės
aktą, jo reikšmę, signatarus, to meto politinę
situaciją, akto dingimą, paieškas, atradimą bei
išleistą knygą „99 metai po įvykio“.
Europos dieną minėjo ir šukiškiai. Kretingos
bibliotekos Šukės filialo bibliotekininkė bendruomenės nariams papasakojo apie Europos
Sąjungą, jos piliečių teises, savanorystę, tolerancijos svarbą. Vakare visi dalyvavo gėlių sodinimo
akcijoje „Žiedai Europai“. Renginio metu buvo
sodinamos žydinčios gėlės, iš kurių kompozicijos
sudarytas vientisas ES vėliavos paveikslas.
Europos savaitę kretingiškiai buvo kviečiami
mokytis šokių žingsnelių ir tuo pačiu susipažinti su skirtingų šalių kultūromis, tempera-
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Europos dienos proga Kretingoje lankėsi Seimo narė, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja Aušra Maldeikienė. Ji bendravo su kretingiškiais, atsakė į jiems aktualius
klausimus.

mentu, mentalitetu. Šis meninės saviraiškos bei
pilietiškumą ugdantis renginys skatino domėtis kitų kultūrų šokiais, populiarinti bei sąmoningai ugdyti kultūrinę kompetenciją. Pažinti
kitų šalių kultūras, tradicijas šokio žingsnelio
pagalba mokė ir kartu su kretingiškiais šoko
Lotynų Amerikos sportinių šokių ansamblio
„Žuvėdra“ šokėjas Dmitrij Popov.
Bibliotekos lankytojai, svečiai taip pat turėjo
galimybę išgirsti, kaip pasigaminti išskirtinę, unikalią, asmeniškai tinkančią arbatą, apie žoleles,

stiprinančias imunitetą, ir šaltos arbatos receptus.
Apie arbatžolių galią ir poveikį pasakojo Žolinčių
akademijos prezidentė Danutė Kunčienė.
Europos savaitės renginiuose dalyvavo įvairaus amžiaus bendruomenių nariai, kurie
buvo įtraukti į aktyvią, šviečiamąją ir kūrybinę
veiklą, leidusią labiau pažinti Europą ir įprasminti šios šventės reikšmę suvokiant Europos
tautų įvairovę ir ieškant bendrumo.
Inga TIREVIČIUTĖ
Vyresn. bibliotekininkė projektinei veiklai
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