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Muziejai – lankomiausia įstaiga 
Laima STONKUVIENĖ

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) iniciatyva gegužės 18 dieną visame pasaulyje švenčiama Tarptautinė muziejų diena. Daugiau kaip 
30 tūkstančių muziejų iš daugiau kaip 100 šalių visus, besidominčius muziejais ir juose saugoma žmonijos istorija, šią svarbią dieną kviečia 
paminėti kartu. Lietuvos muziejams, tarp jų – ir Kretingos, Muziejų diena šiemet itin džiugi – atliktas tyrimas parodė, kad pernai daugiausia 
lankytojų sulaukė būtent muziejai.    

Statistinė informacija, pa-
rengta vadovaujantis Lietuvos 
statistikos departamento teatrų, 
kino teatrų statistinių tyrimų 
duomenimis, taip pat Kultūros 
ministerijos, Martyno Mažvy-
do bibliotekos, Lietuvos liau-
dies kultūros centro statistiniais 
duomenimis, rodo, kad 2016 m. 
muziejuose apsilankė beveik 4 
mln. lankytojų, arba 85 tūkst. (2 
proc.) daugiau nei 2015 m. Kaip 
ir kasmet, daugiausia lankytojų 
sulaukė Trakų istorinis muziejus 
(385 tūkst.), Lietuvos jūrų mu-
ziejus (357 tūkst.), Lietuvos na-
cionalinis muziejus (255 tūkst.). 
2016 m. šalies muziejai surengė 
115 tarptautinių parodų ir iš-
leido 96 leidinius apie muziejų 
veiklą.

Lietuvoje iš viso yra 54 savival-
dybėms priklausantys muziejai 
– kraštotyros, memorialiniai ir 
kt. Kretingos muziejų palyginus 
su 15-a pasirinktų savavaldybių 
muziejų, išryškėjo džiuginan-
ti statistika: pagal apsilankymų 
skaičių per ataskaitinius metus 
bei edukacinių užsiėmimų temų 
skaičių Kretingos muziejus už-

Kretingos muziejus tarp 15-os šalies savivaldybių muziejų yra lankomas 
labiausiai – pernai jį aplankė 124 tūkst. 200 lankytojų.      

ima pirmąją vietą. Jame 2016 
m. apsilankė 124200 lankyto-
jų, antroje vietoje – garsusis A. 
Baranausko muziejus (106045), 
trečioje – Rokiškio muziejus 
(62046).

 Kretingos muziejus gali pa-
siūlyti net 66 edukacinių užsi-
ėmimų temas, antroje vietoje 
– Raseinių muziejus (55 temos), 
trečioje – Kauno miesto muzie-

jus (51 tema).
Pagal muziejaus parodoms 

ir vidaus ekspozicijoms skirtą 
plotą Kretingos muziejus yra 
antroje vietoje – 2257,12 kv. m, 
didesnį – 3132 kv. m plotą – turi  
Biržų muziejus. 

Trečioje vietoje tarp 15 sa-
vivaldybių muziejų Kretingos 
muziejus yra pagal išleistus lei-
dinius, edukacinių užsiėmimų 

dalyvių skaičių, apsilankymų 
muziejaus interneto svetainėje 
skaičių per ataskaitinį laikotar-
pį, seminaruose, kursuose, sta-
žuotėse dalyvavusių muziejaus 
darbuotojų skaičių.

 Kretingos muziejus išleido 3 
leidinius (pirmoje vietoje – Že-
maičių dailės muziejus, išleidęs 
24 leidinius, antroje – Rasei-
nių muziejus, išleidęs 10 leidi-
nių). Edukacinius užsiėmimus 
lankė 12675 dalyviai (pirmoje 
vietoje A. Baranausko muzie-
jus – 23422, antroje – Rokiškio 
muziejus, 15025 dalyviai), mu-
ziejaus interneto svetainėje per 
ataskaitinius metus apsilankė 
99584 lankytojai (pirmoje vie-
toje A. Baranausko muziejus – 
196272, antroje – Rokiškio mu-
ziejus, 142275 lankytojai). 

Kiek žemesnėse pozicijose 
muziejus yra pagal gaunamas 
lėšas ir muziejaus rinkiniuo-
se saugomų eksponatų skaičių 
– penkta ir šešta vietos iš 15 
savivaldybių muziejų. O pa-
lyginimui buvo pasirinkti A. 
Baranausko ir A. Vienuolio 
Žukausko memorialiniai, Že-

maičių dailės, Mažeikių, Kelmės 
krašto, Šilutės Hugo Šojaus, Pas-
valio krašto, Raseinių krašto ir 
kt. muziejai.         

Nuo 2005 metų visi Lietuvos 
muziejai dalyvauja akcijoje „Eu-
ropos muziejų naktis“. Jos tiks-
las yra įvairius bendruomenės 
narius supažindinti su muziejais 
naktį – metu, kuomet jie pa-
prastai nedirba. Šiemet Muziejų 
naktis vyks gegužės 20 dieną, 
šeštadienį.

Kaip informavo Kretingos 
muziejaus kultūrinės veiklos 
vadybininkė Roma Luotienė, 
Kretingos muziejaus nakties 
akcija „Lyg žvaigždės iš dan-
gaus...“ prasidės 18, o baigsis 
24 valandą. Nemokamai bus 
galima lankytis Dvaro rūmuo-
se, vandens malūne ir ūkvedžio 
name. 22 valandą ūkvedžio 
namo tapybos salėje prasidės 
muzikinė-literatūrinė kompo-
zicija „Lyg žvaigždės iš dan-
gaus...“. Dalyvaus sambūrio 
„Sielos aitvarai“ atlikėjai.

Muziejų naktis Kretingos 
muziejuje – gegužės 20 d., šeš-
tadienį, 18-24 val.

ATMINTIS

Darbėnuose pagerbti pokario partizanai
Kęstutis GABŠYS

Pirmadienį Darbėnuose vyko  Lietuvos partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenes vienybės dienos paminėjimo renginiai. Ši diena 
Lietuvoje buvo pradėta minėti dar tarpukaryje ir tradiciškai švenčiama gegužės mėnesio trečiąjį sekmadienį. Tądien visuomenei yra demons-
truojama karo technika, karių amunicija, renginių dalyviai vaišinami kareiviška koše. 

Darbėnuose Partizanų pagerbi-
mo, kariuomenės ir visuomenės 
pagerbimo dienos renginiai pra-
sidėjo šv. Mišiomis šv. Apaštalų 
Petro ir Pauliaus bažnyčioje. Po 
jų šventės dalyviai patraukė prie 
paminklo Žemaitijos apygardos 
Kardo rinktinės partizanams. Čia 

renginio dalyvius ir svečius svei-
kino  rajono vadovai, Darbėnų 
seniūnijos seniūnas, Klaipėdos 3 
Jūrų šaulių rinktinės vado pava-
duotojas, kiti asmenys.

Kalbėjusieji kvietė prisiminti 
ir vertinti pokario partizaninių 
kovų istorinį atminimą, akcen-

tavo kovotojų aukos už Tėvynės 
laisvę prasmę ir svarbą. Minėjime 
dalyvavusieji moksleiviai ir jau-
nieji šauliai buvo raginami sekti 
šiuo pavyzdžiu ir aktyviai kurti 
laisvą, demokratinę Lietuvą.

Padėjus gėlių prie paminklo 
Kardo rinktinės partizanams, 

uždegus atminimo žvakutes bei 
žuvusius Žemaitijos partizanus 
pagerbus tylos minute ir šautuvų 
salvėmis, duota pradžia 10 kilo-
metrų pėsčiųjų  žygiui į prieš 65 
metus Kumpikų apylinkių miš-
kuose  žuvusio Kardo rinktinės 
vado Kazimiero Kontrimo-Mon-

tės žūties vietą. Tai jau trečiasis 
toks žygis, kurį šios dienos proga 
organizuoja Darbėnų gimnazija.

Kumpikų apylinkių miškuose 
iki vėlyvos popietės vyko orien-
tacinio sporto varžybos, šau-
dymo pratybos, kitos sportinės 
rungtys.

Pasibaigus šv. Mišioms Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginio dalyviai 
žygiuoja prie paminklo Kardo rinktinės partizanams.

Žuvusiujų Kardo rinktinės partizanų atminimas pagerbtas iškilminga 
salve.


