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Lapkričio 28 d. Kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ įteiktas Kretingos muziejaus
direktorei Vidai Kanapkienei už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, bendruomeniškumo stiprinimą, už
asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką. Įkūrimo 80–metį šįmet švenčiančiame Kretingos
muziejuje aukščiausią Kultūros ministerijos apdovanojimą įteikė kultūros viceministras dr. Romas Jarockis.
V. Kanapkienė – istorikė, muziejininkė, nuo 1980 m. vadovaujanti Kretingos muziejui. Jai vadovaujant muziejus
buvo įkurtas restauruotose pranciškonų vienuolyno patalpose. 1992 m. jos iniciatyva Kretingos muziejus buvo
perkeltas į grafų Tiškevičių rūmus, kur įrengtos pirmosios muziejaus ekspozicijos, pradėtas gaivinti Žiemos
sodas. Nuo 2004 m. pagal V. Kanapkienės iniciatyva parengtus projektus renovuojamas ir Kretingos dvaro
parkas: atnaujinti takai, 2005 m. pastatytas Astronominis kalendorius su saulės laikrodžiu, įrengtas „Atminties
takas“, 2009 m. visuomenei pristatytas vienas iš dvaro fontanų. Jai vadovaujant Kretingos muziejus sėkmingai
įgyveno projektą „Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų renovacija ir pritaikymas turizmui“, finansuojamą
iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto įgyvendinimo metu renovuoti grafų Tiškevičių rūmai su
Žiemos sodu, vandens malūnas, ūkvedžio namas ir ratinė, buvusio šiltnamio vietoje įrengtas Amatų centras,
kuriame vykdomos 7 edukacinės programos. Naujai atgimusiuose pastatuose įrengtos archeologijos,
etnografijos, Kretingos krašto istorijos, Kretingos dvaro istorijos ir kultūros, senojo liaudies meno, numizmatikos,
botanikos ekspozicijos.
V. Kanapkienės iniciatyva jau daug metų Kretingos muziejuje vykdomi kultūriniai meniniai projektai. Nuo 1996 m.
organizuojami rajono kaimo bendruomenės vakarų ciklai „Metai ir žmonės", nuo 1998 m. – tradicinės Kretingos
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dvaro šventės, antrus metus organizuojamas Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia būti
norėjo“, klasikinės muzikos vakarai, jaunųjų amatininkų kūrybos darbų mugės ir kt. V. Kanapkienė daugelį metų
vadovavo rajono tautodailininkams, organizavo 5 kūrybines tautodailininkų stovyklas, pirmąją kraštiečių stovyklą
1997 m. Kartenoje (Kretingos r.).
V. Kanapkienė per visą vadovavimo įstaigai laikotarpį aktyviai dalyvavo valstybinių, visuomeninių ir profesinių
organizacijų veikloje:
1998–2007 m. – Lietuvos Respublikos savivaldybių muziejų direktorių bendrijos pirmininkė, dabar – Lietuvos
muziejų asociacijos, Savivaldybių muziejų bendrijos ir Vakarų Lietuvos dvarų ir parkų asociacijos valdybos narė,
klubo „Kretingos krašto ainiai“ pirmininko pavaduotoja.
Kultūros ministerijos informacija
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