LIETUVOS MUZIEJŲ KULTŪRINIO SVETINGUMO PROGRAMA MOKSLEIVIAMS
VASARIO 16-OSIOS KŪRĖJAI IR PUOSELĖTOJAI
2017 m. rugsėjo 1 - gruodžio 31 d.
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ
Alytaus miesto Rotušės aikštė
Rugsėjo 1 – spalio 31 d.
Paroda „Pastatyk istorijai namus“
Viešosioms erdvėms pritaikytoje Alytaus kraštotyros muziejaus parodoje akcentuojami 20-ies
Dzūkijos asmenybių darbai, veikla, kuriant ir puoselėjant Lietuvos valstybingumą.
Informacija tel. (8 607) 81825, el. p. edukacija.alytus@gmail.com
Rugsėjo 20, 27 d., spalio 4, 11, 18 d.
Žaidimas-viktorina „(Ne)žinomi Nepriklausomybės kūrėjai“
Šis Alytaus kraštotyros muziejaus žaidimas-viktorina yra parodos „Pastatyk istorijai namus“ dalis.
Jo metu dalyviai turės atsakyti į klausimus, kurie susiję su 20-ies Dzūkijos asmenybių, kūrusių ir
puoselėjusių Lietuvos valstybingumą, biografijomis, darbais, veikla, įdomesnėmis gyvenimo
detalėmis. Tai galimybė išbandyti greitą mąstymą ir kojų miklumą. Žaidimą sudarys keturi
turnyrai, kurių nugalėtojai susitiks superfinale.
Informacija tel. (8 607) 81825, el. p. edukacija.alytus@gmail.com
Alytaus kraštotyros muziejus (Savanorių g. 6, Alytus)
Rugpjūčio 31 d. – spalio 4 d.
Paroda „Paletė ir gyvenimas. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966)“
Parodoje pristatomi įvairaus laikotarpio dailininko darbai iš Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir
rinkinių muziejaus fondų. Parodos leitmotyvu pasirinktas dailininko autobiografinės knygos
pavadinimas, kuris tarsi raktas, atrakina dailininko savasties ir kūrybos kelio duris.
Informacija tel. (8 315) 52151, el. p. jonynomuziejus@gmail.com.
Rugsėjo 15, 22, 29 d.
Ekskursija „Tapyti gyvenimą“
Ši ekskursija pristato parodoje „Paletė ir gyvenimas. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966)“
eksponuojamus dailininko kūrinius, kurie liudija kūrėjo požiūrį į gyvenimą, jo charakterį. Tai
galimybė pažinti pirmosios lietuvių dailės parodos rengėją, Lietuvių dailės draugijos ilgametį
pirmininką, šaulį, Lietuvos Šaulių sąjungos vadovą, skautą, aistringą keliautoją.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 315) 51086, el. p. ginzalte@yahoo.com . Laikas derinamas
registruojantis.
Spalio 25 d.
Pažintinė ekskursija į Savanorių g. kapines
Savanorių gatvės kapinės vienos iš seniausių Alytaus mieste. Jose palaidota daug žymių,
nusipelniusių Alytaus miestui ir Lietuvai žmonių. Čia ilsisi pirmasis kovose už Lietuvos
nepriklausomybę žuvęs karininkas Antanas Juozapavičius, 114 Lietuvos savanorių, savanoris
Artūras Sakalauskas, miesto burmistrai, pirmieji gydytojai ir vaistininkai.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 315) 51086, el. p. vilmantas.dunderis@alytausmuziejus.lt
Laikas derinamas registruojantis.

Kurnėnų mokykla (Draugystės g. 2, Kurnėnų k., Miroslavo sen. Alytaus r.)
Spalio 7, 14, 21, 28 d.
Ekskursijos parodoje „Apie dailininką A. Žmuidzinavičių. Prie gimtosios žemės versmės“
Šioje, Alytaus kraštotyros muziejaus įrengtoje parodoje pateikti ne žymaus Dzūkijos menininko A.
Žmuidzinavičiaus kūrybos darbai, o jo gyvenimo, viešnagių gimtajame Alytaus krašte akimirkos,
užfiksuotos fotografijose. Paroda bus eksponuojama unikalioje 1936 m. atidarytoje Kurnėnų
mokykloje, kurios statybas kuravo ir finansavo Amerikos lietuvis Laurynas Radziukynas.
Informacija tel. (8 315) 51990, el. p. direktorius@alytausmuziejus.lt.
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Šeimyniškėlių piliakalnio istorinis kompleksas (A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinio muziejaus padalinys, J. Biliūno g. 133, Anykščiai)
Rugsėjo 15–16 d. 10–19 val.
Istorijos pažinimo programa „Ir šiandien tebežymu, kur pilies būta...“
Moksleivius svetingai pasitiks Šeimyniškėlių piliakalnio istorinio komplekso statiniai ir istorinių
žaidimų kiemas. Lankytojai sužinos apie senovės lietuvių papročius, gyvenseną, drabužius bei
papuošalus, išbandys pilies karybos meną, susipažins su vienos didžiausių medinių pilių Rytų
Europoje istorija, apžiūrės pilies maketą, archeologinių radinių pavyzdžius, atliks istorines užduotis.
Papilio kiemelyje bus galimybė virti čiobrelių arbatą, žaistoi senovinius žaidimus. Akies taiklumą ir
rankų miklumą padės išsiaiškinti šaudymas iš lankų, aksties mėtymas.
Informacija tel. (8 610) 00 421, el. p. a.vienuolis@gmail.com.
BIRŠTONO SAVIVALDYBĖ
Birštono muziejus (Vytauto g. 9, Birštonas)
Rugsėjo 20, spalio 18, lapkričio 16, gruodžio 13 d. 15 val.
Dokumentinio kino filmo „Dr. Jonas Basanavičius“ peržiūra ir aptarimas
Žiūrėdami Ingos Berulienės ir Justino Lingio sukurtą dokumentinį filmą moksleiviai sužinos apie
dr. Jono Basanavičiaus - gydytojo, politiko ir Lietuvos valstybės kūrėjo gyvenimo ir darbo
svarbiausius momentus užsienyje ir Lietuvoje, jo dalyvavimą kūrybinėje-leidybinėje veikloje. Filme
parodomi svarbiausi jo biografijos faktai, gausiai iliustruoti muziejuose saugoma medžiaga. Be to,
renginio dalyviai bus supažindinti su rečiau minimais dr. Jono Basanavičiaus gyvenimo faktais.
Renginio trukmė – 45 min.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 319) 65 605, el. p. birstonomuziejus@gmail.com
Birštono sakralinis muziejus (Birutės g. 10, Birštonas)
Rugsėjo 13 d., spalio 11 d., lapkričio 8 d., gruodžio 6 d. 15 val.
Dokumentinio kino filmo „Pirmasis Telšių vyskupijos vyskupas Justinas Staugaitis ir Vasario
16-osios akto signataras“ peržiūra ir aptarimas
Filmo demonstravimo metu moksleiviai sužinos apie XX a. pradžios kunigą, kuris septynerius
metus puikiai derino kunigo pašaukimą ir diplomato, politiko ir Lietuvos valstybės kūrėjo darbą.
Kun. J. Staugaitis buvo išrinktas į Steigiamąjį Seimą, Pirmąjį ir Antrąjį Seimus, buvo deleguotas į
Užsienio reikalų, Statuto, Švietimo komisijas, dirbo prie Konstitucijos projekto. Prisidėjo prie
Lietuvos tarptautinio pripažinimo. Kaip autoritetingas diplomatas, jis prisidėjo prie santykių su
Vatikanu nustatymo. Popiežiui Pijui XI 1926 m. balandžio 4 d. įsteigus atskirą Lietuvos bažnytinę
provinciją su penkiomis vyskupijomis, prelatas J. Staugaitis buvo paskirtas Telšių vyskupu ir
Klaipėdos prelatūros valdytoju.

Būtina išankstinė registracija tel. (8 319) 656 99 arba el. paštu muziejus@sakralinis.lt.
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Biržų krašto muziejus „Sėla“ (J. Radvilos g. 3, Biržai)
Rugsėjo 25–29 d.
Edukacinė pamoka mažiesiems – „Lietuvos Nepriklausomybę švęskime kartu“
Ši pamoka skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių mokiniams. Pamokos metu
supažindinama su Lietuvos Respublikos pagrindiniais simboliais – herbu, vėliava, Lietuvos istorijai
ir tautiškumui svarbiomis datomis. Pamokėlės metu mažieji leisis į virtualią kelionę, iš paukščio
skrydžio apžvelgs įžymiausias, gražiausias Biržų vietas, istorinius objektus, sužinos legendas ir
įdomius pasakojimus atspindinčius seną ir turtingą mūsų krašto istoriją.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 450) 33390). Laikas derinamas registruojantis.
Spalio 9–13 d.
Edukacinė ekskursija „Biržai Nepriklausomybės kovų verpetuose“
Ekskursija skirta vyresniųjų klasių mokiniams. Ekskursijos metu mokiniai bus supažindinami su
vietomis, kur Lietuvos kariai – savanoriai kovojo už Lietuvos Nepriklausomybę. Keliaujant per
miestą bus pristatomi svarbiausi to meto Biržų pastatai, juose veikusios įstaigos, dirbę ir gyvenę
žmonės.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 450) 33390). Laikas derinamas registruojantis.
Lapkričio 6–10 d.
Edukacinė pamoka „Nepriklausomos Lietuvos Respublikos artefaktai“
Pamoka skirta vyresniųjų klasių mokiniams. Pamokos metu moksleiviai bus supažindinami su
muziejuje saugomais daiktais. atkeliavusiais iš Nepriklausomos Lietuvos Respublikos kūrimosi
laikotarpio. Tai įvairūs kasdienybėje naudoti daiktai, kurie šiandieniam jaunuoliui jau sunkiai
atpažįstami. Pamokos metu vaikai pasitikrins savo žinias, bandydami tam tikrus eksponatus priskirti
reikiamam laikotarpiui, ar tam tikrai to meto asmenybei.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 450) 33390). Laikas derinamas registruojantis.
DRUSKININKŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ
Druskininkų miesto muziejus (M. K. Čiurlionio g. 59, Druskininkai)
Rugsėjo 1 - 30 d., pirmadienis – šeštadienis
Parodos „Lietuvos muziejų kelias „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“. Adomo Varno
(1879-1979) kūryba Druskininkų miesto muziejaus rinkinyje“ lankymas su gidu.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 313) 51 024, el. p. muziejus@druskininkai.lt
Leipalingio progimnazijos A. Volungevičiaus kraštotyros muziejus (Alėjos g. 30, Leipalingio
mstl.)
Spalio 5 d. 13.00 val., lapkričio 24 d. 11.00 val.
Renginys „Kasdienybė, gimusi praeityje“. Pristatoma lietuviško žodžio sklaidos istorija
provincijos gyvenimo kontekste, atskleidžiamas asmenybės indėlis bei svarba remiantis visuomenės
veikėjo prelato Juozapo Laukaičio veikla. Taip pat pristatoma ekspozicija „Lietuvai ir žmogui“,
skirta Laukaičių šeimos veiklai Leipalingyje.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 612) 23212, el. p. Leipalingis.dvaras@gmail.com

P. S.: Druskininkų miesto muziejaus ir Leipalingio progimnazijos kraštotyros muziejaus renginiai ir
ekspozicijų lankymas nemokamas tik Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų moksleiviams!
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Jurbarko krašto muziejus (Vydūno g. 21, Jurbarkas)
Rugsėjo 27 d., spalio 18 d., lapkričio 15 d., gruodžio 6 d.
Dokumentinio filmo „Tėvas ir sūnus“ peržiūra ir aptarimas.
Filmo demonstravimo metu moksleiviai sužinos apie poeto, diplomato Jurgio Baltrušaičio ir jo
sūnaus gyvenimo ir kūrybos kelius. Po filmo peržiūros galima bus apžiūrėti muziejuje esančią J.
Baltrušaičiui skirtą ekspoziciją, paklausyti muziejininkės skaitomų poeto eilėraščių, paklausyti jo
eilėmis K. Vasiliausko sukurtos dainos.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 447) 52710, el. p. jkm@jurbarkomuziejus.lt .
Laikas derinamas registruojantis.
V. Grybo memorialinis muziejus (Jurbarko krašto muziejaus padalinys, Vydūno g. 31, Jurbarkas)
Rugsėjo 27 d., spalio 18 d., lapkričio 8 d., gruodžio 13 d.
Ekskursija muziejaus ekspozicijose „Skulptoriaus V. Grybo darbai Lietuvos valstybei“
Monumentaliosios skulptūros pradininko Lietuvoje V. Grybo memorialiniame muziejuje
pristatomas menininko kūrybinis palikimas – eskizai, piešiniai, skulptūros, paminklų fotografijos ir
projektai. V. Grybas – nepralenktas XX amžiaus pirmos pusės paminklinių skulptūrų kūrėjas.
Nacionalinę dvasią ir to laikmečio estetinius idealus atspindi jo paminkluose įamžintos iškiliausių
mūsų tautiečių asmenybės – Simonas Daukantas, Vytautas Didysis, Vincas Kudirka, Petras
Vileišis. Jis įrodė, jog paminklo autorius, sugebantis projektuoti kartu kaip skulptorius ir
architektas, gali sukurti prie aplinkos derančius ir jai meninę prasmę teikiančius kūrinius, su kuriais
ir kviečiame susipažinti mūsų muziejuje.
Informacija ir išankstinė registracija: tel. (8 447) 54786, el. p. info@vgrybomuziejus.lt .
Laikas derinamas registruojantis.
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Lietuvos liaudies buities muziejus (L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės)
Rugsėjo 21, 25, 28 d., spalio 2, 5, 11, 12 d. 10 val.
Renginys „Tautos tremtis“
Pasakoja buvusi 1941-ųjų metų tremtinė Irena Saulutė Valaitytė-Špakauskienė, kuri 13 metų buvo
išvežta iš Lietuvos į Altajaus kraštą, 1942 m. – prie Laptevų jūros. Taip pat apžiūrėsime jurtą,
traukinio vagoną, kuriuo buvo tremiami žmonės.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 648) 94578, el. p. pokairiukstis@gmail.com.
Rugsėjo 27 d. Pradžia 11 val.
Teminė ekskursija „Čia mūsų miestelis“
Lietuvos liaudies buities muziejus kviečia mokinius pasinerti į ekskursijų ciklą, kuris palies
valstybės šimtmečio temą ir leis susipažinti su muziejaus ekspozicija. Pirmoji teminė ekskursija –
„Čia mūsų miestelis“. Kur begyventume, mieste ar kaime, netoliese yra gyvenvietė, kurią vadiname
„miesteliu“. Ir ne tik dėl to, kad ji dydžiu gerokai mažesnė už Vilnių ar Kauną. O dėl ko dar? Kuo
miestelis panašus į kaimą? Kuo į miestą? O kuo nuo jų skiriasi? Ar yra iš miestelių kilusių
signatarų? Apžvelgdami muziejaus miestelį, paieškosime atsakymų į šiuos klausimus kartu.
Būtina išankstinė registracija tel. 8 648 94578, el. p. pokairiukstis@gmail.com. Laikas derinamas
registruojantis.
Lapkričio 8, 15, 22, 29 d. Pradžia 11 val.
Apžvalginė ekskursija

Kviečiame mokinius susipažinti su Lietuvos liaudies buities muziejaus ekspozicija bei sužinoti, iš
kokių etnografinių regionų kilę Vasario 16-osios akto signatarai.
Būtina išankstinė registracija: tel. (8 648) 94578, el. p. pokairiukstis@gmail.com.
Brazauskų namai-muziejus (Kaišiadorių muziejaus padalinys, J. Biliūno g. 26, Kaišiadorys)
Lapkričio 8, 15, 22, 29 d.
Edukacinė programa „Lietuvos pinigai“
1–4 klasių moksleiviai vaizdingai supažindinami su pinigų Lietuvoje istorija nuo seniausių laikų iki
euro įvedimo. Taip pat moksleiviams suteikiama galimybė susikurti savo pinigus.
Būtina išankstinė registracija tel. 8 608 04135, asta.sabonyte@gmail.com. Laikas derinamas
registruojantis.
KALVARIJOS SAVIVALDYBĖ
Kalvarijos gimnazijos ir krašto muziejus (J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija)
Rugsėjo 22 d., spalio 16 d., lapkričio 17 d., gruodžio 11 d.
Pažintinis žygis TARP4K
Kalvarija yra Lietuvos pakraščio, kažkada buvęs nemažas, aktyvus kultūrinis, daugiatautis, plačiai
žinomas miestas. Kalvarija įdomi savo geopolitine padėtimi ir gyventojais Lietuvos kovų už
tautiškumą ir nepriklausomybę bei jos palaikymą laikotarpiu.
Pažintinis žygis „TARP4K“ slepia aktyvią pažintį su XX a. pradžios Kalvarija per 4 asmenis: J.
Kanclerį, V. Kudirką, P. Klimą, M. Krupavičių.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 685) 38706, el. p. kgpuarune@gmail.com.
Laikas derinamas registruojantis.
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ
Istorinė LR Prezidentūra Kaune (Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys,
Vilniaus g. 33, Kaunas)
Rugsėjo-gruodžio mėn. trečiadieniais 14 val.
Edukacinė programa „Veidai ir vardai: ar pažįsti mūsų valstybės kūrėjus“
Lietuvos Respublikos šimtmečiui skirta edukacinė programa supažindina su Vasario 16-osios
kūrėjais ir puoselėtojais. Gimę įvairiuose Lietuvos kampeliuose, išsilavinimą įgiję Vakarų šalių arba
imperinės Rusijos universitetuose, savo profesinę ir politinę brandą didžioji dalis Pirmosios
Lietuvos Respublikos iškilių asmenybių pasiekė Kaune. Vasario 16-osios akto signatarai, žymūs
politikai, verslo, kultūros, švietimo ir sporto atstovai paliko labai ryškius ženklus ateities kartoms.
Edukacinės programos metu jos dalyviai susipažins su šiais žmonėmis ir jų darbais Lietuvai.
Dirbdami komandose ir naudodamiesi turimomis informacinėmis technologijomis edukacinio
užsiėmimo dalyviai identifikuos pateiktas asmenybes ir kūrybiškai, pvz. repuodami, pristatys jas
kitiems užsiėmimo dalyviams. Trukmė: 45 min. Mokinių skaičius: nuo 10 iki 25. Rekomenduojama
9–12 kl. mokiniams.
Būtina išankstinė registracija (8 37) 201778, el. p. info@istorineprezidentura.lt.
Rugsėjo-gruodžio mėn. trečiadieniais 11 val.
Edukacinė programa ,,Jaunojo piliečio pamoka“
Pradinių klasių mokiniams skirta edukacinė programa supažindina su pagrindiniais Lietuvos
valstybės simboliais – herbu, himnu ir tautine vėliava. Iškilmingoje ir autentiškoje tarpukario
Prezidento rūmų aplinkoje pasakojama apie jų atsiradimo istoriją ir reikšmę, kalbama apie šių

simbolių naudojimą kasdienybėje ir oficialiomis progomis. Edukacinio užsiėmimo dalyviai įgyja
praktinių įgūdžių: kaip dera elgtis skambant Lietuvos valstybės himnui, kaip pagerbti vėliavą, kaip
ją laikyti, sužino, ką pasakoja vėliavos spalvos. Užsiėmimo dalyvių laukia dar viena įdomi praktinė
užduotis – sudėlioti tautiškos giesmės dėlionę, kurios metu ne tik įsimenami himno žodžiai, bet ir
diskutuojama apie tokias abstrakčias sąvokas kaip „Tėvynė“, „dorybė“, „nauda“ ir kt.
Trukmė: 45 min. Mokinių skaičius: nuo 10 iki 25. Rekomenduojama 1-4 kl. mokiniams.
Būtina išankstinė registracija (8 37) 201778, el. p. info@istorineprezidentura.lt.
Rugsėjo-gruodžio mėn. trečiadieniais 13 val.
Ekskursija „Pirmosios Lietuvos Respublikos Prezidentai“
Ekskursijos metu mokiniai susipažįsta su Pirmosios Lietuvos Respublikos pirmaisiais piliečiais –
Prezidentais Antanu Smetona, Kaziu Griniumi ir Aleksandru Stulginskiu. Trumpai papasakojamos
jų biografijos, apžiūrimi muziejuje saugomi jų daiktai, nuotraukos, klausoma jų balso įrašų,
aptariama politinė ir visuomeninė veikla, šeimos gyvenimas, laisvalaikis. Apžiūrimi rūmai, kuriuose
Prezidentai dirbo ir gyveno. Taip pat apžvelgiamas to laikmečio politinis kontekstas, Prezidento
institucijos kūrimosi aplinkybės ir raida, palyginama kaip kito Prezidento galių apibrėžimas
Konstitucijose. Ekskursija baigiama interaktyviu žaidimu „Pažink Prezidentus“.
Trukmė: 45 min. Rekomenduojama 5-12 kl. mokiniams.
Būtina išankstinė registracija (8 37) 201778, el. p. info@istorineprezidentura.lt.
M. K. Čiurlionio galerija (Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys, V.
Putvinskio g. 55, Kaunas)
Rugsėjo-gruodžio mėn. trečiadieniais
Edukacinė programa „M. K. Čiurlionio darbai – Lietuvai“
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – vienas žymiausių kada nors gyvenusių Lietuvos dailininkų ir
kompozitorių, o taip pat aktyvus kultūros veikėjas, kurį visad jaudino Lietuvos tautinis nubudimas.
Ne veltui dar 1905 m. M. K. Čiurlionis rašė broliui Povilui: „Ar Tau žinomas lietuvių judėjimas?
Aš pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti Lietuvai“. Po studijų Varšuvoje ir
Leipcige grįžęs į Lietuvą Čiurlionis sėkmingai užmezgė ryšį su Vilniuje veikusiais lietuvių
inteligentais ir kitais dailininkais. Vilniuje jis užsiėmė plataus profilio kultūrine veikla: vadovavo
chorui, harmonizavo liaudies dainas, koncertavo kaip pianistas ir dirigentas, rašė dailės ir muzikos
klausimais. 1907 m. Vilniuje tapo vienu iš Pirmosios lietuvių dailės parodos organizatorių, kurioje
eksponavo ir savo kūrinius. O taip pat susipažino su savo būsima žmona – rašytoja, visuomenės
veikėja, literatūros ir meno kritike Sofija Kymantaite.
Keliaudami per M. K. Čiurlionio galeriją susipažinsite su jo kūriniais netikėtu kampu ir sužinosite
kaip Čiurlionis suvokė patriotizmą , kokia aktyvi ir įvairiapusiška buvo jo kultūrinė veikla, kas
buvo jo draugai ir bendražygiai, kokių nuotykių ir kuriozų jis patyrė dirbdamas Lietuvos labui.
Trukmė: 45 min. Rekomenduojama 1–12 kl. mokiniams.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 201778, el. p. ciurlionisdepartment@gmail.com. Laikas
derinamas registruojantis.
Lapkričio 29 d.–gruodžio mėn. trečiadieniais 11 val.
Edukacinė programa „Pasitikrink ar turi gerumo geną?“
Programa vyksta parodoje „LABDARIAI.LT“, kurioje pristatoma unikali, istorijoje analogų
neturinti tarpukario Lietuvos pilietinio sąmoningumo ir patriotiškumo akcija, kuri su Vytauto
Didžiojo vardu suvienijo visą tautą bendram, gražiam žygdarbiui: pastatyti vertingiausią paminklą
herojui: sukurti didingą kultūros ir istorijos muziejų. Tai – puiki komunikacijos, rinkodaros
mokykla. Moksleiviai bus skatinami diskutuoti apie tautinį sąmoningumą, rinksis šių dienų herojus
ir mokysis sukurti savo komunikacijos planą. Programa skatins mąstyti kaip, kokiais būdais galima
suvienyti visą tautą bendram tikslui. Programos eigoje, moksleiviai galės patikrinti ar jų šeimos,
giminės dalyvavo šioje tarpukario akcijoje ir tuo pačiu atlikti savo „Gerumo testą“.
Trukmė: 90 min. Rekomenduojama 8-12 kl. mokiniams.

Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 224975.
Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus (Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės
muziejaus padalinys, V. Putvinskio g. 64, Kaunas)
Rugsėjo-gruodžio mėn. trečiadieniais 12 val.
Pažintinė programa „Lietuvi, kelk!”. Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus gyvenimas, kūryba
ir visuomeninė veikla
Lietuvos Respublikos šimtmečio išvakarėse Antano Žmuidzinavičiaus namai svetingai atveria duris
ir kviečia moksleivius artimiau susipažinti su dailininko Antano Žmuidzinavičiaus gyvenimu,
kūryba ir visuomenine veikla. Autentiškoje, tarpukariu statytų, memorialinių namų aplinkoje
išgirsite pasakojimus, kurie jus nukels į XX a. pradžią. Įvykių kaleidoskope keisis vietos ir datos:
kalbėsime apie Pirmąją lietuvių dailės parodą, keliones į JAV, Šaulių sąjungą, skautus. Sužinosite,
kodėl daugelį darbų dailininkas pasirašinėjo Antano Žemaičio slapyvardžiu, kodėl jis yra laikomas
vienu iš garsiausių Lietuvos peizažo virtuozų, kaip galima pavaizduoti Vytį peizaže, kodėl
Prezidentas Antanas Smetona lankydavosi pas Žmuidzinavičius, išgirsite kaip skamba A.
Žmuidzinavičiaus sukurti patriotiniai eilėraščiai.
Trukmė: 45 min. Mokinių skaičius: nuo 10 iki 25. Rekomenduojama 5–12 kl. mokiniams.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 20 41 02.
Rugsėjo-gruodžio mėn. pirmadieniais-penktadieniais (išskyrus trečiadienius)
Edukacinė programa „J. Zikaras. Paskui laisvės angelą“
Edukacinė programa supažindins moksleivius su skulptoriaus Juozo Zikaro, sukūrusio „Laisvės“
statulą, gyvenimu ir įvairiapusiška kūryba. Atskleis, kaip svarbu rasti savo pašaukimą ir siekti jo,
nebojant jokių kliūčių. Vadovė supažindins kaip galima pažinti Lietuvos istoriją, Lietuvą
mylėjusius žmones per šio menininko kūrybą.
Taip pat pristatys gyvenamąsias patalpas ir dirbtuvę, kad mokiniai pamatytų, kaip atrodė XX a.
antro dešimtmečio baldai, meloleumas, kambarių išplanavimas ir apstatymas.
Ši programa, pateikianti Lietuvos istorijos įvykius per žymaus skulptoriaus kūrinius, leis lengviau
įsisamoninti svarbius faktus ir žmones. Juozo Zikaro vardas itin stipriai susijęs su Lietuvos
nepriklausomybe bei profesionalia mūsų šalies daile. „Laisvė“, „Knygnešys“, paminklas
„Nežinomam kareiviui“, įžymių mūsų tautos veikėjų biustai, esantys Karo muziejaus sodelyje,
lankomi beveik visų Kauno svečių, pažįstami daliai Lietuvos gyventojų ir tik nedaugelis žino, kad
visai netoli, palypėjus Žaliakalnin, kur atsiveria viena gražiausių Kauno vietų - Senamiestis, šalia
pirmosios M. K. Čiurlionio dailės galerijos ir Meno mokyklos yra kuklus, bet kupinas J. Zikaro
dvasios, dailininko namelis.
Trukmė: nuo 45 min. (3–7 kl.); 1 val. (8–12 kl.) Mokinių skaičius: nuo 10 iki 20. Rekomenduojama
3-12 kl. mokiniams.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 223205, (8 652) 13621. Laikas derinamas registruojantis.
Adelės ir Pauliaus Galaunių namai (Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys,
Vydūno al. 2, Kaunas)
Rugsėjo-gruodžio mėn. trečiadieniais
Edukacinė programa „KAZYS BIZAUSKAS – besikuriančios Nepriklausomos Lietuvos
valstybės užsienio politikos vairininkas“
Edukacinė programa supažindina su laisvosios Lietuvos kūrėju – jauniausiu Vasario 16-osios
Nepriklausomybės akto signataru – Kaziu Bizausku. Šis išsilavinęs ir aktyvus jaunuolis jau 24 m.
buvo pakviestas į Lietuvos Valstybės Tarybą, 25 metų tapo Nepriklausomybės akto nutarimo
signataru, 27 m. išrinktas Steigiamojo Seimo nariu ir ėmė vadovauti Švietimo ministerijai, paklojo
pamatus Lietuvos universitetui, vėliau dirbo Užsienio reikalų ministru. Edukacinės programos metu
jos dalyviai susipažins su plačia K. Bizausko pedagogine, visuomenine, politine veikla, biografijos
žiniomis, jo indėliu į Švietimo sistemą ir veikla Lietuvos Valstybės Taryboje, ambasadose, Užsienio

reikalų ministerijoje. Šis signataras su šeima 1933–1940 m. gyveno A. ir P. Galaunių namo II
aukšte. Čia bus pristatomi jo šeimos išlikę asmeniniai daiktai, nuotraukos, dokumentai, jo parašyta
knyga „Raštijos bei literatūros teorija“, siūlomas edukacinis žaidimas-viktorina „Jaunojo diplomato
dienotvarkė“, supažindinantis su tarpukario Lietuvos diplomatinių atstovybių istorija ir K. Bizausko
ambasadorine veikla. Greta labai svarbios misijos valstybės tarnybose, K. Bizauskas kartu su P.
Galaune užsiėmė ir nemažiau svarbia besikuriančioje Lietuvos valstybėje visuomenine kultūrine
veikla, viena iš tokių sričių – rūpestis Lietuvos knygos kultūros kėlimas ir įsteigta XXVIII knygos
mėgėjų draugija.
Trukmė: 45 min. Mokinių skaičius: nuo 10 iki 25. Rekomenduojama 5–12 kl. mokiniams.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 798995, (8 650) 59090. Laikas derinamas registruojantis.
Rugsėjo-gruodžio mėn. trečiadieniais
Edukacinė programa „Paulius Galaunė: „Mūsų knygos kultūrėjimas“
Paulius Galaunė – profesionaliosios muziejininkystės puoselėtojas, dailininkas, dailėtyrininkas,
pedagogas, besikuriančios Lietuvos valstybės kultūros reikalams atidavęs visas savo jėgas ir žinias,
nepavargdamas tuo keliu ėjęs visą savo ilgą, turiningą gyvenimą. Šioje edukacinėje programoje
pristatoma P. Galaunės kūrybinga veikla skirtinguose kultūrinio darbo baruose, kuriuose daugelyje
jis buvo pradininkas. Jis dėjo pamatus nacionalinės dailės istorijai ir kritikai, paminklų apsaugai ir
muziejininkystei. Kartu su šiame name gyvenusiu savo bičiuliu, signataru K. Bizausku ir kitais
šviesuoliais, rūpinosi Lietuvos knygos kultūros kėlimu – įsteigė XXVII knygos mėgėjų draugiją.
Draugijos tikslas buvo ugdyti knygos estetinę kultūrą, jos pamėgimą Lietuvoje, tyrinėti knygos
istoriją. Pristatant programos dalyviams draugijos susikūrimo istoriją, tikslus ir veiklą, bus
supažindinama su draugijos išleistais leidiniais, tarpukario knygos grafika, ekslibrio tradicijos
gaivinimu ir lietuviškos knygos sklaida tarptautinėse arenose. Mokiniams siūloma susikurti savo
knygos ženklą.
Trukmė: 45 min. Mokinių skaičius: nuo 10 iki 25. Rekomenduojama 9–12 kl. mokiniams.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 798995, (8 650) 59090. Laikas derinamas registruojantis.
Vytauto Didžiojo karo muziejus (K. Donelaičio g. 64, Kaunas)
Rugsėjis
Edukacinė programa „Per kovas į laisvę“
1918–1920 m. Nepriklausomybės kovos parodė Lietuvos karių drąsą ir ryžtą ginant mūsų valstybės
laisvę. Kaip šios kovos vyko? Kas jose dalyvavo? Atsakyti į šiuos ir kt. klausimus galėsite surinkę
nuotraukų kubus, kurie padės suprasti kovų realybę. Mokomasis žaidimas 5–8 kl. mokiniams.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 3209039. Data ir laikas derinami registruojantis.
Spalis (data ir laikas bus tikslinama)
Protų mūšis „Kartu mes – Lietuva“
Dalyvauja studentai, kariai, moksleiviai. Informacija tel. (8 37) 3209039.
Lapkritis (data ir laikas bus tikslinama)
Kauno miesto ir rajono moksleivių karinės-patriotinės dainos konkursas
Tradicinis konkursas, vykstantis Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Dalyvauja mokyklose laureatais
tapę moksleiviai. Informacija tel. (8 37) 3209039.
Gruodžio mėn.
Edukacinis užsiėmimas „Lituanicos“ skrydis per amžius atminty“
Kas buvo S. Darius ir S. Girėnas? Kaip jie garsino Lietuvos vardą pasaulyje? Į šiuos ir daugybę kitų
klausimų atsakymus rasite pažiūrėję išsamų ir įdomų dokumentinį filmą, susipažinę su
memorialine ekspozicija ir išsprendę užduotis. Skirta 1–12 klasių mokiniams.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 3209039. Data ir laikas derinami registruojantis.

Maironio lietuvių literatūros muziejus (Rotušės a. 13, Kaunas)
Rugsėjis–gruodis, kiekvieną šeštadienį, 12 val.
Edukacinė programa moksleiviams „Maironio namų fragmentai“
Edukacinė programa vyksta memorialiniuose Poeto Maironio kambariuose. Edukacinės programos
metu moksleiviai per eksponatų fragmentus sužinos daugiau ne tik apie Maironį, bet ir apie Kauno
kultūrinį gyvenimą. Kartu su klasės draugais išsiaiškins, kokie renginiai vykdavo tuometiniame
Kaune, kur lankydavosi Poetas, su kuriais Lietuvos vardo puoselėtojais jis bendraudavo ir kokie gi
buvo Maironiui 1918-ieji.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 20 6842. Mokinių skaičius grupėje iki 25 asm.
Daugiau informacijos: www.maironiomuziejus.lt arba muziejaus „Facebook“ paskyroje.
Rugsėjis–gruodis, paskutinis kiekvieno mėnesio šeštadienis, 14 val.
Šeštadieninė ekskursija
Maironio lietuvių literatūros muziejuje gido pasakojimą apie Poeto butą galima išgirsti apsilankius
ir vienam ar tik su pora draugų. Kaip? Paskutinį kiekvieno mėnesio šeštadienį, 14 val.,
organizuojame ekskursiją pavieniams lankytojams. Gidė jus pavedžios po Maironio butą bei
papasakos apie paties Poeto gyvenimą čia, Kaune. Smalsu? Registruokitės!
Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 20 7608. Mokiniams (pateikus mokinio pažymėjimą)
ekskursija nemokama.
Spalis*
Kunigo, poeto Jono Mačiulio-Maironio 155-ųjų gimimo metinių minėjimas
Renginio metu bus pristatomas naujas leidinys „Maironio sodas“, kuriame yra atveriamas poeto,
dramaturgo, profesoriaus, rektoriaus, prelato Jono Mačiulio-Maironio dar vienas talentas –
sodininkavimas. Knygoje yra publikuojamos fotografijos, saugomos Maironio lietuvių literatūros
muziejaus fonduose, kuriose poetas įamžintas sode – vienas arba su bičiuliais bei giminėmis.
* Data bus patikslinta vėliau, sekite naujienas mūsų svetainėje www.maironiomuziejus.lt ir
muziejaus „Facebook“ paskyroje.
Lapkričio 11 d. ir 25 d.
Respublikinis moksleivių skaitovų konkursas
Jau tradicija tapęs moksleivių skaitovų konkursas suburia dalyvius iš visos respublikos. Kasmet
moksleivius kviečiame pasirinkti skaityti dviejų skirtingų autorių kūrinius. Vienas jų gali būti savos
kūrybos ar mėgstamo autoriaus, o kitas – rašytojo, kurio jubiliejų šiemet minime: Jono MačiulioMaironio, Lazdynų Pelėdos, Šatrijos Raganos, Oskaro Milašiaus, Bernardo Brazdžionio, Antano
Gustaičio, Ievos Simonaitytės, Kazio Bradūno, Jurgio Blekaičio, Liūnės Sutemos, Juditos
Vaičiūnaitės... Laureatai apdovanojami rėmėjų prizais. Konkursas vyksta dviem turais kas antrą
šeštadienį: I turas – lapkričio 11 d. (dalyvauja visi užsiregistravę*); II turas – lapkričio 25 d.
(dalyvauja komisijos atrinkti geriausi I turo skaitovai).
* Registracijos forma bus teikiama jau netrukus, sekite naujienas mūsų svetainėje
www.maironiomuziejus.lt ir muziejaus „Facebook“ paskyroje.
Lietuvos aviacijos muziejus (Veiverių g. 132, Kaunas)
Rugsėjo 2 d. – gruodžio 6 d.
Edukacinis užsiėmimas „Antanas Gustaitis ir jo lėktuvai ANBO – Tėvynės meilės pavyzdys“.
Dalyviai supažindinami su A. Gustaičio biografija, plačiau aptariant jo karo tarnybą, dalyvavimą
kovose, mokymąsi Prancūzijos aviacijos institute bei vėlesnę karjerą Lietuvos karo aviacijoje. Daug
dėmesio skiriama A. Gustaičio sukonstruotiems lėktuvams, kurie buvo gaminami Kaune, Aviacijos
dirbtuvėse ir buvo naudojami mūsų aviacijos eskadrilėse. Taip pat pabrėžiamas begalinis A.
Gustaičio atsidavimas Lietuvai, kai atsisakius koloboruoti su okupantų valdžia buvo nužudytas

Maskvos kalėjime. Užsiėmimo metu demonstruojama tarpukario dokumentika, parodanti tų dienų
aviaciją ir patį brigados generolą A. Gustaitį. Edukacinis užsiėmimas pritaikytas skirtingų amžiaus
grupių moksleiviams.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 390357, el. p. aviacijos.muziejus@gmail.com . Data ir laikas
derinami registruojantis.
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus (Žeimenos g. 66, Kaunas)
Rugsėjo mėn.
Kauno miesto muziejaus kilnojamoji paroda „Jonas Vileišis: tarnystė vardan Kauno ir
Lietuvos“.
Paroda eksponuojama mokyklose, bibliotekose, bendruomenių centruose. Kitos eksponavimo vietos
ir laikas bus skelbiamos rudens pradžioje. Informacija tel. (8 37) 200 096.
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Kauno rajono muziejus (Pilies takas 1, Raudondvaris)
Rugsėjo 13 d., spalio 11 d., lapkričio 8 d., gruodžio 6 d. 15 val.
Ekskursija „Juozas Naujalis – lietuvybės puoselėtojas“
Kauno rajono muziejaus muziejininkai papasakos apie Juozo Naujalio indėlį į lietuvybės ir
lietuviškumo sklaidą. Taip pat moksleiviai susipažins su muzikos patriarcho kūryba ir kūriniais,
lydėjusiais Lietuvą ir jos žmones kelyje į nepriklausomybę. Be to, moksleiviai turės galimybę
pasinaudoti J. Naujalio informaciniu-edukaciniu terminalu ir apžiūrėti muziejaus laikinąsias
ekspozicijas.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 612) 53 314, el. p. krmuziejus@gmail.com.
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Povilo Višinskio memorialinis muziejus (Kelmės krašto muziejaus padalinys, Ušnėnų k.,
Užvenčio sen., Kelmės r.)
Rugsėjo 20 d., spalio 18 d., lapkričio 16 d., gruodžio 8 d. 10 val.
Edukacinė programa – ekskursija „Tautiškumo žadintojas Povilas Višinskis“
Programa prasidės P. Višinskio memorialinėje sodyboje (Ušnėnų k., Užvenčio sen. Kelmės r.)
trumpa pažintine ekskursija ir edukaciniu užsiėmimu „Povilo Višinskio gyvenimas ir veikla“.
Vėliau bus vykstama į vietas, menančias P. Višinskio veiklą: į Užvenčio dvarą, kuriame XIX a.
pab. gyveno rašytoja Šatrijos Ragana, vėliau Nepriklausomybės akto signataras Jonas
Smilgevičius; į visuomenės veikėjo, Šaulių organizacijos įkūrėjo Vlado Putvinskio Graužikų ir
Šilo Pavėžupio dvarus, kurie į istoriją yra įėję kaip draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo,
lietuvybės skleidimo centrai.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 427) 61065 arba el. p. kelmesmuziejus@gmail.com.
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Kėdainių krašto muziejus (Didžioji g. 19, Kėdainiai)
Spalio 4, 11, 18 d. 14 val.
Paskaita ir filmo peržiūra „Kėdainių krašto knygnešiai. Jadvyga Juškytė – Lietuvai
paaukojusi gyvenimą“

Renginys vyks Vinco Svirskio kryžių salėje. Lektorė – vyr.muziejininkė Regina Adomaitienė.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 650) 45597, el. p. reginaliepa@gmail.com.
Lapkričio 8, 15, 22 d. 14 val.
Paskaita „Kas sustabdė „Raudonąjį tvaną“ ties Kėdainiais? Kėdainių fronto didvyrių
gimimas“
Renginys vyks Vinco Svirskio kryžių salėje. Lektorius – vyr.muziejininkas Vaidas Banys.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 670) 53647, el.p. vaidas.banys@gmail.com.
Gruodžio 6, 13 d. 14 val.
Paskaita „Kaip grūdinosi plienas 1918 m.: herojiškas Kėdainių savivaldos kūrimas“
Renginys vyks Vinco Svirskio kryžių salėje. Lektorius – vyr.muziejininkas Vaidas Banys.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 670) 53647, el.p. vaidas.banys@gmail.com.
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus kiemelis (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda)
Rugsėjo 7, 14 d.
Pokalbis-diskusija „Valstybės atkūrimo idėjų skleidėjai Prūsų Lietuvoje“
Pokalbio-diskusijos su mokiniais metu šalia meninės instaliacijos „Už Lietuvą: valstybės atkūrimo
idėjų skleidėjai Prūsų Lietuvoje“ trumpai pristatoma projekto idėja, pasakojama apie instaliacijoje
vaizduojamus Mažosios Lietuvos veikėjus ir jų nuveiktus darbus.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 46) 410527, el. p. edukacija@mlimuziejus.lt.
Laikas derinamas registruojantis.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda)
Rugsėjo 21, 28, spalio 5, 12, 19, 26, lapkričio 9, 16, 23 d.
Edukacinis užsiėmimas „Kalba – valstybingumo pagrindas“
Mokiniams pristatoma muziejaus ekspozicija pasakojanti apie Mažosios Lietuvos raštiją, kurioje
atsispindi lietuviškos spaudos draudimo Lietuvoje laikotarpis, lietuvių raštijos padėtis Klaipėdos
krašte. Pabrėžiama kalbos išsaugojimo svarba Lietuvos valstybingumui.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 46) 410527, el. p. edukacija@mlimuziejus.lt
Laikas derinamas registruojantis.
Lapkričio 30 d.
Konkursas „Mažoji Lietuva: istorija, žmonės, kultūra“
Tarpmokyklinis konkursas 9–10 kl. Moksleiviams, kurio metu bus pateiktos užduotys susijusios su
Mažosios Lietuvos istorija, kultūra, valstybingumo idėjų skleidėjais šiame krašte.
Informacija tel. (8 46) 410527, el. p. edukacija@mlimuziejus.lt
Gruodžio 7, 14, 21 d.
Edukacinis užsiėmimas „Kalba – valstybingumo pagrindas“
Mokiniams pristatoma muziejaus ekspozicija pasakojanti apie Mažosios Lietuvos raštiją, kurioje
atsispindi lietuviškos spaudos draudimo Lietuvoje laikotarpis, lietuvių raštijos padėtis Klaipėdos
krašte. Pabrėžiama kalbos išsaugojimo svarba Lietuvos valstybingumui. Būtina išankstinė
registracija tel. (8 46) 410527, el. p. edukacija@mlimuziejus.lt . Laikas derinamas registruojantis.
Laikrodžių muziejus (Lietuvos dailės muziejaus padalinys, Liepų g. 12, Klaipėda)

Rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d., kiekvieną paskutinį mėnesio trečiadienį
Edukacinė popietė „Petras Šernas – Klaipėdos krašto lietuvybės puoselėtojas“
2017 m. rugpjūčio 1 d. Laikrodžių muziejuje atidaryta paroda „Petras Šernas – Klaipėdos krašto
lietuvybės puoselėtojas“, skirta Lietuvos muziejų kelio projektui „Vasario 16-osios kūrėjai ir
puoselėtojai“. Parodoje eksponuojama iškilios asmenybės – Petro Šerno gyvenimo ir veiklos
dokumentinė bei fotografinė medžiaga. Nuo rugsėjo 1 d. šios parodos pagrindu bus rengiamos
edukacinės popietės, skirtos susipažinti su P. Šerno gyvenimu ir veikla Klaipėdos krašte 1923–1939
m. 1918 m. įvykiai – nepriklausomybės paskelbimas Didžiojoje Lietuvoje – išaugino visą kartą
Lietuvos patriotų, lietuvybės puoselėtojų. Toks buvo ir P. Šernas – diplomuotas ekonomistas,
laisvai kalbėjęs keliomis užsienio kalbomis, komunikabilus, bendraujantis, energingas žmogus,
atvykęs iš Kauno padėti lietuviams įsitvirtinti Mažojoje Lietuvoje. Jo vadovaujamas Žemės bankas
(dabar – Laikrodžių muziejus) tapo viena svarbiausių lietuviškumo atramų Klaipėdos krašte.
Dokumentinėje medžiagoje bei fotografijose atsispindi ir kitų to laikotarpio lietuvybės puoselėtojų,
patriotų, žymių žmonių veiklą Klaipėdos krašte. Jiems reikėjo didelio patriotiškumo, norint pakeisti
senas tradicijas ir žmonių nuostatas, suformuotas vokiškosios kultūros, ugdyti tautinę savimonę.
Muziejuje rengiamų popiečių metu moksleiviai, planšetiniuose kompiuteriuose žiūrėdami
fotografijas, keliaus po ekspozicijų sales, tarsi nusikeldami į tuos laikus, kai pastate veikė Žemės
bankas, atsidurs „Banko klientų aptarnavimo salėje“, direktoriaus P. Šerno darbo kabinete ir t. t.
Būtina išankstinė registracija tel.(8 464) 10 417, el. p. laikrodziu.muziejus@muziejus.ldm.lt .
Laikas derinamas registruojantis.
Prano Domšaičio galerija (Lietuvos dailės muziejaus padalinys, Liepų g. 33, Klaipėda)
Rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d.
Edukacinė programa „XX a. Lietuvos ir Klaipėdos krašto istorijos atspindžiai dailėje“
Adomas Brakas – pirmasis profesionalus dailininkas klaipėdiškis.
Pokalbio metu, naudodamiesi informacinėmis technologijomis, susipažinsime su A. Brako (1886–
1952), dailininko, publicisto, kultūros ir visuomenės veikėjo, mokytojo kūryba, jo puoselėtomis
kultūrinėmis, dvasinėmis, tautinėmis vertybėmis. Aptarsime A. Brako kultūrinę veiklą, Klaipėdos
kraštui 1923 m. tapus Lietuvos valstybės dalimi. Meilė savam kraštui, jo istorijai, kovos už
lietuvybę idėja, emocionaliai ir pagauliai išreikšta dailininko kūriniuose, turėjo didžiulį poveikį
amžininkams. Skirta viduriniųjų ir vyresniųjų klasių mokiniams.
Registracija ir informacija: tel. (8 46) 410 421, el.p. menopazinimas.domsaitis@muziejus.ldm.lt.
Data ir laikas derinamas registruojantis.
Edukacinis užsiėmimas parodoje „Dionyzo Varkalio kolekcija. Iš LDM Klaipėdos krašto
XIX–XX a. taikomosios dailės rinkinio“
Du medaliai, dvi svarbios datos
Parodoje sustosime prie dviejų eksponatų, lietuvių skulptorių sukurtų 1928 m.: Petro Rimšos
(1881–1961) Klaipėdos sukilimo penktųjų metinių atminimo medalio ir Juozo Zikaro (1881–1944)
Lietuvos nepriklausomybės medalio. Aptarsime medalių meno specifiką ir tai, kaip medaliai,
neretai vadinami „mažaisiais paminklais“, įprasmina svarbius istorinius įvykius ir asmenybes.
Prisiminsime kitus Lietuvos XX a. istorijai svarbius šių skulptorių darbus. Praktinėje dalyje kursime
medalį Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui. Skirta visų amžiaus grupių mokiniams.
Registracija ir informacija: tel. (8 46) 410 421, el.p. menopazinimas.domsaitis@muziejus.ldm.lt.
Data ir laikas derinami registruojantis.
Lietuvos jūrų muziejus (Smiltynės g. 3, Klaipėda)
Rugsėjo 1 - gruodžio 31 d., kiekvieną penktadienį

Edukacinis užsiėmimas „Laisvės, saugumo ir atsakomybės ženklai Klaipėdos uoste“
Lietuvos jūrų muziejus Lietuvos muziejų kelio tematiką praturtina jūrinės kultūros
nepriklausomybės laikotarpiu konteksto atkūrimu - parengtas Pilietinio ugdymo programą
papildantis, kritinį mąstymą ugdantis bei į jūrinės valstybės idėjos puoselėjimą orientuotas
edukacinis užsiėmimas, kuris kiekvieną penktadienį muziejuje bus vedamas iš anksto
užsiregistravusioms moksleivių grupėms. Taip pat numatyta galimybė šiame užsiėmime sudalyvauti
ir pavieniams moksleiviams. Jiems bus išdalinamos specialiai parengtos ir į savarankišką pažinimą
orientuotos užsiėmimo pratybos.
Registracija ir informacija tel. (8 659) 61497, el. p. ljm@muziejus.lt . Data ir laikas derinami
registruojantis.
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Gargždų krašto muziejus (Sodo g. 5, Gargždai)
Rugsėjo 26 d., spalio 25 d., lapkričio 21 d., gruodžio 6 d. 10 val.
Edukacinių užsiėmimų ciklas, skirtas Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarams
paminėti
Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai bus supažindinti su Vasario 16-osios reikšme Lietuvai, su
Nepriklausomybės Akto signatarais (biografija, diplomatine veikla ir kt.). Didelis dėmesys bus
skiriamas iš Klaipėdos r. kilusiam nepriklausomybės Akto signatarui dr. Jurgiui Šauliui. Po teorinės
dalies edukacinio užsiėmimo dalyviai galės savo žinias pagilinti atlikdami praktinę užduotį.
Būtina išankstinė registracija tel. 8 682 33240, el. p. edukatorė.grgmuziejus@gmail.com . Laikas
derinamas registruojantis.
S. Dariaus memorialinė gimtinė (Lietuvos aviacijos muziejaus padalinys, Dariaus k., Judrėnų
sen., Klaipėdos raj.)
Rugsėjo 2 d. – gruodžio 31 d.
Edukacinis užsiėmimas „Lituanicaos žygis“
Programoje pasakojama apie legendinių mūsų lakūnų gyvenimą ir begalinį jų norą prasmingais
darbais puoselėti lietuvybę ir garsinti Lietuvos vardą, naujiems žygiams ir darbams įkvėpti jaunąją
Lietuvą. Taip pat supažindinama su pasirengimu skrydžiui bei perskridimo detalėmis,
aplinkybėmis, lėmusioms tragišką skrydžio baigtį, didvyrių pagerbimą bei jų atminimo įamžinimą.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 698) 81025, el. p. aviacijos.muziejus@gmail.com . Data ir
laikas derinami registruojantis.
KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Kretingos muziejus (Vilniaus g. 20, Kretinga)
Rugsėjo 28 d. 11 val.
Edukacinis užsiėmimas „Skaudūs istorijos puslapiai“
Ūkvedžio namo ekspozicijos „Tremtis ir rezistencija“ salėse moksleiviai supažindinami su tremtinių
ir partizanų gyvenimu per jų asmeninius daiktus, fotografijas, skaitydami laiškus, žiūrėdami vaizdo
filmą „Skaudi praeitis“ apie masinius Kretingos rajono šeimų trėmimus į Sibirą 1941–1952 metais.
Užsiėmimo pabaigoje giedamas Lietuvos himnas.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 445) 77320, el. p. d.gedgaudiene@kretingosmuziejus.lt. Laikas
derinamas registruojantis.

Spalio 20 d. 13 val.
Ekskursija po Kretingos miestą „Pažink savo gimtąjį miestą“
Pažintinės ekskursijos metu moksleiviai sužino miesto atsiradimo istoriją, susipažįsta su išlikusiais
miesto architektūriniais pastatais. Aplankomos vietos: pirmosios bažnyčios vieta (J. Basanavičiaus
g.), Rotušės aikštė – bažnyčios – vienuolyno – Lurdo –Šv. Antano rūmų – ansamblis, senosios
miesto kapinės.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 445) 77612, el. p. r.luotiene@kretingosmuziejus.lt
Lapkričio 2 d., 14 val.
Ekskursija „Kretingiškiai kovoje dėl Lietuvos laisvės“
Ant Nepriklausomybės kovose žuvusių karių kapų uždegamos žvakutės. Sustojama prie Tiškevičių
koplyčios, kurioje palaidotas grafas Kazimieras Tiškevičius, Lietuvos savanoris, žuvęs 1941 m. nuo
atsitiktinės kulkos. Pagerbiama pirmojo Lietuvos kariuomenės karo gydytojo, įkūrusio Sanitarijos
puskarininkių mokyklą ir įsteigusio Lietuvos karininkų Ramovę, Vlado Nagevičiaus šeimos
kapavietė.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 445) 77612, el. p. r.luotiene@kretingosmuziejus.lt
Lapkričio 23 d. 11 val.
Edukacinis užsiėmimas „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“
Moksleiviai susipažįsta su Nepriklausomybės akto signatarais, vasario 16-osios kūrėjais ir
puoselėtojais, XIX a. II p. asmenybėmis – aušrininkais, varpininkais, kurie puoselėjo lietuvybę ir
brandino nacionalinę tautos savimonę, sužino apie LR Nepriklausomybės akto signatarus, krašto
kultūros, meno, švietimo asmenybes, politinius veikėjus, kitų sričių kūrėjus, kurie puoselėja Vasario
16-osios idėjas, jos vertybes. Vieta – muziejaus parodų salėje įrengtoje parodoje „Vasario 16-osios
kūrėjai ir puoselėtojai“.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 675) 19998, el. p. j.klietkute@kretingosmuziejus.lt
Gruodžio 8 d. 13 val.
Edukacinis užsiėmimas – susitikimas „Pažinkime savo rajono Garbės piliečius“
Moksleiviai sužino, kokiu tikslu ir už ką suteikiamas Garbės piliečio vardas, susipažįsta su
ryškiausiomis Kretingos kraštą garsinusiomis asmenybėmis, pagal galimybes susitinka su Garbės
piliečio vardą pelniusiais kretingiškiais.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 445) 77612, el. p. r.luotiene@kretingosmuziejus.lt
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Kupiškio etnografijos muziejus (Gedimino g. 2, Kupiškis)
Informacija ruošiama, bus skelbiama pirmą rugsėjo savaitę.
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Lazdijų krašto muziejus (Seinų g. 29, Lazdijai)
Rugsėjis - gruodis
Paroda „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai Lazdijų krašte“ ir ekskursija „Iškilių
Lazdijų krašto žmonių takais“
Ekskursijos metu vyks parodos, kurioje eksponuojamos iškilių Lazdijų krašto asmenybių,
prisidėjusių prie nepriklausomos Lietuvos valstybės sukūrimo, nuotraukos, trumpi gyvenimo, jų
nuopelnų aprašymai, pristatymas.

Po parodos pristatymo vyks ekskursija „Iškilių Lazdijų krašto žmonių takais“. Aplankysime vietas,
susijusias su žymiais mūsų krašto žmonėmis, prisidėjusiais prie nepriklausomos Lietuvos valstybės
sukūrimo. Ekskursijos metu bus galima išgirsti ir jau žinomus, ir mažai girdėtus faktus apie kunigus
Motiejų Gustaitį, Juozapą Galecką, Antaną Miluką, Lietuvos nepriklausomybės kovų savanorį
Liudą Žukauską-Sakalinį, mokytoją, poetą, šaulį Petrą Mockevičių, Lietuvos kariuomenės majorą
Stasį Asevičių, vieną žymiausių XX amžiaus lietuvių dailės atstovų Antaną Žmuidzinavičių.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 318) 52726. Data ir laikas derinami registruojantis.
MARIJAMPOLĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Marijampolės kraštotyros muziejus, „Saulėračio“ galerija (Vytauto g. 31, Marijampolė)
Rugsėjo 5 d. 14 val.
Parodos „XIX a. II p.–XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės
elitas ir jo aplinka“ atidarymas.
Parodos teminiuose stenduose - senosios fotografijos iš 25 Lietuvos muziejų, dalyvaujančių
tarptautiniame senųjų nuotraukų, skaitmeninimo ir sklaidos projekte „Europeana Photography“.
Paroda skirta svarbiausiems XIX a. II p.–XX a. pr. įvykiams ir asmenims pažymėti. Paroda veiks iki
spalio 7 d. Parodos lankymas moksleiviams nemokamas.
Daugiau informacijos tel. (8 343) 56288 arba (8 343) 54575, el.p. markrmuziejus@gmail.com.
Rugsėjo 5 d. 15 val., rugsėjo 9 d. 11 val., spalio 10 d. 14 val., lapkričio 14 d. 14 val., gruodžio
12 d. 14 val.
Ekskursija „Marijampolė - Tautos atgimimo sostinė“.
Ekskursijos metu bus keliaujama po Marijampolės miesto centrą ir supažindinama su vietomis,
kuriose gyveno ir dirbo lietuvybės puoselėtojai. Ekskursijos trukmė 1 val.
Išvykimo vieta - Marijampolės kraštotyros muziejus, „Saulėračio“ galerija (Vytauto g. 31,
Marijampolė). Būtina išankstinė registracija tel. (8 343) 54 575.
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Alantos dvaro muziejus-galerija (Molėtų krašto muziejaus padalinys, Parko g. 5, Naujasodžio k.,
Molėtų r.)
Rugsėjo 26 d., spalio 31 d., lapkričio 28 d.
Parodos ,,Palaimintasis Teofilius Matulionis – gimtinėje: relikvijos, retos nuotraukos, laiškai
iš sovietinių kalėjimų“ pristatymo renginiai.
Teofilius Matulionis 2017 m. birželio 25 d. paskelbtas palaimintuoju. Tai Lietuvos arkivyskupas,
kankinys. Parodoje bus galima apžiūrėti Palaimintojo T. Matulionio relikvijas, retas nuotraukas,
laiškus iš sovietinių kalėjimų.
Būtina iš ankstinė registracija tel. (8 665) 45756, el. p. jolanta.bimbiriene@moletumuziejus.lt .
Laikas derinamas registruojantis.
Ežerų žvejybos muziejus (Molėtų krašto muziejaus padalinys, Muziejaus g. 7, Mindūnai)
Rugsėjo 5 d., spalio 18 d., lapkričio 16 d., gruodžio 20 d.
Parodos „Tarpukario Lietuvos muselinės žūklės pradininko, pirmosios lietuviškos knygos apie
meškeriojimą autoriaus Vytauto Goštauto meškeriojimo reikmenys“ pristatymo renginiai.

Būtina iš ankstinė registracija tel. (8 698) 33018, el. p. alfreda.petrauskiene@moletumuziejus.lt .
Laikas derinamas registruojantis.

Molėtų krašto tradicinių amatų centras (Molėtų krašto muziejaus padalinys, Muziejaus g. 7,
Mindūnai)
Rugsėjo 21 d., spalio 19 d., lapkričio 23 d.
Paroda ir patriotinės poezijos skaitymai „Vakaras prie mėlynojo puodelio“, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Būtina iš ankstinė registracija tel. (8 605) 92563, el. p. erika.andrukoniene@gmail.com . Laikas
derinamas registruojantis.
Vienuolyno muziejus (Molėtų krašto muziejaus padalinys, Šilelio g. 6a, Videniškių k.,)
Rugsėjo 21 d.
Paskaita „Lietuvybės puoselėjimas baltųjų augustinų vienuolyno istorijoje“ ir knygos apie
vyskupą Merkelį Giedraitį pristatymas. Vienuoliai yra pirmieji Lietuvos misionieriai, pirmieji
vyskupai, pirmieji mokslo skleidėjai ir krašto kultūros kėlėjai. Merkelis Giedraitis buvo lietuvių
raštijos veikėjas, rūpinosi lietuvių kalbos vartojimu Žemaičių ir Vilniaus vyskupijose, lietuviškai
mokančių dvasininkų rengimu, pats pamokslus sakė lietuvių kalba.
Būtina iš ankstinė registracija tel. (8 673) 11 346, el. p. jurate.dirmiene@moletumuziejus.lt . Laikas
derinamas registruojantis.
Spalio 27 d.
Renginys „XX a. šviesuolių, Giedraičių, asmenybių ir Mykolo Giedraičio knygos „Ant
kraterio krašto“ pristatymas“.
Jurgis Vladislovas Giedraitis – žymiausias politikas, publicistas, kuris daug dėmesio skyrė
Lietuvai, taikiam tautų sambūviui, aktyviai rėmė Lietuvos kovą dėl nepriklausomybės.
Mykolas Giedraitis — profesorius, mecenatas, žmogus, liudijantis ypatingą ryšį, siejantį jį su
Lietuva ir jos kultūra, savo lėšomis parėmęs kultūros paveldo išsaugojimo objektus Giedraičiuose,
Videniškiuose, Varniuose.
Būtina iš ankstinė registracija tel. (8 673) 11 346, el. p. jurate.dirmiene@moletumuziejus.lt . Laikas
derinamas registruojantis.
Lapkričio 24 d.
Renginys „Šiuolaikinis lietuviško žodžio meistras ir skleidėjas — Alvydas Šlepikas, jo kūrybos
pristatymas“.
Eilėraščių, ištraukų iš novelių ir romano „Mano vardas — Marytė“ skaitymas.
Būtina iš ankstinė registracija tel. (8 673) 11 346, el. p. jurate.dirmiene@moletumuziejus.lt . Laikas
derinamas registruojantis.
Gruodis
Molėtų rajono fotomenininkų darbų paroda, skirta Vasario 16-ajai atminti.
Informacija tel. (8 673) 11 346, el. p. jurate.dirmiene@moletumuziejus.lt
PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ
.
Martyno Jankaus muziejus (M. Jankaus g. 5, Bitėnai)
Rugsėjo 28 d., spalio 26 d., lapkričio 23 d., gruodžio 7 d. 12 val.
Edukacinis užsiėmimas „Didžiosios knygnešių gadynės patriotai“. Užsiėmimų metu moksleiviai
galės peržiūrėti filmą apie knygnešius, surinkti ir atspausti tekstą senąja instrumerija, spręsti
teminius kryžiažodžius.

Būtina išankstinė registracija: tel. (8 441) 42 736, el. p. m.jankausmuz@gmail.com
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Pakruojo krašto muziejus „Žiemgala“ (Vienybės a. 15, Žeimelis)
Rugsėjis-lapkritis
Orientacinės varžybos „Linksmai ir sportiškai susipažink su Žeimeliu“
Moksleiviai gali žaismingai susipažinti su Žeimelio įdomiomis vietovėmis per orientacines
varžybas. Vaikai gauna fotografijas su objektais ir jų išdėstymo planą, pagal kurį turi surasti ir
pasižymėti objektus. Ieškodami atranda įdomius objektus, susipažįsta su vietovėmis (pavyzdžiui
sužino apie žymius krašto žmones ir kur jų gyventa).
Būtina išankstinė registracija tel. (8 614) 77687, el. p. daiva@duktas.lt . Data ir laikas derinami
registruojantis.
Ekskursija po „Žiemgalos“ muziejų knygnešių keliais
Moksleiviai supažindinami su krašto knygnešiais, jų gyvenimu ir veikla. Supažindinama su
muziejuje veikiančia paroda, papasakojami knygnešių laukę pavojai, rodomas trumpametražinis
filmas.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 614) 77687, el. p. daiva@duktas.lt . Data ir laikas derinami
registruojantis.
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ
Jono Šliūpo memorialinė sodyba (Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys, Vytauto g. 23a,
Palanga)
Rugsėjo 1 – gruodžio 31 d.
Nemokamas ekspozicijų ir parodų lankymas mokytojams ir jų vadovaujamoms moksleivių
grupėms.
Informacija tel. (8 460) 54559, el. p. j.sliupo.sodyba@lnm.lt
Palangos gintaro muziejus (Lietuvos dailės muziejaus padalinys, Vytauto g. 17, Palanga)
Rugsėjo–gruodžio mėn.
Detektyvinis edukacinis žaidimas „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai Palangoje“
Palanga – ne tik kurortas, bet ir itin turtingą istoriją turintis miestas. Palanga – kraštas ant
„rubežiaus“, apsuptas įvairių kultūrų, buvo tinkama erdvė sklisti lietuvybės idėjoms. Prie Baltijos
jūros žmonės važiuodavo įkvėpti laisvės gūsio, susitikti su kitaip mąstančiais ir bendraminčiais,
nepriklausomos Lietuvos pranašais. Palangos progimnazijoje mokėsi Lietuvos prezidentas Antanas
Smetona, čia būrėsi knygnešiai, čia gimė ir skleidėsi inteligentų veikla ir menininkų kūriniai, kurie
alsavo laisvės dvasia.
6–8 klasių moksleiviai kviečiami dalyvauti detektyviniame-edukaciniame ture po Palangą.
Orientuodamiesi pagal žemėlapį su nuorodomis ir užuominomis, jie aplankys pačias netikėčiausias
istorines vietas, susijusias su Lietuvos nepriklausomybę kūrusiais ir puoselėjusiais asmenimis.
Žaidimo dalyviai tarsi detektyvai išnarplios painų atkurtos Lietuvos 100-mečio istorijos mazgą.
Paskutinė maršruto stotelė – Palangos gintaro muziejus. Edukacijos centre aptarsime turo rezultatus
ir įspūdžius. Dovana moksleiviams – nemokamas apsilankymas Palangos gintaro muziejuje,
įsikūrusiame grafų Tiškevičių rūmuose.

Trukmė: 1,5 val.–2 val. Žaidimas komandinis, dalyvauja 1–2 klasės vienu metu. Maršrutas:
mokykla (arba Palangos centrinė aikštė)–10–15 istorinių objektų mieste–Palangos gintaro muziejus
Mokinių priemonės: patogi avalynė, paspirtukai, dviračiai, išmanieji telefonai.
Muziejaus priemonės: žemėlapiai, užduočių-užuominų kortelės.
Išankstinė registracija ir informacija tel.: (8 460) 30326, (8 460) 30314,
el. p. gintaro.muziejus@ldm.lt. Data ir laikas derinami registruojantis.
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ
Panevėžio kraštotyros muziejus (Vasario 16-osios g. 23, Panevėžys)
Rugsėjo 13 d. 14 val.
Ekskursija po ekspoziciją „Panevėžys Lietuvos Respublikos metais“
Ekskursija supažindina su savanorių kovomis už Lietuvos laisvę, jų atminimo įamžinimu,
pateikiamos nuotraukos bei apdovanojimai, pristatomas vienas prasmingiausių eksponatų –
skulptoriaus Juozo Zikaro 1926 m. Panevėžio miestui sukurtas Laisvės paminklo
maketas. Apžvelgiama daugiataučio 1920–1940 metais sparčiai modernėjusio Panevėžio istorija.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 45) 596181, el.p. informacija@paneveziomuziejus.lt
Spalio 18 d. 10 val.
Konferencija „Iš Panevėžio praeities: Lietuvos Nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai“
Kartu su Lietuvos karo istorijos klubu organizuojamoje konferencijoje bus apžvelgiamos
Nepriklausomybės kovos Panevėžio krašte.
Informacija tel. (8 45) 596181, el.p. informacija@paneveziomuziejus.lt
Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicija (Panevėžio kraštotyros muziejaus
padalinys, Respublikos g. 17, Panevėžys)
Lapkričio 15 d. 14 val.
Edukacinė programa „Vienu balsu“.
Edukacinėje programoje moksleiviai bus supažindinami su Lietuvos Nepriklausomybės Akto
dingimo istorija, seniausiu valstybingumo simboliu, joje plačiau bus pristatomi Panevėžio krašto
signatarai.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 45) 596181, el. p. informacija@paneveziomuziejus.lt.
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Pasvalio krašto muziejus (P. Avižonio g. 6, Pasvalys)
Rugsėjo 1 d.–gruodžio 31 d.
Edukacinis užsiėmimas „Žymiausi krašto knygnešiai“
Muziejininkas supažindina dalyvius su muziejaus ekspozicija apie knygnešius, mokiniai atlieka
testus, po to ekskursija „knygnešių takais“ Pasvalio mieste.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 451) 34096. Data ir laikas derinami registruojantis.
Edukacinis užsiėmimas „Broliai Vileišiai – Lietuvos gaivintojai“
Muziejininkas supažindina su muziejaus ekspozicija, skirta Lietuvos Respublikos
Nepriklausomybės kovoms, savanoriams, Nepriklausomybės akto signatarams kraštiečiams Jonui
Vileišiui ir Kazimierui Bizauskui, lietuvybės gaivintojui ir puoselėtojui Petrui Vileišiui. Paminklų
Petrui Vileišiui Pasvalyje ir Vileišių šeimai Medinių kaime lankymas (jei dalyviai turės savo
transportą).

Būtina išankstinė registracija tel. (8 451) 34096. Data ir laikas derinami registruojantis.
Edukacinis užsiėmimas „Bronius Krivickas – poetas, partizanas, politikas“
Muziejininkas supažindina su muziejaus ekspozicija apie partizaninį judėjimą pokario metais.
Pasakojama apie poeto ir partizano Broniaus Krivicko gyvenimą ir kūrybą. Skaitomi ir
interpretuojami poeto kūriniai.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 451) 34096. Data ir laikas derinami registruojantis.
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Žemaičių dailės muziejus (Parko g. 1, Plungė)
Rugsėjo 1 d. – spalio 15 d.
Paroda-edukacinė programa „Pranas Genys: lemties mainai – poetas, gyvybę iškeitęs į laisvą,
gražią ir kylančią Lietuvą“
Skirta Lietuvos muziejininko, poeto, mokytojo Prano Genio 115-osioms gimimo ir 65-osioms
mirties metinėms. Informacija tel. (8 612) 98323, el. p. loreta.plunge@gmail.com
Spalio 21 d. - gruodis
Konferencija, skirta Žemaičių vyskupystės 600 m. įkūrimo jubiliejui pažymėti.
Parodos „Žemaičių Kalvarijos dekanato bažnyčių sakraliniai lobiai“ pristatymas.
Paroda ir ją lydinti edukacinė programa vyks iki metų pabaigos.
Informacija tel. (8 612) 98323, el. p. loreta.plunge@gmail.com
PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Prienų kultūros ir laisvalaikio centras (Vytauto g. 35, Prienai)
Rugsėjo 9 d. 13 val.
Kūrybos vakaras „Vytauto Bubnio at(si)vėrimai“
Jubiliejinio kūrybos vakaro, skirto rašytojo 85-osioms metinėms paminėti, organizatorius – Prienų
krašto muziejus. Informacija tel. (8 652) 99077, el. paštu prienumuziejus@gmail.com
Poeto Justino Marcinkevičiaus tėviškė (Debesų g., Važatkiemio k., Ašmintos sen., Prienų r.)
Rugsėjo 16 d. 13 val.
Skaitymai „Neliks duonos su druska – liks tėvynė”.
Tradiciniai kraštiečio, Justino Marcinkevičiaus kūrybos skaitymai poeto gimtinėje. Organizatorius –
Prienų krašto muziejus. Informacija tel. (8 652) 99077, el. paštu prienumuziejus@gmail.com
Prienų krašto muziejus (F. Martišiaus g. 13, Prienai)
Rugsėjo 26 d. 16 val.
Parodos „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai Prienų krašte“ atidarymas.
Paroda skirta Prienų krašto iškilioms asmenybėms, prisidėjusioms prie nepriklausomos Lietuvos
kūrimo ir puoselėjimo. Paroda veiks iki spalio 13 d.
Spalio 14 d. 13 val.
Gedimino Pempės taikomosios grafikos darbų parodos „Nė dienos be brūkšnio“ atidarymas.
Dailininkas, kurio aktyvus kūrybinis kelias prasidėjo XX a. 7 deš., kūrė knygų viršelius ir
iliustracijas, firminius ir pašto ženklus, ekslibrisus, plakatus, sveikinimų adresus. Kaligrafija yra
viena iš menininką geriausiai reprezentuojančių sričių – G. Pempė vadinamas šrifto virtuozu. Apie
270 sveikinimų iškiliems Lietuvos asmenims šiandien yra pasklidę Lietuvoje ir pasaulyje,

kaligrafinis talentas nuosekliai atsiskleidžia visuose darbuose. Paroda veiks iki lapkričio 10 d.
Informacija tel. (8 682) 59394, el. p. prienumuziejus@gmail.com.
Lapkričio 10 – gruodžio 1 d.
Paroda „Arkivyskupas Teofilius Matulionis“, skirta Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams
pažymėti. Informacija tel. (8 652 99077), el. p. prienumuziejus@gmail.com.
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis (Burbiškio dvaras, Burbiškio k., Pakalniškių
sen., Radviliškio r.)
Rugsėjis-spalis, ketvirtadieniais
Nemokamas muziejaus lankymas moksleiviams.
Informacija tel. (8 679) 70 097, el. p. daugyvenesmuz@gmail.com.
Lapkričio 22-24 d.
Paskaita
„Pirmosios laisvės kovos Radviliškyje“. Tai muziejaus paskaitų ciklo „Kelionės po
praeitį“ pirmoji dalis, kurioje, remiantis muziejaus rinkinių medžiaga, bus pristatoma istorinė–
politinė situacija Lietuvoje ir Radviliškyje 1919 m. lapkričio mėn., kokios jėgos joje dalyvavo ir
kaip klostėsi įvykiai. Paskaita skirta 9-10 kl. mokiniams, trukmė 1 val.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 422) 56110 arba el. p. daugyvenesmuz@gmail.com . Laikas
derinamas registruojantis.
ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Rokiškio krašto muziejus (Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis)
Rugsėjo 14, 28 d., spalio 12, 26 d., lapkričio 9, 23, gruodžio 7 d.
Edukacinė ekskursija „Rokiškis 1918–1940 metais“
Ekskursijos metu mokiniai ne tik išgirs tarpukario Rokiškio miesto istoriją, pamatys tarpukario
laikų miesto fotografijų, bet ir patys galės svarstyti, samprotauti, kaip miestas pasikeitė iki nūdienos
laikų.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 458) 31512, (8 615) 44 586, el. p.
edukacija@muziejus.rokiskyje.lt. Laikas derinamas registruojantis.
Rugsėjis - gruodis
Rokiškio krašto muziejaus kilnojamoji stendinė paroda „Kraštiečiai Lietuvos valstybės kūrėjai
ir puoselėtojai“
Parodos pristatymo metu mokiniai susipažindinami su garsiausiais kraštiečiais, kurie kūrė ir
puoselėjo Lietuvos valstybingumą. Dabartiniame Rokiškio rajone yra gimęs 1918 m. vasario 16osios Nepriklausomybės Akto signataras, kunigas, ministras pirmininkas Vladas Mironas, ministrai
pirmininkai Juozas Tūbelis ir Antanas Tumėnas bei žymiausias Lietuvos Respublikos teisininkas,
vienas iš Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo sąjūdžio ideologų prof. Mykolas Romeris.
Paroda bus eksponuojama:
rugsėjo 11–22 d.
Panemunėlio pagrindinė mokykla (Kamajų g. 11, Panemunėlio gel. st.)
rugsėjo 25–spalio 7 d.
Kamajų Antano Strazdo gimnazija (K. Šešelgio g. 9, Kamajai)
spalio 9–20 d.
Juodupės gimnazija (P.Cvirkos g. 6, Juodupė)
spalio 23–lapkričio 10 d.

Pandėlio gimnazija (Panemunio g. 25, Pandėlys)
lapkričio 13–25 d.
J. Tūbelio progimnazija (P. Širvio g. 2, Rokiškis)
lapkričio 27–gruodžio 8 d.
Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijos senųjų rūmų padalinys (M. Romerio g. 1, Rokiškis)
gruodžio 11–22 d.
Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinys (Taikos g. 17, Rokiškis)
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vinco Kudirkos muziejus (Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys, V. Kudirkos g. 29,
Kudirkos Naumiestis, Šakių raj.),
Rugsėjo 1 – gruodžio 31 d
Nemokamas ekspozicijų ir parodų lankymas mokytojams ir jų vadovaujamoms moksleivių
grupėms.
Informacija tel. (8 345) 57451, el. p. v.kudirkos.muziejus@lnm.lt
Spalio 12 d. 15 val.
Pratęsiant renginių ciklą „1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai“,
prisiminsime Sūduvos signatarus: Joną Basanavičių, Petrą Klimą, Praną Dovydaitį. Kalbėsime apie
jų atliktus darbus, rodysime dokumentinio filmo „1918 m. vasario 16-osios Lietuvos
Nepriklausomybės akto signatarai“ ištraukas.
Informacija ir registracija tel. (8 345) 57451, el. p. v.kudirkos.muziejus@lnm.lt
Rugsėjo 21 d. 12 val.
Edukacinis užsiėmimas „Vinco Kudirkos gyvenimas ir veikla“
Būtina išankstinė registracija tel. (8 345) 57451, el. p. v.kudirkos.muziejus@lnm.lt
Spalio 28 d. 12 val.
Edukacinis užsiėmimas „Nepriklausomos Lietuvos valstybės kontrolierius ir literatas Justinas
Zubrickas-Turčiniškis“.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 345) 57451, el. p. v.kudirkos.muziejus@lnm.lt
Lapkričio 16 d. 17.30 val.
Vinco Kudirkos 118-ųjų mirimo metinių paminėjimas.
Paminklą apjuosime žvakelių šviesa. Informacija
v.kudirkos.muziejus@lnm.lt

tel.

(8

345)

57451,

el.

p.

Gruodžio 30 d. 14 val.
Vinco Kudirkos 159-ųjų gimimo metinių paminėjimas prie jo kapo.
Informacija tel. (8 345) 57451, el. p. v.kudirkos.muziejus@lnm.lt.
Zanavykų muziejus (Beržų g. 3, Tubelių k., Lukšių sen. Šakių raj.)
Rugsėjis-gruodis
Edukacinė pamoka „Zanavykų krašto Nepriklausomybės akto signatarai“
Zanavykų muziejus pristato tris zanavykų krašto signatarus: Joną Vailokaitį, Saliamoną Banaitį,
Justiną Staugaitį. Edukacinės pamokos metu moksleiviams bus pristatyti biografiniai faktai apie

signatarų gimtinę, vaikystę, įdomiausius gyvenimo faktus ir nuopelnus. Remiantis įdomiausiais jų,
bus parengti klausimai, mini žaidimai.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 650) 85 035, el. p. edukacija@zanavykumuziejus.lt . Data ir
laikas derinami registruojantis.
P.S.: 2018 metais edukacinė programa bus papildyta interaktyviu žaidimu „Sūduvos signatarų
keliais“.
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ
Chaimo Frenkelio vila (Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinys, Vilniaus g. 74, Šiauliai)
Rugsėjo 1 d. – lapkričio 6 d.
Parodos „Piliakalniai be pilių“ lankymas
Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, įvairiomis formomis kalbama apie šalies ištakas
ir istorinės tėkmės raidą. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2017-uosius paskelbė
Piliakalnių metais, Šiaulių „Aušros“ muziejus 2017 m. rugsėjo 14 d. 17 val. atidaro parodą
„Piliakalniai be pilių“. Chaimo Frenkelio viloje eksponuojamoje parodoje lankytojai išvys
originalius nesenai konservuotus Bubių (Šiaulių r.) piliakalnio archeologinius radinius – medinės
pilies gyventojų papuošalus, darbo įrankius, ginklus. Pirmą kartą bus eksponuojami unikalūs,
apeiginiai raginiai kirveliai iš Jurgaičių piliakalnio (Kryžių kalno, Šiaulių r.). Moksleiviams
įsigilinti į parodos temą padės edukaciniai stendai, kur bus galima sudėlioti priešistorės laiko juostą,
„pastatyti“ pilį ant piliakalnio maketo ir kt. Parodos metu ir jai pasibaigus viešai bus pasiekiami
virtualūs įrankiai: puslapis apie Šiaulių krašto archeologiją ir interaktyvus maršrutas po aplinkinius
piliakalnius. Informacija tel. (8 41) 43 36 80, el. p. reklama@ausrosmuziejus.lt.
Rugsėjo 3 d.
Europos žydų kultūros dienos renginiai
Šiaulių mieste bus vedamos ekskursijos, supažindinančios su žydų istorija ir kultūros paveldu.
Ekskursijų pradžia 12 val. prie Chaimo Frenkelio vilos.
Būtina registracija tel. (8 41) 52 43 89.
11–16 val. Chaimo Frenkelio viloje vyks žydų bendruomenės istoriją pasaulyje ir Lietuvoje
pristatančių videofilmų: „Žydų diaspora pasaulyje“ (Izraelio nacionalinė biblioteka, 2017) ir „Žydų
diaspora Lietuvoje“ (Lietuvos žydų paveldo kelio asociacija, 2017) seansai.
16 val. – videofilmo „Žydai Šiauliuose“ (Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2017) pristatymas.
17 val. numatomas „protų mūšis“ Lietuvos žydų kultūros tematika. Komandos (iki 6 asmenų) ir
pavieniai asmenys, norintys dalyvauti žaidime, kviečiami iki rugsėjo 2 d. registruotis telefonu (8 41)
52 43 89. Informacija tel. (8 41) 43 36 80, el. p. reklama@ausrosmuziejus.lt.
Spalis
Pirmoko diena muziejuje – edukacija „Dvaro istorijos. Dvaro mada ir gyvensena“
XVIII–XIX a. dvaro mada – tai grožio ir elegancijos pasaulis, kuriame susipina keistos užgaidos,
praktiškumas ir elgesio normos. Chaimo Frenkelio vilos ekspozicijoje „Provincijos dvaras“
moksleivių laukia įdomus pasakojimas apie vaikų madą ir laisvalaikio žaidimus. Vyresnieji
moksleiviai susipažins su Europos ir Lietuvos kostiumo raida, intriguojančiomis XVIII a. flirto
paslaptimis, nebylia vėduoklės kalba ir įmantriais, daug fantazijos reikalaujančiais kaklaskarės
rišimo būdais. Būtina išankstinė registracija tel. (8 41) 52 43 89. Data ir laikas derinami
registruojantis.
Chaimo Frenkelio vilos parkas (Šiaulių „Aušros“ muziejaus teritorija, Vilniaus g. 74, Šiauliai)
Rugsėjo-spalio mėn.
Lauko žaidimai-pramogos

Šiltuoju rudens laikotarpiu moksleiviai su šeimomis ar draugais Chaimo Frenkelio vilos parke gali
pasijusti ir dvaraičiai ir praleisti laiką išbandydami naują pramogą – dvaro žaidimus: XIX a.
išpopuliarėjusį kroketą, domino, įspūdingo dydžio parko takeliais ridenamus kauliukus, bokštą,
išbandyti savo taiklumą mėtydami žiedus. Informacija tel. (8 41) 43 36 80, el. p.
reklama@ausrosmuziejus.lt.
Sigito Prancuičio asambliažų paroda „Dialogai“
Po atvirumi dangumi eksponuojama modernistinio meno Sigito Prancuičio paroda „Dialogai“.
Informacija tel. (8 41) 43 36 80, el. p. reklama@ausrosmuziejus.lt.
Fotografijos muziejus (Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinys, Vilniaus g. 140, Šiauliai)
Rugsėjo 1–10 d. ir moksleivių atostogų metu
Fotografijos muziejaus ekspozicijos ir stogo terasos lankymas
Fotografijos muziejaus terasoje atsiveria įspūdinga Šiaulių panorama, o nepamirštamus įspūdžius
žada galimybė įžengti į fotoaparato vidų – „camerą obscurą“. Terasos monokliai leidžia pažvelgti į
senųjų Šiaulių panoramas, kurias galima palyginti su iš aukšto atsiveriančiais šiuolaikinio miesto
vaizdais. Informacija (8 41) 52 43 93, el. p. foto@ausrosmuziejus.lt.
Rugsėjo 1 – gruodžio 31 d.
Fotografijos muziejaus skaityklos lankymas
Fotografijos muziejaus antrame aukšte esančioje skaitykloje moksleiviai ras specializuotos
fotografijos bibliotekos leidinius – naujausius fotografijos albumus, žurnalus ir kt. Muziejuje taip
pat veikia nemokamas bevielis internetas. Informacija (8 41) 52 43 93, el. p.
foto@ausrosmuziejus.lt.
Rugsėjo 29 d. 17 val.
„Tyrėjų nakties“ renginys
Informacija tel. (8 41) 43 36 80, el. p. reklama@ausrosmuziejus.lt.
Tyrėjų naktį Fotografijos muziejuje susipažinsime su senosiomis erdvinio vaizdo kūrimo
technologijomis bei išbandysime pačias naujausias. Eksperimentuosime ir bandysime atrasti savus
erdvinio vaizdo kūrimo metodus. Informacija (8 41) 52 43 93, el. p. foto@ausrosmuziejus.lt.
Rugsėjo 30 d., spalio 1 d. 14 val.
Šeimos savaitgalis – edukacija „FOTOGRAMA – šešėlinio vaizdo drama“
Užsiėmimo metu tamsioje laboratorijoje, apšviestoje raudona šviesa, gaminsime fotogramas.
Fotograma – viena iš seniausių ir paprasčiausių fotografikos formų. Tai šešėlinis daikto vaizdas
jautriame fotopopieriuje, gautas be fotokameros. Kūryba prasidės nuo tos akimirkos, kai Jūs iš
gausybės laboratorijoje esančių daiktų pradėsite dėlioti savas kompozicijas ant šviesai jautraus
popieriaus. Galite atsinešti savo daiktų ir taip fotogramą padaryti dar asmeniškesnę. Kai būsite
visiškai tikri dėl kompozicijos, Jūsų kūrinys bus apšviečiamas kryptine šviesa ir vėliau ryškinamas
specialiomis cheminėmis priemonėmis. Taip ir atsiras vaizdas be fotokameros! Galėsite jį ir kitiems
parodyti, ir apie visa tai papasakoti. Mokyklinio amžiaus vaikams – nemokamai, suaugusiesiems –
4 Eur. Būtina išankstinė registracija tel. (8 41) 52 43 93, el. paštu foto@ausrosmuziejus.lt.
Spalis
Pirmoko diena muziejuje – edukacija „Fotografiniai filtrai“
Muziejaus lankymas ir savarankiška edukacinė veikla stogo terasoje:
Ką įsivaizduoji išgirdęs terminą „fotografinis filtras“? Tikriausiai mintyse ima suktis išmaniųjų
programėlių pavadinimai? Tačiau išmaniajame telefone fotografiniai filtrai tik imituojami, jau
užfiksuotam vaizdui programiškai pritaikant pasirinktą efektą. Bet ar žinai, kad tokį transformuotą

fotografinį vaizdą gali sukurti ir be skaitmeninių technologijų pagalbos, panaudodamas fotografų
nuo seno naudojamus fotografinius filtrus? Neskaitmeninėje fotografijoje naudojami filtrai yra
skaidrūs arba pusiau skaidrūs optikos elementai iš stiklo, plastiko arba želatinos, kurie koreguoja
pro fotoaparato objektyvą praeinančią šviesą ir skirti pagerinti, patobulinti ar kaip kitaip pakeisti
fotografinį vaizdą.
Apsilankęs Fotografijos muziejaus terasoje rasi įvairiausių fotografinių filtrų su aprašymais.
Pabandyk pro juos pažvelgti į aplinką ir stebėk, kaip ji pasikeičia. Tada imk filtrą, priglausk prie
savo išmaniojo telefono objektyvo, fotografuok ir sukurk savo fotografinį efektą!
#fotomuziejus #fotofiltras. Informacija tel. (8 41) 52 43 93, el. paštu foto@ausrosmuziejus.lt.
Lapkričio 4–5 d. 14 val.
Šeimos savaitgalis – edukacinis užsiėmimas „Šviesos laboratorija“
Užsiėmimo metu Fotografijos muziejaus studijoje ir fotolaboratorijoje išbandysime autentišką
fotografijos technologiją. Naudodamiesi mūsų pagamintais „pinhole“ fotoaparatais, šviesai
jautriame popieriuje susikursite vieninteles ir nepakartojamas fotografijas ir patys jas išryškinsite
fotolaboratorijoje, o nekasdieniai potyriai jums liks atminimui.
Mokyklinio
amžiaus
vaikams
–
nemokamai,
suaugusiesiems
–
4
Eur.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 41) 52 43 93, el. p. foto@ausrosmuziejus.lt.
Gruodžio 2–3 d. 14 val.
Edukacinis užsiėmimas „Fotografo asistentas“
Užsiėmimo metu susipažinsime su klasikine apšvietimo schema, profesionalia studijine įranga,
patys išbandysite darbą studijoje. Po užsiėmimo galėsite atsispausdinti savo nuotrauką arba ją
įsirašyti į atmintuką.
Mokyklinio
amžiaus
vaikams
–
nemokamai,
suaugusiesiems
–
4
Eur.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 41) 52 43 93, el. p. foto@ausrosmuziejus.lt.
Gruodžio 8 d.
Parodos „Independence Through the Lenses“, skirtos Suomijos nepriklausomybės 100-mečiui,
atidarymas.
Informacija (8 41) 52 43 93, el. p. foto@ausrosmuziejus.lt.
Dviračių muziejus (Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinys, Vilniaus g. 139, Šiauliai)
Spalis
Pirmoko diena muziejuje – edukacinis užsiėmimas „Važiuok dviračiu saugiai“
Važiuojant dviračiu reikia ne tik užsidėti šalmą, apsivilkti gerai iš tolo matomus drabužius ir
važiuoti saugos reikalavimus atitinkančiu dviračiu, bet ir būtina laikytis kelių eismo taisyklių.
Moksleiviai kviečiami pasikalbėti ir išsiaiškinti – ar mokame gatvėje elgtis saugiai.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 41) 52 43 95. Data ir laikas derinami registruojantis.
Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centras (Aušros al. 47, Šiauliai)
Spalis
Pirmoko diena muziejuje – edukacinis užsiėmimas „Dailyraščio pamoka“
Raštas – vienas iš svarbiausių žmonijos atradimų. Dėl jo šiandien turime ir išmanome savo ir kitų
tautų istoriją bei praeitį. Tačiau svarbu ne tik taisyklingai, bet ir gražiai rašyti. O tai jau – mokslas.
Neįprastai suliniuotame sąsiuvinyje plunksnakočiu vieną po kitos moksleiviai raitys dailias raideles
ir jungs jas į žodžius ir sakinius.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 41) 52 43 94. Data ir laikas derinami registruojantis.
Žaliūkių malūnininko sodyba (Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinys, Architektų g. 73, Šiauliai)

Rugsėjo 22 d. 19 val.
Rudens lygiadienio ir Baltų vienybės dienos minėjimas
Nuo seno žinomi papročiai, švenčiant astronominę rudens pradžią, dėkoti dievybėms už gerą derlių.
Itin svarbus vaidmuo šiuo laikotarpiu skiriamas ugniai, todėl prie Žaliūkių vėjo malūno bus
uždegami saulės, medžio, ožio simboliai. Vakare, laikantis senųjų papročių, ugnis iš laukų bus
parnešta į malūnininko trobą. Ugnis yra ir Baltų vienybės simbolis, uždegamas aukščiausiose
apylinkės kalvose ir piliakalniuose. Todėl sodyboje laužas bus degamas ir minint Baltų vienybės
dieną. Informacija tel. (8 41) 21 11 98.
Spalio mėn.
Pirmoko diena muziejuje – edukacinis užsiėmimas „Daraktorinė mokykla“
Edukacinio užsiėmimo metu pasakojama apie spaudos draudimo laikotarpiu (1864–1904 m.)
Lietuvoje veikusias daraktorines (slaptąsias lietuviškas) mokyklas. Supažindinama, kokios buvo
mokymosi sąlygos, mokymo priemonės, dėstomi dalykai, kaip dirbo ir gyveno daraktoriai. Per
pratybas moksleiviai gali pabandyti parašyti žąsies plunksnomis ant medinių lentelių ar medinėmis
arba metalinėmis lazdelėmis ant vaško lentelių.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 41) 21 11 98. Data ir laikas derinami registruojantis.
Gruodžio 9 d.
Šeimos savaitgalis – edukacija „Adventas – tikėjimai, spėjimai, burtai...“
Užsiėmimo dalyviai išgirs draudimų, kurių privalu laikytis Advento metu, spės orus ir būsimą
derlių, pabandys sužinoti, ką gi jiems žada ateinantys metai, vaišinsis pačių iškeptais kūčiukais.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 41) 21 11 98. Suaugusiesiems kaina – 4 Eur.
Šiaulių „Aušros“ muziejus
Rugsėjis–gruodis
Interaktyvūs maršrutai po Šiaulių miestą ir apylinkes, virtualios parodos
Šiaulių „Aušros“ muziejus kviečia ne tik aplankyti jo padalinius, bet ir išbandyti muziejininkų
sukurtus interaktyvius maršrutus bei virtualias parodas, leidžiančias keliauti ir pažinti Šiaulių miestą
ir jo istoriją. Informacija tel. (8 41) 43 36 80, el. p. reklama@ausrosmuziejus.lt.
Tarpukario modernizmo architektūra Šiauliuose
Į savo išmanųjį įrenginį parsisiuntę mobiliąją „CityQuest“ programėlę, sekdami maršruto
užuominomis susipažinsite su 20 įdomių tarpukario modernizmo architektūros objektų. Maršrutas
parengtas lietuvių ir anglų kalbomis, todėl parsisiuntus „CityQuest“ programėlę joje reikia įvesti
maršruto norima kalba kodą.
Maršruto lietuvių kalba kodas – kegoyefute. Maršruto anglų kalba kodas – kurikomazi.
Žydų paveldo objektai Šiauliuose
Į savo išmaniuosius telefonus ar planšetinius kompiuterius parsisiuntus „IZItravel“ programėlę ir
nurodžius vietovardį „Šiauliai“ matomas maršruto „Žydų paveldo objektai Šiauliuose“ žemėlapis,
informacija apie objektus, svarbius Šiaulių žydų istorijai, jų istorinius vaizdus. Maršrutas parengtas
lietuvių ir anglų kalbomis.
Zubovų dvarų sodybos Šiauliuose ir jo apylinkėse: Bubiuose, Ginkūnuose, Naisiuose,
Aleksandrijoje.
Į savo išmaniuosius telefonus ar planšetinius kompiuterius parsisiuntus „IZItravel“ programėlę ir
paieškos laukelyje įvedus vietovardį „Šiauliai" ar „Šiaulių apskritis“ netrukus ekrane atsiras
muziejaus parengti maršrutai. Pasirinkus norimą aplankyti dvaro sodybą, programos naudotojai
išvys žemėlapį su pažymėtais objektais, jų istorijomis bei unikaliais istoriniais ir šiuolaikiniais
vaizdais.

Virtuali paroda „Šiaulių archeologija: radiniai ir atradimai“
Paroda pasakoja po žeme pasislėpusių senųjų kapinynų, senovės gyvenviečių, čia buvusių dvarų,
tebestūksančių piliakalnių istorijas bei pristato su jais susijusius archeologinius radinius ir senovės
istoriją tyrusius bei šioje srityje vis dar aktyviai dirbančius archeologus.
Parodos nuoroda – http://archeologija.fotomuziejus.lt
Virtuali paroda „Tarpukario modernizmo architektūra Šiauliuose“
Paroda pristato neišlikusius arba iki šiol kaip vertingus neidentifikuotus tarpukario modernizmo
architektūros objektus, atskleidžia jų savininkų ir architektų gyvenimo ir kūrybinės veiklos istorijas.
Parodos nuoroda – http://modernizmas.fotomuziejus.lt
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos istorijos muziejus (Tilžės g. 137, Šiauliai)
Rugsėjo 1 – gruodžio 31 d.
Teminė ekskursija „Šiaulių berniukų gimnazijos auklėtiniai – Vasario 16-osios
Nepriklausomybės Akto signatarai“. Susipažinti su seniausios Šiaulių m. gimnazijos (įkurta 1851
m.) istorija, asmenybėmis, mokiusiomis gimnazijoje ir kūrusiomis Nepriklausomą Lietuvos
valstybę, kviečiami moksleiviai, mokytojai, visi besidomintys Lietuvos istorija.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 612) 83550, el. p. jjg.muziejus@su.lt . Data ir laikas derinami
registruojantis.
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Naisių filialo literatūros muziejus (Plento g. 9,
Naisiai, Šiaulių r.)
Rugsėjis–gruodis
Kūrybinės dirbtuvės ir pažintinis žygis „Zigmo Gėlės takais“
Pažintis su poeto Zigmo Gėlės asmenybe prasideda poeto gimtojoje sodyboje, kur plačiau
susipažįstama su jo kūryba. Vėliau vyksta kūrybinių improvizacijų žaidimas ir viktorina,
leidžiamasi į žygį, aplankant Naisius, Sereikius, Stalgiškes. Skiriama visiems, norintiems daugiau
sužinoti apie poeto gyvenimą, kūrybiškai improvizuoti ir pavaikščioti kaimo takeliais.
Būtina išankstinė registracija tel. (8-41) 38 60 43. Data ir laikas derinami registruojantis.
Spalis–lapkritis
Dailininko Anatolijaus Tyčinos (1897–1986) darbų paroda „Sugrįžimai“
A. Tyčina gimė 1897 m. gegužės 11 d. Šiaulių rajone, Gruzdžiuose, mokėsi Šiaulių berniukų
gimnazijoje. A. Tyčina – talentingas dailininkas, sujungęs dvi tautas, dvi šalis. Lietuva – jo motinos
ir jo gimtinė, Baltarusija – šalis, kurioje gyveno ir kūrė. Dailininkas visuomet sugebėjo savyje
išsaugoti meilę gimtajam kraštui, supratimą apie tautinio meno svarbą kūryboje. Dailininko
gyvenime Lietuva ir Baltarusija užėmė ypatingą vietą. Tyčinos kūryboje, ypatingai jo grafikoje ir
tapyboje, gausu lietuviškų temų: Lietuvos gamtos, urbanistinių peizažų.
Informacija tel. (8 41) 38 60 43.
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras (Ventos g. 11A, Kuršėnai)
Rugsėjis–gruodis
Kalendorių ekspozicija – „Lietuva brangi“
Lankytojai išvys eksponuojamus svarbių Lietuvos istorijai datų, asmenybių, papročių ir tradicijų,
Lietuvos kraštovaizdžio kalendorius.
Būtina išankstinė registracija tel. 8 41 50 80 52. Data ir laikas derinami registruojantis.
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus (S. Gaudėšiaus g. 4, Šilalė)
Rugsėjo 1 – gruodžio 31 d
Nemokamas ekspozicijų ir parodų lankymas mokytojams ir jų vadovaujamoms
moksleivių grupėms.
Informacija tel. (8 449) 51572, el. p. silale.muziejus@gmail.com
Baublių muziejus (Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus padalinys, Muziejaus g. 10, Bijotų k.,
Šilalės r.)
Spalio 2-26 d.
Edukacinis užsiėmimas „Paslaptingoji gadynė“. Pasakojama apie caro valdžią, kuri 1864 m.
uždraudė ne tik lietuviškas mokyklas, bet ir lietuvišką spaudą. Pasakojamas ir pristatomas aklo
knygnešio kvėdarniškio Petro Kavaliausko gyvenimas ir veikla. Vaidybinės dokumentikos filmo
„Knygnešys“ peržiūra.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 614) 56223, el. p. baubliu.muziejus@gmail.com .
Data ir laikas derinami registruojantis.
S. Girėno memorialinė gimtinė (Lietuvos aviacijos muziejaus padalinys, Vytogala, Šilalės raj.)
Rugsėjo 2 d. – gruodžio 31 d.
Edukacinis užsiėmimas „Lituanicaos žygis“
Programoje pasakojama apie legendinių mūsų lakūnų gyvenimą ir begalinį jų norą prasmingais
darbais puoselėti lietuvybę ir garsinti Lietuvos vardą, naujiems žygiams ir darbams įkvėpti jaunąją
Lietuvą. Taip pat supažindinama su pasirengimu skrydžiui bei perskridimo detalėmis,
aplinkybėmis, lėmusioms tragišką skrydžio baigtį, didvyrių pagerbimą bei jų atminimo įamžinimą.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 614) 57496, el. p. aviacijos.muziejus@gmail.com. Data ir
laikas derinami registruojantis.
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Šilutės Hugo Šojaus muziejus (Lietuvininkų g. 4, Šilutė)
Rugsėjo 1 d.
13 val. edukacinis užsiėmimas „Mažosios Lietuvos spaustuvių raida. Senosios Šilokarčemos
spaustuvės“.
14 val. bus gaminami knygų skirtukai „Atminimo spalvos“.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 657) 51909
Spalio 4 d. , lapkričio 8 d., gruodžio 6 d. 14.30 val.
Edukacinis užsiėmimas „1923 m. įvykiai Klaipėdos krašte“ ir filmo „Emilija iš Laisvės
alėjos“ peržiūra.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 657) 51909.
ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Kernavės archeologinės vietovės muziejus (Kerniaus 4a, Kernavė)
Rugsėjis–gruodis
Paroda „Juozas Šiaučiūnas – gyventa Kernavei ir Lietuvai“
Paroda skirta tarpukario šviesuolio, mokytojo, kraštotyrininko, Kernavės muziejaus įkūrėjo Juozo
Šiaučiūno 110-osioms gimimo metinėms ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. J. Šiaučiūnas

gimė 1906 m. birželio 9 d. Ukmergės apskrities Kavarsko valsčiuje, Mackeliškių kaime. Nuo 1928
m. rugsėjo jis – Kernavės pradinės mokyklos mokytojas ir vedėjas. J. Šiaučiūno iniciatyva 1929–
1930 m. Kernavės mokyklos pastate buvo įrengtas krašto muziejus – vienas pirmųjų regioninių
muziejų Lietuvoje. Jo rūpesčiu Kernavėje buvo atidaryta pašto agentūra, meteorologijos stotis,
vaikų darželis, mokykloje – amatų klasė. Už nuopelnus Lietuvai J. Šiaučiūnas buvo apdovanotas
Vytauto Didžiojo ordino 3-iojo laipsnio medaliu (1933 m.), Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu (1938 m.) ir Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1938 m.).
1941 m. birželio 14 d. Juozas Šiaučiūnas buvo sulaikytas ir etapuotas į Krasnojarsko pataisos darbų
lagerį, nuteistas 10-šimčiai metų kalėti „už priklausymą kontrrevoliucinei organizacijai“. Jo šeima
buvo ištremta iš Lietuvos kaip socialiai pavojingi asmenys ir iki 1956 metų gyveno Altajaus krašte.
1943 m. spalio 17 d. Juozas Šiaučiūnas žuvo taigoje, palaidotas pataisos darbų lagerio kapinėse
Nižnij Ingašo rajone, Krasnojarsko krašte, Rusijoje.
Informacija tel. (8 382) 47385, el. p. direkcija@kernave.org, komunikacija@kernave.org.
Rugsėjis–gruodis
Alberto Švenčionio fotografijų paroda „Lietuvos piliakalniai“
Fotografijų autorius Albertas Švenčionis (g. 1955 m.) – Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys,
AFIAP, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, daugelio parodų dalyvis ir rengėjas.
Už kūrybinę veiklą menininkas pelnė svarbius tarptautinius apdovanojimus: 1999 m. Tarptautinės
meninės fotografijos federacijos (FIAP) fotografo menininko (AFIAP) garbės vardą, Grand Prix,
sidabro, bronzos medalius ir daugiau nei dvidešimt kitų apdovanojimų.
Neseniai A. Švenčionis savo kūrybos gerbėjams pristatė kitokį fotografijų ciklą „Lietuvos
piliakalniai“, kuris gerokai skiriasi nuo ankstesnių fotomenininko darbų. Šį ciklą jis pradėjo kurti
nuo 2005 metų. Peizažas yra vienas populiariausių žanrų Lietuvos fotografijoje. A. Švenčionio
pasirinkta piliakalnių tema aktualizuoja ne tik patį gamtovaizdį: gamtos motyvas jo fotografijoje
susijungia su istoriniu kontekstu, pilies ar piliakalnio fiksavimas žadina istorinę atmintį, o pačios
fotografijos, pasak autoriaus, kuriamos „diktuojant intuicijai, vidiniam balsui“. Ši subtili dermė
suteikia fotografo darbams išskirtinumo.
Nors, rodos, visi mūsų šalies piliakalniai jau daugybę kartų įvairiais rakursais fotografuoti, tačiau
menininkas pabandė į juos pažvelgti savaip: kai kur panaudodamas montažą ir sukurdamas
miglotas, beveik fantastines vizijas, kai kur išgrynindamas spalvas ir pabrėždamas akimirkos
paprastumą, bet kartu ir gilumą, kai kur žaisdamas metų ar paros laiko šviesa.
Informacija tel. (8 382) 47385, el. p. direkcija@kernave.org, komunikacija@kernave.org.
Rugsėjis-spalis
Muziejinės ekspozicijos po atviru dangumi lankymas
Pagal archeologinių tyrimų medžiagą atkurtas XIII – XIV a. Kernavės viduramžių miesto
fragmentas ir dviejų archeologinių vertybių rekonstrukcinės ekspozicijos – Brūkšniuotosios
keramikos kultūros kapinynas (I tūkstm. pr. Kr.) ir seniausias Lietuvoje žinomas grįsto kelio
fragmentas (IV a.).
Informacija tel. (8 382) 47385, el. p. direkcija@kernave.org, komunikacija@kernave.org.
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Žemaičių muziejus „Alka“ (Muziejaus g. 31, Telšiai)
Rugsėjo 22 d. 13 val.
Paskaita „Justinas Staugaitis – politikas ir kunigas“
Rež. Justino Lingio dokumentinio filmo „Pirmasis Telšių vyskupijos vyskupas Justinas Staugaitis“
peržiūra ir diskusija. Skirta 9–12 kl. moksleiviams.
Informacija tel. 8 684 75372, el. p. i.vaitiekiene@muziejusalka.lt.

Spalio 12 d. 14 val.
Renginys „Susitikimas su Viliumi Orvydu“
VII tarptautinio dailininkų plenero Viliaus Orvydo sodyboje metu sukurtų darbų ir V.Orvydo
kūrybos įkvėptų darbų paroda, jos aptarimas. Filmo apie Vilių Orvydą peržiūra, diskusija.
9–12 kl. moksleiviams. Informacija tel. (8 684) 75372, el. p. i.vaitiekiene@muziejusalka.lt.
Lapkričio 23 d. 11 val.
Tarpmokyklinis konkursas „Žemaitijos piliakalnių slėpiniai“
Istorinių ir praktinių žinių konkursas apie Žemaitijos piliakalnius, juos tyrinėjusias ir aprašiusias
asmenybes (E.Brenšteinas, Vl.Nagevičius, V.Valatka ir kt).
Informacija tel. (8 684) 75372, el. p. i.vaitiekiene@muziejusalka.lt
Gruodžio 12 d. 13 val.
Paskaita-diskusija „Signataras Stanislovas Narutavičius“.
Režisieriaus Justino Lingio dokumentinio filmo „Vasario 16-osios Akto signataras Stanislovas
Narutavičius“ peržiūra ir diskusija su režisieriumi.
Skirta 9–12 kl. moksleiviams. Informacija tel. (8 684) 75372, el. p. i.vaitiekiene@muziejusalka.lt
UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Ukmergės kraštotyros muziejus (Kęstučio a. 5, Ukmergė)
Rugsėjo 4 d. – gruodžio 31 d. Pirmadieniais ir penktadieniais 10 val.
Paskaita-diskusija „Antanas Smetona – nepriklausomybės akto signataras“
Paskaitoje bus pristatomas Antanas Smetona – Nepriklausomybės akto signataras ir valstybės
kūrėjas, diskutuojama apie jo politinę veiklą ir šių dienų požiūrį į Prezidentą Antaną Smetoną.
Būtina išankstinė registracija tel. 8 684 14460, el. paštu ukmuziejus@gmail.com.
Užugirio Antano Smetonos dvaras-muziejus (Ukmergės kraštotyros muziejaus padalinys, Dvaro
g. 3, Užulėnio k, Taujėnų sen., Ukmergės r.)
Rugsėjo 12 - gruodžio 31 d. 12.00 val.
Paskaita „Istorijos tranzitas: imperijos pakraštys - nepriklausoma valstybė“
Paskaita skirta plačiam muziejaus lankytojų ratui, bet visų pirma jaunimui. Simbolinė stotis ,,kryžius ir elementorius“, jos reikšmė, anot Antano Smetonos, kaip lietuvių tautinio identiteto
išsaugojimas ,,kelionėjė“ link savarankiškos valstybės. Pasipriešinimas rusifikacijai ir polonizacijai
iš A. Smetonos straipsnių perspektyvos.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 670) 27 306, (8 640) 42 244, el. p. uzugiriokiemas@gmail.com
Data derinama registruojantis.
UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Utenos kraštotyros muziejus (Utenio a. 3, Utena)
Rugsėjis–gruodis
Apžvalginė ekskursija „Žvilgsnis į Utenos šimtmečio kelią“
Moksleiviams ir mokytojams muziejuje organizuojamos Atvirų durų dienos, kurių metu kviečiama
susipažinti su nauja interaktyvia Utenos miesto istorine ekspozicija bei nuolat pildomo
informacinio terminalo naujienomis. Ekskursijos trukmė 45 min.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 389) 61637, el. p. bronej@gmail.com. Laikas derinamas
registruojantis.

Kita informacija http://www.utenosmuziejus.lt/ .
Puslapis socialiniame tinklalapyje https://www.facebook.com/utenoskrastotyrosmuziejus
Lapkričio 8, 15, 22, 29 d., 14 val.
Edukacinis užsiėmimas „Baisus devyniagalvis mus užklupo...“ (A. Miškinis, iš ciklo
„Psalmės“) ir paroda „Tremtį menantys daiktai“
Pamoka apie 1941 m. trėmimus Utenos rajone. Tų metų politiniai įvykiai ir tremtinių išgyvenimai
perteikiami per 1941 m. tremtinės Stasės Puslytės-Kubickienės pasakojimą. Tremtinės prisiminimai
įrašyti į CD, paįvairinti dokumentiniais kadrais, tremtinių dokumentais, daiktais ir nuotraukomis,
esančiomis muziejaus rinkiniuose. Moksleiviams pristatoma paroda „Tremtį menantys daiktai“.
Pamoka skirta 7–12 kl. mokiniams. Pamokos trukmė 45 min.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 389) 61634, el. p. skaisgiriene@gmail.com
Kita informacija http://www.utenosmuziejus.lt/ .
Puslapis socialiniame tinklalapyje https://www.facebook.com/utenoskrastotyrosmuziejus
Laisvės kovų muziejus, Stoties 39, Utena.
Rugsėjis–gruodis
Apžvalginė ekskursija „Laukiant traukinio U stotyje“
Moksleiviams ir mokytojams muziejuje organizuojamos Atvirų durų dienos, kurių metu kviečiama
susipažinti su siaurojo geležinkelio istorija, karą lėmusiu padalijimu, klausytis pasakojimų apie
tremčių vergiją, prievartinį karą, partizanų kovas už laisvę, kolūkių baudžiavas.
Ekskursijos trukmė 45 min.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 670) 79217, el. p.: reginza@gmail.com. Laikas derinamas
registruojantis.
Spalio 25 d., 15 val.
Popietė „Maskoliam tai ašei nepasduosiu“, skirta partizano Antano Kraujelio-Siaubūno 89osioms gimimo metinėms paminėti.
Popietės metu bus prisimenami paskutinio Aukštaitijos partizano Antano Kraujelio-Siaubūno
gyvenimo faktai, skambės partizanų eilės, pagal galimybes dalyvaus partizano giminaičiai.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 670) 79217, el. p.: reginza@gmail.com
Kita informacija http://www.utenosmuziejus.lt/ .
Puslapis socialiniame tinklalapyje www.facebook.com/utenoslaisveskovumuziejus \
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Jono Basanavičiaus gimtinė (Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys, Gimtinės g. 17,
Ožkabalių I k. Bartninkų sen., Vilkaviškio raj.)
Rugsėjis - gruodis
Edukacinė programa „Pažink Sūduvos krašto signatarus“
Edukacinės programos dalyviams pateikiama pasakojimų ir klausimų iš valstybės atkūrimo
istorijos. Atliekant įvairias užduotis ir besivaržant tarpusavyje sužinoma naujų istorinių faktų,
pasitikrinamos jau turimos žinios Žaidimo pagrindu parengta viktorina padeda lengviau įsiminti
visus iš Sūduvos krašto kilusius Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus ir valstybės atkūrimo
faktus. Skirta moksleiviams nuo 5 klasės.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 342) 69365, el .p. j.basanaviciaus.gimtine@lnm.lt. Data ir
laikas derinami registruojantis.
Edukacinė programa „Ką žinau apie Joną Basanavičių“
Edukacinės programos dalyviams surengiama interaktyvi viktorina, kurioje užduodami klausimai,
susiję su tautosakininko, publicisto, pirmojo lietuviško laikraščio „Aušra“ leidėjo, Lietuvos

Nepriklausomybės Akto signataro Jono Basanavičiaus asmenybe. Skirta moksleiviams nuo 5
klasės.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 342) 69365, el .p. j.basanaviciaus.gimtine@lnm.lt. Data ir
laikas derinami registruojantis.
Lapkričio 23 d.
Renginys, skirtas paminėti Jono Basanavičiaus gimimo metines
Kiekvienais metais lapkričio 23 d. minima dr. Jono Basanavičiaus gimimo diena. Šia proga
muziejuje vyksta kultūrinės popietės, organizuojami įvairūs konkursai. Nuo 2013 m. rengiamas
fotografijos konkursas „Viešnagė Jono Basanavičiaus gimtinėje ir Lietuvos tautinio atgimimo
ąžuolyne“. Muziejaus lankytojai kviečiami susitelkti bendram kūrybiniam darbui ir taip prisidėti
prie Jono Basanavičiaus gimtinės ir Tautinio ąžuolyno populiarinimo. Vertinimo komisijos
atrinktos fotografijos papuošia artėjančių metų Jono Basanavičiaus gimtinės kalendorių. Minint
patriarcho gimimo dieną apdovanojami konkurso laureatai.
Informacija tel. (8 342) 69365, el .p. j.basanaviciaus.gimtine@lnm.lt
Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus (Dvaro g. 6, Paežerių k.,
Šeimenos sen., Vilkaviškio raj.)
Kiekvieną antradienį muziejaus ekspozicijoje, skirtoje Lietuvos nepriklausomos valstybės kūrėjams
ir puoselėtojams, vedami nemokami edukaciniai užsiėmimai apie Vilkaviškio rajono žymius
žmones. Mokytojai gali užsisakyti programą iš pateikto edukacinių programų sąrašo, suderinti temą
ir pamokos laiką.
Rugsėjo 5, 12, 19, 26 d.
Edukacinė programa „Vilkaviškio krašto knygnešiai, švietėjai, Lietuvos Nepriklausomybės
akto signatarai“
Programa skirta 5–12 klasių moksleiviams. Moksleiviai jos metu sužinos apie spaudos draudimą,
rajono žymesnius knygnešius, skaitys „graždanką“, susipažins su muziejuje saugomomis spaudos
draudimo laikų knygomis, išgirs apie signatarus mažiau žinomų faktų.
Siūlomos šios edukacinių užsiėmimų temos:
„Knygnešių žygdarbis“;
„Didysis varpininkas Vincas Kudirka;
„Sūduvos krašto signatarai“;
„Įdomesni signatarų biografijos faktai“.
Spalio 3, 10, 17, 24, 31 d.
Edukacinė programa „Vilkaviškiečiai, valstybės pagrindų kūrėjai“
Programa skirta 7–12 klasių moksleiviams. Moksleiviai sužinos apie Lietuvos valstybės pagrindų
kūrėjus, kilusius iš Vilkaviškio krašto, atliks kūrybines užduotis.
Siūlomos šios edukacinių užsiėmimų temos:
A. Rimka, A. Kriščiukaitis;
Steigiamojo Seimo nariai – vilkaviškiečiai;
Lietuvos ekonomikos pagrindų kūrėjas Jonas Vailokaitis.
Lapkričio 7, 14, 21, 28 d.
Edukacinė programa „Lietuvos laisvės gynėjai (savanoriai, partizanai)“
Programa skirta 3 – 10 klasių moksleiviams. Moksleiviai susipažins su Lietuvos pasipriešinimo
kovų istorija ir žymiausiais kovotojais. Atlikdami kūrybines užduotis analizuos fotodokumentinę
medžiagą, įvairių laikotarpių karinę amuniciją. Pageidaujantys moksleiviai galės aplankyti Alvito
savanorių kapines.
Siūlomos šios edukacinių užsiėmimų temos:
Vilkaviškio krašto savanoriai;
Alvito savanorių kapinės;

„Tauro“ apygardos partizanų „Vytauto“ rinktinė;
Partizanų vadas Antanas Baltūsis – Žvejas.
Gruodžio 5, 12, 19 d.
Edukacinė programa „Ištvėriau viską, iškentėjau...“
Programa skirta 4 –10 klasių moksleiviams. Moksleiviai bus supažindinami su tremties istorija,
Vilkaviškio krašto tremtinių likimais, kūryba, galės pabendrauti su buvusiais tremtiniais, analizuoti
daiktinę ir dokumentinę medžiagą bei atlikti kūrybines užduotis.
Siūlomos šios edukacinių užsiėmimų temos:
Tremties istoriją pasakoja daiktai ir žmonės;
Tremtinių kūryba;
Vaikai – tremtiniai.
Edukaciniai užsiėmimai vyksta Paežerių dvaro Oficinoje, užsiėmimų trukmė 45 min.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 342) 46268, el. p. administracija@paezeriai.info
Kita informacija www.paezeriai.info
https://www.facebook.com/Pae%C5%BEeri%C5%B3-dvaras-445839765548740/?ref=ts&fref=ts
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ
Naujasis arsenalas (Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys, Arsenalo g. 1, Vilnius)
Rugsėjo 1 – gruodžio 31 d.
Nemokamas ekspozicijų ir parodų lankymas mokytojams ir jų vadovaujamoms moksleivių
grupėms. Informacija tel. (8 5) 262 9426, el.p. edukacija@lnm.lt.
Rugsėjo 13 d. 10 val. ir 14 val., spalio 3 d. 10 ir 14 val., lapkričio 15 d. 10 val., gruodžio 6 d. 10
val.
Edukacinė programa „Uždrausta knyga“. Skirta 3–5 kl. moksleiviams.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 262 9426, el. p. edukacija@lnm.lt.
Rugsėjo 21 d. 11 val. ir 14 val., spalio 18 d. 11 val. ir 14 val., lapkričio 23 d. 11 val., gruodžio
13 d. 11 val.
Edukacinė programa „Nuo knygnešių epochos į Lietuvos valstybę“. Skirta vyr. klasių
moksleiviams.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 262 9426, el. p. edukacija@lnm.lt.
Rugsėjo 23 d. 13 val., spalio 21 d. 13 val.
Dokumentinių filmų apie Vasario 16-osios Akto signatarus demonstravimas.
Informacija tel. (8 5) 262 9426, el.p. edukacija@lnm.lt.
Senasis arsenalas (Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys, Arsenalo g. 3, Vilnius)
Rugsėjo 1 – gruodžio 31 d.
Nemokamas ekspozicijų ir parodų lankymas mokytojams ir jų vadovaujamoms moksleivių
grupėms. Informacija tel. (8 5) 262 9426, el. p. edukacija@lnm.lt.
Vilniaus gynybinės sienos bastėja (Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys, Bokšto g. 20,
Vilnius)
Rugsėjo 1 – gruodžio 31 d.
Nemokamas ekspozicijų ir parodų lankymas mokytojams ir jų vadovaujamoms moksleivių
grupėms. Informacija tel. (8 5) 2612149, el. p. basteja@lnm.lt.

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (Katedros a. 4,
Vilnius)
Rugsėjis–gruodis
Edukacinė programa „Istorinio valstybingumo ženklai“. Vasario 16-osios kūrėjai puoselėjo
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinę atmintį ir paveldą, o Lietuvos Taryba skelbė „atstatanti
(...) Lietuvos valstybę“, todėl modernų valstybingumą siejo su istorinės Lietuvos valstybės
tradicijomis bei ženklais. Norintiems juos išsamiau pažinti, siūlome:
Edukacinis užsiėmimas „Gediminaičių stulpai“ (1–2 kl.)
Auksiniai stulpai raudoname lauke buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto herbas. Vėliau šis
ženklas tapo visos Gediminaičių dinastijos simboliu. Ir dabar jis yra vienas iš per šimtmečius
išsaugotų Lietuvos valstybės ženklų. Apie didinguosius Gediminaičius kalbėsimės lankydami
išlikusius senųjų pilių mūrus, ieškodami Gediminaičių stulpų senuose kokliuose, monetose ir
atkurtose rezidencijos menėse. Edukacijos dirbtuvėse pasigaminsime istorinę vėliavėlę su
Gediminaičių stulpais. Užsiėmimo trukmė – 1 val.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 261 7445. Laikas derinamas registruojantis.
Kita informacija http://www.valdovurumai.lt/lankytojams/edukacija.
Edukacinis užsiėmimas „Mūsų Vytis“ (3–4 kl.)
Lietuvos herbas – vienas seniausių valstybės herbų Europoje. Per edukacinį užsiėmimą sužinosime,
kas ir kada pirmasis pradėjo naudoti šį herbą bei kodėl jis vadinamas Vyčiu. Išanalizavę herbo
figūrų ir spalvų simboliką, ieškosime Lietuvos valstybės heraldinių ženklų archeologiniuose
radiniuose bei atkurtuose istoriniuose interjeruose. Įgytas žinias pritaikysime kurdami vėliavėles su
Vyčio ženklu, o pakilę į apžvalgos aikštelę Valdovų rūmų bokštelyje suskaičiuosime, kiek vėliavų
matyti Vilniaus miesto panoramoje.
Užsiėmimo trukmė – 1 val.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 261 7445. Laikas derinamas registruojantis.
Kita informacija http://www.valdovurumai.lt/lankytojams/edukacija.
Edukacinis užsiėmimas „Su Vyčio ženklu“ (5–8 kl.)
Per edukacinį užsiėmimą susipažinsime su vieno seniausių valstybės herbų istorija, muziejaus
ekspozicijose ieškosime Lietuvos valstybingumo simbolio ir sužinosime, kokių pavidalų jis įgydavo
įvairiose epochose.
Užsiėmimo pabaigoje išspręsime kryžiažodį ir sužinosime žmogaus, kurio sugalvotas pavadinimas
Vytis tapo Lietuvos herbo pavadinimu, pavardę.
Užsiėmimo trukmė – 1 val.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 261 7445. Laikas derinamas registruojantis.
Kita informacija http://www.valdovurumai.lt/lankytojams/edukacija.
Edukacinis užsiėmimas „Gediminaičiai – valstybės kūrėjai“ (8 ir 11 kl.)
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino palikuonys XIV a. pabaigoje įsitvirtino ir Lenkijos soste,
vėliau į jų įtakos zoną pateko čekų ir vengrų valstybės. Iki XVI a. antrosios pusės Gediminaičių
dinastija buvo viena įtakingiausių Europoje. Per edukacinį užsiėmimą susipažinsime su dinastijos
genealogija, išsiaiškinsime Lietuvos didžiųjų kunigaikščių valdymo seką bei giminystės ryšius,
sužinosime, kaip valdovai planuodavo savo vaikų santuokas.
Praktinio užsiėmimo metu pasitikrinsime gebėjimus rekonstruoti valdovų genealoginį medį.
Užsiėmimo trukmė – 1 val. 30 min.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 261 7445. Laikas derinamas registruojantis.

Kita informacija http://www.valdovurumai.lt/lankytojams/edukacija.
Edukacinis užsiėmimas „Lietuvos valstybės sienų kaita“ (9–12 kl.)
Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę istorikai kartais pavadina imperija, šiuo įvardijimu pabrėždami
XIV–XV a. įspūdingą mastą pasiekusį Lietuvos valstybės dydį. Išties, XIII a. sukurta valstybė
stiprėjo, o XV a. išsiplėtė nuo Baltijos iki Juodosios jūros ir tapo viena didžiausių ir įtakingiausių
valstybių Vidurio Europoje.
Edukacinio užsiėmimo metu nagrinėsime žemėlapius, kalbėsime apie valstybės sienų kaitą ir tuo
metu Lietuvą valdžiusius valdovus, sužinosime, su kuriomis valstybėmis Lietuvos Didžioji
Kunigaikštystė ribojosi, kokių šiandieninių valstybių žemės įėjo į jos teritoriją, išsiaiškinsime, kada
ir dėl kokių priežasčių valstybė pradėjo silpti.
Užsiėmimo trukmė – 1 val.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 261 7445. Laikas derinamas registruojantis.
Kita informacija http://www.valdovurumai.lt/lankytojams/edukacija.
Nacionalinė dailės galerija (Lietuvos dailės muziejaus padalinys, Konstitucijos pr. 22, Vilnius)
Rugsėjo – gruodžio mėn.
Moksleiviams ir jų tėveliams skirti renginiai
Rugsėjo 3 d. 12 val.
Kūrybinės dirbtuvės „Laisvės ženklas“
Užsiėmimas, kurio metu svarstysime, kaip mene atsispindi laisvė, kaip ją įprasmino XX a. pirmos
pusės dailininkai. Dalyvius kviesime diskutuoti, kas yra laisvė, ir grafikos technika sukurti asmeninį
laisvės ženklą.
Būtina išankstinė registracija el. paštu edukacija@ndg.lt.
Spalio 10 d. 12 val.
Kūrybinės dirbtuvės „Vilnius 1918–2017“
Užsiėmimo metu tyrinėsime, kaip dailės kūriniuose ir fotografijoje Vilnius atrodė tais metais, kai
buvo pasirašytas Vasario 16-osios aktas. Diskutuosime ne tik apie pastatus, bet ir apie mieste
gyvenusius žmones, to meto kultūrinę aplinką, pasiekimus moksle. Aptarsime, kuo Vilnius panašus
ir kuo skiriasi nuo prieš 99 metus egzistavusio miesto. Kūrybinėje dalyje kursime 1918-ųjų Vilniaus
koliažą.
Būtina išankstinė registracija el. paštu edukacija@ndg.lt.
Lapkričio 5 d. 12 val.
Kūrybinės dirbtuvės „Kaip Lietuvą kūrė pasaulio menininkai“
Užsiėmimas apie skirtingose šalyse gyvenusius įvairiausių tautybių menininkus, savo darbais
praturtinusius Lietuvos kultūrą. Kartu – tai užsiėmimas apie Lietuvos kultūros ženklus visame
pasaulyje.
Būtina išankstinė registracija el. paštu edukacija@ndg.lt.
Gruodžio 3 d. 12 val.
Kūrybinės dirbtuvės „Kaip įamžinti žmonių, kūrusių Lietuvą, atminimą?“
Užsiėmimo dalyviai susipažins su skirtingais paminklų, įamžinančių Lietuvą kūrusius žmones,
pavyzdžiais. Diskutuosime, koks fizinis paminklas geriausiai įprasmina ypatingo žmogaus
atminimą ir ar visada. Kokios gali būti kitokios atminimo įamžinimo formos? Ieškosime jų
kūrybinėje užsiėmimo dalyje. Būtina išankstinė registracija el. paštu edukacija@ndg.lt.
Rugsėjo 24 d., spalio 29 d., lapkričio 26 d., gruodžio 17 d. 12 val.
Teminės ekskursijos „Valstybingumo idėjos Lietuvos mene“.

Ekskursijos metu Nacionalinės dailės galerijos gidai lankytojus supažindins su Nepriklausomybės
aušroje, pokariu, Sąjūdžio metais ir nepriklausomoje Lietuvoje kūrusiais menininkais, jų idėjomis ir
biografijomis.
Būtina išankstinė registracija el. paštu edukacija@ndg.lt.
Mokytojams ir moksleivių grupėms skirti renginiai
Ekskursija „Valstybingumo idėjos Lietuvos mene“
Ekskursijos metu Nacionalinės dailės galerijos gidai lankytojus supažindins su Nepriklausomybės
aušroje, pokariu, Sąjūdžio metais ir nepriklausomoje Lietuvoje kūrusiais menininkais, jų idėjomis ir
biografijomis.
Moksleivių grupės registruojamos el. paštu edukacija@ndg.lt arba tel. (8 5) 219 59 61.
Data ir laikas derinami registruojantis.
Edukaciniai užsiėmimai:
„Laisvės ženklas“
„Vilnius 1918–2017“
„Kaip Lietuvą kūrė pasaulio menininkai“
„Kaip įamžinti žmonių, kūrusių Lietuvą, atminimą?“
„Valstybingumo idėjos Lietuvos mene“
Būtina išankstinė registracija el. paštu edukacija@ndg.lt arba tel. (8 5) 219 59 61.
Data ir laikas derinami registruojantis.
Vytauto Kasiulio dailės muziejus (Lietuvos dailės muziejaus padalinys, Goštauto g. 1, Vilnius)
Rugsėjis – gruodis
Edukacinių ekskursijų ciklas „Lietuvos kultūros ambasadoriai pasaulyje“
Vytauto Kasiulio dailės muziejus siūlo Lietuvos mokyklų moksleivių grupėms skirtą nemokamų
renginių – edukacinių ekskursijų ciklą „Lietuvos kultūros ambasadoriai pasaulyje“, skirtą iškiliems
išeivijos menininkams, kūrusiems tremtyje po Antrojo pasaulinio karo.
Klausydami Vytauto Kasiulio šeimos istorijos (dailininko tėvas – Matas Kasiulis-Kasiulevičius,
bažnyčių dekoratorius, drožėjas, garsus Krosnos krašto Lazdijų rajone knygnešys, sesuo Marija –
Šaulių sąjungos aktyvistė, tremtinė), moksleiviai susipažins su nuolatine muziejaus ekspozicija ir
tuo metu veikiančiomis egzilio menininkų parodomis (pirmąja Henriko Šalkausko (1925–1979)
retrospektyva, poeto Kazio Bradūno 100-mečiui skirta paroda „Kazio Bradūno (1917–2009) meno
pasaulis“).
Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 261 67 64. Data ir laikas derinami registruojantis.
Vilniaus paveikslų galerija (Lietuvos dailės muziejaus padalinys, Didžioji g. 4, Vilnius)
Rugsėjis – gruodis
Edukacinė programa moksleiviams „Vilnius – mūsų laisvės ištakos. Juozapo Kamarausko XX
a. pradžios Vilnius realybėje ir dailininko vizijose“
Vasario 16-oji – neatsiejama nuo mūsų sostinės. Sena ir didinga Vilniaus istorija, pilys, bažnyčios ir
miesto gatvės liudija apie šalies valstybingumą, garbinga miesto praeitis teikė viltį ir sunkiais
laikais. Kviečiame moksleivių grupes aplankyti Vilniaus paveikslų galerijoje eksponuojamą
architekto ir dailininko Juozapo Kamarausko parodą „Senojo Vilniaus vizijos“. Menininko
piešiniuose ir akvarelėse atsispindi to laikotarpio dvasia, Lietuvos sostinės ir kitų vietovių grožis,
patriotiniai impulsai. Susipažinę su anuometinio Vilniaus miesto vaizdais, susikursime šimtmečio
minėjimo atviruką.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 212 42 58. Data ir laikas derinami registruojantis.

Ekskursija „Valstybingumo ženklai VPG ekspozicijoje“
1918 m. vasario 16-ąją paskelbta Lietuvos Nepriklausomybė užbaigė daugiau nei šimtmetį trukusį
laikotarpį be savojo valstybingumo, ir nors okupacijų metai buvo nelengvi, bet nuolat ruseno viltis
ir neblėso siekis susigrąžinti laisvę. Visa tai atsispindi ir meno kūriniuose – dailininkai savo
paveiksluose siekė pakurstyti patriotinius jausmus, priminti, įamžinti svarbius istorinius
pasakojimus ir asmenybes. Šios edukacinės ekskursijos metu atrasime VPG ekspozicijoje esančius
valstybingumo ženklus, žyminčius kelią į modernios Lietuvos susikūrimą.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 212 42 58. Data ir laikas derinami registruojantis.
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus (Vilniaus g. 41, Vilnius)
Rugsėjis - gruodis
Edukacinė ekskursija „Lietuvos tautinės kultūros puoselėtojai: kompozitorius, dirigentas
Juozas Naujalis; kompozitorius Mikas Petrauskas ir dainininkas Kipras Petrauskas; aktorė,
režisierė Unė Babickaitė; rašytojai, dramaturgai Balys Sruoga ir Vincas Krėvė Mickevičius“.
Lietuvos šimtmečiui skirta edukacinė teminė ekskursija supažindina vyresniųjų klasių moksleivius
su Vasario 16-osios kultūros veikėjais, patriotais. Apsilankę muziejuje vaikai išgirs negirdėtų
pasakojimų, istorinių faktų per įdomius eksponatus, esančius nuolatinėje ekspozicijoje „Iš Teatro,
muzikos ir kino muziejaus rinkinių XIX a. - XX a. I pusė“.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 231 27 24, el. p. vadyba@ltmkm.lt . Data ir laikas derinami
registruojantis.
Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro padalinys, Žirmūnų g. 1F, Vilnius)
Nuo rugsėjo 1 d., antradieniais
Edukacinis užsiėmimas „Pabėgimas iš sovietinės pilkumos: jaunimo maištas“
Moksleiviai ir studentai buvo vieni aktyviausių pasipriešinimo okupacijai dalyvių. Nuslopinus
ginkluotąjį partizaninį pasipriešinimą, pradėjo kurtis įvairios jaunimo pogrindinės organizacijos.
XX amžiaus 7–9 dešimtmetyje radosi jaunimo judėjimai, kurie režimui priešinosi savita gyvenimo
filosofija ir forma. Šio edukacinio užsiėmimo dalyviai susipažįsta, kokiais būdais jaunimas
priešinosi sovietinei sistemai ir kaip valdžia siekė nuslopinti tokius judėjimus ir sunaikinti
pogrindines organizacijas. Skirta 5–12 klasėms (iki 25 mokinių).
Būtina
išankstinė
registracija
tel.
(8
5)
2751223,
(8
5)
2752547,
el.p.
edukacija.tuskulenai@gmail.com. Laikas derinami registruojantis.
Edukacinis užsiėmimas „Vėliava, himno, herbo kitimas Lietuvos valstybingumo istorijoje“
Lietuvos valstybės simboliai – herbas, vėliava ir himnas – turi šimtametes tradicijas. Būta istorijos
tarpsnių, kai, Lietuvai praradus nepriklausomybę, valstybingumo simboliai reprezentavo tautos
laisvės siekius, žymėjo okupuoto krašto tautos vienybę. Kodėl šie permainingą Lietuvos
valstybingumo istoriją atspindintys simboliai mums tokie svarbūs, kaip jie kito amžiams bėgant?
Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus atskleidžiami edukacinio užsiėmimo metu. 5–12 klasėms (iki
25 mokinių). Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 2751223, (8 5) 2752547, el.p.
edukacija.tuskulenai@gmail.com. Laikas derinami registruojantis.
Genocido aukų muziejus (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro padalinys,
Aukų g. 2A, Vilnius)
Rugsėjo 14 d. – gruodžio 21 d., ketvirtadieniais 11, 13, 15val.
Dokumentinio filmo „Atiduok Tėvynei, ką privalai“ seansai
Visi bene geriausiai žino 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybę skelbiantį dokumentą ir
jį pasirašiusius signatarus. Tačiau dažnai užmirštama ar net nežinoma, kad per šį šimtmetį buvo ne
viena tokia svarbi Vasario 16-oji. 1949 m. vasario 16 d. aštuoni visos Lietuvos partizanų atstovai

pasirašė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio politinę Deklaraciją, kuri mūsų šalies istorijoje paliko
nemenką pėdsaką.
Algio Kuzmicko 2015 m. režisuotame filme pasakojama apie visos Lietuvos partizanų vadų
suvažiavimą, kuris vyko 1949-ųjų žiemą Radviliškio rajone, Minaičių kaime, Stanislovo Mikniaus
sodyboje įrengtame bunkeryje. 1949 m. vasario 16 d. ten buvo pasirašyta Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio politinė Deklaracija, patvirtinusi partizanų siekį atkurti nepriklausomą demokratinę
valstybę. Liudininkų pasakojimai ir bunkerio vietoje atlikti archeologiniai tyrimai padeda prisiliesti
prie didvyriškų partizaninių kovų istorijos. Filmo trukmė – 30 min. Filmą rekomenduojame 7—12
kl. moksleiviams.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 266 32 82 arba el. p. edukacija@genocid.lt
Vietų skaičius ribotas, iki 40 žmonių.
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus (Vilniaus memorialinių muziejų
direkcijos padalinys, Tauro g. 10-1, Vilnius)
Spalis (data ir laikas bus tikslinami)
Renginys „Vizos į gyvenimą. Išgelbėti žmonių likimai“
2018 m. Nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmetį minės ne tik Lietuva, bet ir Azerbaidžanas.
XX a. antrajame dešimtmetyje nepriklausomame Azerbaidžane veikė šešiolikos užsienio valstybių
atstovybės. Tarp jų ir Lietuvos konsulatas Baku, kuriame nuo 1919 iki 1920 m. diplomatinę tarnybą
atliko ir Vincas Krėvė. Minint Vinco Krėvės 135-ąsias gimimo metines, rašytojo vardo
memorialinis muziejus Vilniuje kviečia į renginį „Vizos į gyvenimą. Išgelbėti žmonių likimai“,
kuriame bus pristatyta šio talentingo žmogaus beveik nežinoma veikla, susijusi su jo diplomatiniu
darbu Azerbaidžane. Ištiesti pagalbos ranką, išduodant žmonėms lietuviškus kilmės dokumentus,
kurie gintų juos ir suteiktų jiems teisę sugrįžti į nepriklausomą Lietuvą buvo vienas svarbiausių
Vinco Krėvės kaip konsulo uždavinių. Ši veikla tapo ypač rizikinga, Azerbaidžaną užgrobus
bolševikams. Renginyje svečiuosis Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkas ir Vinco
Krėvės kūrybos į azerbaidžaniečių kalbą vertėjas Mahiras Gamzajevas. Vakaro svečias, remdamasis
iki šiol niekur neskelbtais Azerbaidžano ir Lietuvos archyvų dokumentais, pristatys Vincą Krėvę
kaip diplomatą ir papildys pasaulinės diplomatijos istoriją naujais faktais.
Informacija tel. (8-5) 262 01 48, 8 678 836 44.
Edukacinė programa „Krivūlė Krėvei. Sudėliok, surask, sužinok!“
Nuo spalio 2 d.
Atnaujinęs savo ekspoziciją interaktyviaisiais papildytosios realybės taškais, muziejus kviečia į
naują edukacinę programą moksleiviams „Krivūlė Krėvei. Sudėliok, surask, sužinok!“ Muziejuje
apsilankę moksleiviai gaus rinkinukus su skirtingomis dėlionėmis, kurias atskiros moksleivių
grupės turės sudėti. Kiekvienoje iš jų bus pavaizduotas koks nors vienas muziejaus eksponatas.
Matydami šių eksponatų atvaizdus, moksleiviai turės surasti jų tikrąją vietą ekspozicijoje, kuri
sutaps ir su ieškomo interaktyviojo papildytosios realybės taško vieta muziejuje. Pasitelkę
išmaniąsias technologijas, moksleiviai sužinos, kas dar slypi už kiekvieno iš šių eksponatų.
Edukacinio užsiėmimo pabaigoje kiekviena grupelė pasidalins savo atradimais. Sudėliok, surask ir
sužinok, kiek ir kokių taškų yra žvaigždyne „Krivūlė Krėvei“. Edukacinė programa užsakoma iš
anksto telefonu arba elektroniniu paštu. Priimamos grupės iki 25 žmonių.
Informacija ir registracija tel. (8 5) 262 01 48, (8 678) 836 44;
el. p. info.kreves@vilniausmuziejai.lt . Data ir laikas derinami registruojantis.
Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus (Vilniaus memorialinių muziejų
direkcijos padalinys, Tauro g. 10-3, Vilnius)
Nuo spalio 2 d.
Edukacinė programa „Užpildyk nematomą“

Kviečiame į naują, papildytos realybės edukacinę programą moksleiviams „Užpildyk nematomą“,
kurioje dalyviai netradicinėmis priemonėmis galės sužinoti įdomių ir netikėtų faktų apie vienus iš
garsiausių XX a. lietuvių rašytojų V. Mykolaitį – Putiną ir B. Sruogą.
Edukacinės programos dalyviai gaus užduotį – kryžiažodį su klausimais apie V. Mykolaitį – Putiną
ir B. Sruogą. Netradicinius klausimus paįvairins netradicinis atsakymų ieškojimo būdas – muziejaus
žemėlapio nuorodą į papildytos realybės prieigos tašką, kurio pagalba programos dalyviai galės
nusikelti į rašytojų laikmetį ir sužinoti atsakymą į kryžiažodžio klausimą. Priimamos grupės iki 27
žmonių. Būtina išankstinė registracija tel. 8 5 2624480, el. p. info.putino@vilniausmuziejai.lt,
putinomuziejus@gmail.com . Data ir laikas derinami registruojantis.
Venclovų namai-muziejus (Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos padalinys, Pamėnkalnio g.
34, Vilnius)
Nuo spalio 2 d.
Protmūšiai „Pasaulio istorija viename name“
Venclovų namai-muziejus atverčia platų dviejų šeimų: Račkauskų (carinė Rusija, tarpukario
Lietuva) ir Venclovų (tarpukario Lietuva, vokiečių okupacija, sovietinis laikotarpis, emigracija)
kelių ir pasirinkimų žemėlapį ir suteikia galimybę per literatūrą pažinti pasaulį. Užsiėmimo forma:
ekskursija, naudojant muziejuje įdiegtą mobiliąją programėlę ir protmūšis. Būtina išankstinė
registracija tel. 85 2628525, el. p. info.venclovos@vilniausmuziejai.lt. Laikas derinamas
registruojantis.
B. Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus (Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos
padalinys, A. Vienuolio 12-1, Vilnius)
Nuo spalio 2 d.
Edukacinė programa „Beatričės skrynią pravėrus“
Kviečiame į naują, papildytos realybės edukacinę programą moksleiviams, kurioje netradicinėmis
priemonėmis bus pristatoma B. Grincevičiūtės namų aplinka ir pasakojama jos gyvenimo istorija.
Edukacinės programos dalyviams bus atnešama skrynelė su įvairiais eksponatais. Kiekvienas
daiktas – užuomina į papildytos realybės prieigos tašką. Priimamos grupės iki 15 žmonių. Būtina
išankstinė registracija tel. 8 5 217422, el. p. info.grinceviciutes@vilniausmuziejai.lt.
Literatūrinis A. Puškino muziejus (Subačiaus g. 124, Vilnius)
Rugsėjo 15 d. – spalio 1 d.
Paroda „Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Mykolo Biržiškos šeimos bibliotekos
knygos Literatūrinio A. Puškino muziejaus rinkiniuose“
Muziejaus kultūrinė svetingumo programa skirta Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Mykolo
Biržiškos šeimos bibliotekos knygų pristatymui. Parodoje eksponuojamas keturių tomų Aleksandro
Puškino kūrinių rinkinys (1887 m.), pažymėtas M. Biržiškos tėvo Antano Biržiškos antspaudu,
signataro ekslibrisu (autorius P. Galaunė) ir 1928 m. dedikacija. Lankytojai susipažins su Mykolo
Biržiškos biografijos faktais, trumpa Biržiškų šeimos istorija, ekslibrisų kūrimo tradiciją.
Informacija tel. (85) 2600080, el. p: info.puskino@viniausmuziejai.lt.
Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus (Pilies g. 40, Vilnius)
Spalio 26 d., lapkričio 23 d., gruodžio 20 d. (laikas bus tikslinamas)
Viešų paskaitų ciklas „Vilniaus visuomenė XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje“
Paskaitų ciklą sudaro temos: spalio 26 d. „Jurgio Šlapelio jaunystės takais: tarp politikos, medicinos
ir kalbos“, lapkričio 23 d. – „Lietuviškasis Vilnius. Lietuviška veikla 20 a. I pusėje ir pirmosios
lietuvių organizacijos“, gruodžio 20 d. – „Didysis Vilniaus Seimas – žingsnis Vasario 16-osios akto
link“. Prieš visas paskaitas planuojamos nemokamos ekskursijos.

Muziejininkė Vida Girininkienė, peržiūrėjusi daugybę iki šiol niekieno nevartytų bylų įvairiuose
Rygos, Sankt Peterburgo ir keliuose Maskvos archyvuose, aptiko 1900–1907 m. dokumentų,
patvirtinančių naujų faktų apie Jurgio Šlapelio ir kitų to meto lietuvių studentų veiklą, studijas,
pažiūras, represijas prieš juos ir kt. Paskaitose bus apžvelgtas 20-ojo amžiaus I pusės politinis ir
kultūrinis kontekstas, pristatyti Latvijos ir Rusijos archyvuose rasti dokumentai. Bus
eksponuojamos įvairiuose archyvuose aptiktų iki šiol nematytų nuotraukų ir įvairių dokumentų
kopijos. Informacija tel. (8 5) 261 0771, el.p. slapeliumuziejus@gmail.com .
Gruodžio 15–29 d. (laikas bus tikslinamas)
Naujo muziejaus infoterminalo pristatymas „Ar pažįsti žmones, kūrusius Lietuvos valstybę?“
Per šiuos metus muziejuje įdegta naujovė – infoterminalas, kuriame patalpintas pagrindinis
muziejaus turinys. Pasitinkant Lietuvos 100-mečio jubiliejų informacija buvo grupuojama ir
rengiama, siekiant išryškinti kuo daugiau faktų ir sąsajų su Vasario 16-osios akto signatarais,
žmonėmis ir reiškiniais, prisidėjusiais prie Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Informacija tel.
(8 5) 261 0771, el.p. slapeliumuziejus@gmail.com .
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Vladislavo Sirokomlės muziejus (Sirokomlės g. 5, Bareikiškės, Rukainių sen., Vilniaus r.
Rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d. nuo 10 val.
Edukacinis renginys „Atminties pėdsakais“. Tai paskaita ir edukacinis užsiėmimas „Susikurk
žemėlapį“. Paskaitoje bus pristatomos žymių žmonių biografijos, kurie yra gimę Vilniaus rajono
teritorijoje, čia gyveno arba apsilankydavo, nurodomi jų nuopelnai Vilniaus kraštui. Paskaita skirta
plačiam skaitytojų ratui ir visų pirma jaunimui. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai kurs
žemėlapį, kuriame žymės vietas glaudžiai susijusias su iškiliausiais Vilniaus krašto žmonėmis.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 2 43 64 02, el. paštu helena.muzeum@gmail.com.
Tradicinių amatų centras Houvalto dvare (Vilniaus krašto etnografinio muziejaus filialas,
Algirdo g. 4. Maišiagala, Vilniaus r.)
Rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d.
Paroda ir edukacinis užsiėmimas „Nepriklausoma Lietuva – mano Tėvynė”.
Trukmė: 1,5 val., skirtas 1-5 klasių moksleiviams.
Edukacinio užsiėmimo metu moksleiviai sudės iš dalių Lietuvos Nepriklausomybės akto tekstą su
signatarų nuotraukomis ir padarys didelį bendrą plakatą, dalyvaus viktorinoje apie valstybingumo
ženklus, pagamins atviruką „Nepriklausoma Lietuva” (valstybės ribų karpymas iš popieriaus,
signatarų nuotraukų įklijavimas), supins Lietuvos vėliavos spalvų apyrankes.
Parodoje „100 metų Lietuva” bus eksponuojami edukacinių užsiėmimų metu sukurti plakatai bei
atvirukai. Parodos atidarymas spalio 15 d.
Informacija ir registracija tel. (8 672) 90225, el. p. maisiagalosamatai@gmail.com . Data ir laikas
derinami registruojantis.
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Kazimiero Būgos memorialinis muziejus (Zarasų krašto muziejaus padalinys, Pažiegės k., Dusetų
sen., Zarasų r. sav.)
Rugsėjo 1 d. –gruodžio 31 d., vieną kartą per savaitę
Edukacinis renginiai (ekskursijos, viktorinos), skirti kalbininkui Kazimierui Būgai
Dalyviai bus supažindinami su kalbininko, profesoriaus, vieno iš žymiausių lietuvių kalbos
tyrinėtojų gyvenimu, veikla, pasiekimais ir kūriniais, vyks praktinė veikla.

Būtina išankstinė registracija tel. 8 672 73406. Data ir laikas derinami registruojantis.

SVETINGUMO PROGRAMOS ORGANIZATORIŲ PASTABA – informacija apie renginius
ir edukacinius užsiėmimus gali keistis ar būti papildyta. Rekomenduojame prieš apsilankant
muziejuje, atnaujintą informaciją patikrinti lankomo muziejaus interneto puslapyje arba
susisiekti nurodytais kontaktais.

