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KRETINGOS MUZIEJUS ŠVENTĖ SOLIDŽIUS JUBILIEJUS
2020-10-12

Dviems jubiliejams – Kretingos muziejaus 85-mečio ir grafo Juozapo Tiškevičiaus 185-osios gimimo metinėms – skirta mokslinė konferencija vyko
grafų Tiškevičių rūmų Baltojoje salėje. Jolantos Klietkutės nuotr., 2020.

Spalio 10 d. Kretingos muziejus šventė solidžius jubiliejus – Muziejaus įkūrimo 85-ąsias ir Kretingos dvaro puoselėtojo, grafo Juozapo Tiškevičiaus
185-ąsias gimimo metines.
Muziejaus direktorė Vida Kanapkienė šiltu sveikinimo žodžiu pradėjo renginį, kuris vyko grafų Tiškevičių rūmų Baltojoje salėje. Sveikinimo žodį tarė
Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Dangiras Samalius ir administracijos direktorė Jolanta Girdvainė. Jie taip pat perskaitė Lietuvos
Prezidento Gitano Nausėdos ir Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio šventinius sveikinimus bei įteikė Kultūros ministerijos ir Kretingos rajono
savivaldybės mero Antano Kalniaus padėkos raštus muziejaus bendruomenės nariams pažymint jų ilgametį ir pasiaukojamą darbą.
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleris Paulius Vaniuchinas renginyje pristatė Kretingos muziejaus herbą, kuris šių metų spalio 5 d.
oficialiai buvo patvirtintas ir įregistruotas Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Juridinių asmenų herbų registre. Šį faktą patvirtinantis herbo
liudijimas įteiktas Muziejaus direktorei V. Kanapkienei.
Vienas pagrindinių renginio akcentų buvo mokslinė konferencija „Kretingos muziejus: nuo pirklio Leibos Mendelovičiaus namų iki grafų Tiškevičių
rūmų“. Konferencijos metu buvo apžvelgti svarbiausi Kretingos muziejaus istorijos etapai. Pranešimus skaitė direktorė Vida Kanapkienė, vyr. fondų
saugotoja Dalia Padriezienė, archeologijos ir istorijos skyriaus vyr. muziejininkas-istorikas Tadas Šaulys, informacijos ir edukacijos skyriaus vedėja
Jurgita Paulauskienė, gamtos skyriaus vedėja Jurgita Tertelienė, direktorės pavaduotojas muziejininkystei Julius Kanarskas.
Parodų salėse buvo atidarytos ir pristatytos parodos: „Juozapas Tiškevičius – naujovių diegėjas ir šeimos rezidencijos Kretingoje puoselėtojas“ ir
„Kretingos muziejui – 85: istorijos puslapiai, unikalūs eksponatai“.
Renginio finalinis akcentas – VI-ojo Kretingos dvaro menų festivalio „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“ atidarymas ir Klaipėdos valstybinio muzikinio
teatro simfoninio orkestro koncertas „SMS: Kur vėjams grojant, bangos dainuoja...“.
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