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LIETUVOS MUZIEJŲ KELIAS



Tarptautinę muziejų dieną – gegužės 18-ąją – per Lietuvą nusidrieks jau 
penktus metus Lietuvos muziejų asociacijos organizuojamas nacionalinis 
kultūros paveldo aktualinimo, kultūros ir meno sklaidos bei modernių 
muziejinių iniciatyvų edukacinis projektas „Lietuvos muziejų kelias“.

Prasidėjęs Žemaitijoje, „Muziejų kelias“ vingiuos per Aukštaitiją, 
Dzūkiją, Suvalkiją (Sūduvą) ir baigsis Mažojoje Lietuvoje – Šilutės Hugo 
Šojaus muziejuje rugsėjo 27-ąją – Pasaulinę turizmo dieną. 

Šiemet „Lietuvos muziejų kelio“ organizatoriai plėtoja temą „Dvarų 
kultūros atspindžiai“, kuri leidžia tiek atskleisti muziejų saugomas vertybes, 
tiek į dvarus, jų pastatus ir parkus pažvelgti kaip į Europos kultūros formą, 
kuri Lietuvoje egzistavo ypač gausiais estetiniais pavidalais šalia etninės 
(tradicinės) baltų kultūros.

Projekte dalyvaujančių muziejų renginių programoje daugiausia 
susitelkta į muziejuose bei kitose institucijose išsaugoto dvarų paveldo 
aktualinimo muziejines formas (ekspozicijų atnaujinimus, parodas, 
virtualias parodas) ir dvarų kultūros nematerialiosios atminties populia-
rinimą per dailę, muziką, fotografijas, memuarinę ar grožinę literatūrą. 
Tačiau gausu ir gyvąją dvarų gyventojų dabartį XXI  a. pristatančių 
ekskursijų, aplankant šiandienos dvarų savininkus, susitikimų su dvarų 
kultūros tyrinėtojais bei puoselėtojais. Ir tai – tik dalis įvairių veiklų, kurias 
galės rinktis lankytojai, keliaujantys „Muziejų keliu“.

Šiemet jau trečius metus tęsiamas 2014 m. pradėtas Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtas penkerių metų „Lietuvos muziejų 
kelio“ renginių ciklas – plėtojama dvarų kultūros tema.

2017 m. prisiminsime prie Lietuvos valstybės atkūrimo prisidėjusius ir 
ją puoselėjusius žmones, o paskutiniaisiais, 2018 m., skatinsime apmąstyti 
ir šiuolaikiškai išreikšti svarbiausius Lietuvos Respublikos pasiekimus.

Pirmą kartą 2012-aisiais, Muziejų metais, surengtas „Lietuvos muziejų 
kelias“ į renginius sukvietė beveik 29 000 lankytojų. 2014 m. susidomėjusių 
lankytojų skaičius išaugo net iki 54 000, o 2015-aisiais „Muziejų kelio“ 
renginiuose pabuvojo rekordinis lankytojų skaičius – per 95 000 liaudies 
meno vertybių mylėtojų.

Šiemet „Lietuvos muziejų kelio“ programoje dalyvauja 50 muziejų 
iš visos Lietuvos, visuomenei bus pristatyta per 100 renginių. Tikimės 
sulaukti didelio lankytojų susidomėjimo. Lietuvos muziejų vardu kviečiu 
visus dalyvauti dvarų kultūrai populiarinti skirtuose renginiuose ir linkiu, 
kad aplankyti muziejai praturtintų Jūsų pažinimo kelionę, suteiktų 
atradimo džiaugsmą.

Raimundas Balza
Lietuvos muziejų asociacijos vadovas-valdybos pirmininkas

Kaip puikūs tavo dvarai, tėvyne,
Baltai iš sodų žalių bekyšą!

/Maironis, „Lietuva brangi“/

Viršeliuose:
Veidrodžio su žvakidėmis fragmentai. XVII a. Venecijos stiklas
Iš Vilkėno dvaro, saugomas Žemaičių muziejaus „Alka“ rinkiniuose (ŽAM 1342)
L. Valužienės nuotr.

Vidiniuose puslapiuose: 
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų,
Rokiškio krašto, Šilutės Hugo Šojaus ir Kretingos muziejaus archyvo nuotr.



Gegužės 18–birželio 19  d. 

žemAITIjoje

gegužės 18–birželio 19 d.
žemaičių muziejus „alka“  
muziejaus g. 31, Telšiai, tel. 8 684 75 372
 Virtuali paroda „Dvarų kultūros atspindžiai Žemaitijoje“. Sudaryta 

ir www.muziejusalka.lt tinklapyje eksponuojama virtuali paroda iš 
„Alkos“ muziejuje saugomo rinkinio.  

gegužės 18–birželio 19 d. (Trečiadienis–sekmadienis) 
žemaičių muziejus „alka“  
muziejaus g. 31, Telšiai, tel. (8 684) 75 372
10.00–16.00  edukacinė ekskursija „žemaitijos dvarų kultūros pavel

das“. Vedamos edukacinės ekskursijos dvarų paveldo ekspozicijoje. 
 Renginys mokamas

gegužės 21 d. (šešTadienis) 
žemaičių dailės muziejus (mykolo oginskio rūmai, parkas, žirgynas)  
parko g. 1, plungė, tel. (8 612) 98 323
 „europos muziejų nakties“ renginys „Šviesa naktį 

kunigaikščio mykolo oginskio dvare“.
16.00  Teatralizuotos ekskursijos M. Oginskio dvaro parke (pageidaujantys 

dalyvauti renkasi prie įėjimo į rūmus)
18.00  Muzikinė-poetinė kompozicija „M. K. Čiurlionis Plungėje. Meilės 

šviesoje“. Dalyvauja: dainininkas, tarptautinių konkursų laureatas 
Liudas Mikalauskas; pianistė, tarptautinių konkursų laureatė Virginija 
Unguraitytė; aktorė, renginių režisierė Virginija Kochanskytė. 
Renginys vyks M. Oginskio rūmuose

19.30  Naktiniai lindyhopo šokiai žirgyne. Koncertuoja grupė „The Ditties“.
Iki 20.00 Parodų ir ekspozicijų lankymas muziejuje.
 Renginys nemokamas

gegužės 23–27 (pirmadienis–penkTadienis) 
Jurbarko krašto muziejus 
Vydūno g. 21, Jurbarkas, tel. (8 447) 52 710
10.00–16.00 edukacinių renginių ciklas ,,Pramogos ir mados dvare“ 

vyresniųjų klasių moksleiviams ir suaugusiesiems. Paskaitas 
apie dvaro pramogas, interjerą ir madas skaitys profesionalūs 
lektoriai. Dvariškių šokių mokys Veliuonos kultūros centro dvaro 
šokių kolektyvas. Vyks madų (rūbai, apranga, tradicijos) pristatymai.

 Būtina užsisakyti iš anksto tel. (8 447) 52 710
 Renginiai mokami 

gegužės 18 d. (Trečiadienis) 
kretingos muziejus  
Vilniaus g. 20, kretinga, tel. (8 445) 77 323
14.00  Lietuvos muziejų kelio „dvarų kultūros atspindžiai“ 

atidarymas.
 Programoje:

•	Kretingos dvaro rūmų istorinės verandos atminties tradicijos 
pristatymas ir jos atkūrimo vizija „Nuo grafų rezidencijos vasaros 
terasoje iki kultūros įstaigos meno erdvės“;
•	pučiamųjų orkestro koncertas;
•	Napoleono Ordos piešinių parodos „Kaip puikūs tavo dvarai, 

tėvyne“ atidarymas;
•	ekskursija „Dvarų kultūros atspindžiai naujose ekspozicijose“;
•	filmų apie Kretingos dvarą „Dvaro žaizdos“ ir „Atgimimas“ peržiūra.

gegužės 18 d. (Trečiadienis) 
palangos gintaro muziejus 
Vytauto g. 17, palanga, tel. 8 687 78 641
17.00  Kultūrinės atminties vakaras „Palangos gintaro muziejaus 

rūmų muzikinės verandos istorija ir dabartis“. Renginys vyks 
rūmų Didžiajame salone ir terasoje prie rožyno.

 Programoje:
•	muzikinės verandos kūrėjų ir puoselėtojų atminimo rožių krūmų 

pasodinimas Vardinių rožių alėjoje prie rūmų, dalyvaujant Palangos 
pučiamųjų orkestrui;
•	kultūrinės atminties valanda „Muzikinės verandos kūrėjai“ rūmų 

Didžiajame salone;
•	parodos „Tradicijos ir naujovės. Lietuvos taikomoji dailė ir dizainas 

iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių“ atidarymas rūmų Koplyčios 
parodų salėje.



birželio 20–liepos 24 d.
ukmergės kraštotyros muziejaus svetainė www.ukmergesmuziejus.lt 
 Virtuali paroda „Vaitkuškio dvaro istorija senosiose 

fotografijose ir prisiminimuose“

birželio 20–liepos 24 d.
nacionalinio m. k. čiurlionio dailės muziejaus m. žilinsko dailės galerija 
nepriklausomybės a. 12, kaunas, tel. 8 (37) 222 853
 Paroda „Veidai iš būtojo laiko“. Paroda skirta valstybės veikėjo, 

diplomato, kompozitoriaus ir rašytojo Mykolo Kleopo Oginskio 
250-osioms gimimo metinėms. Joje pirmą kartą pristatoma išlikusi 
kunigaikščių Oginskių giminės meno kolekcijos dalis iš Plungės 
dvaro. 

 Parodos lankymas – su muziejaus bilietu

birželio 20–liepos 24 d.
maironio lietuvių literatūros muziejus 
rotušės a. 13, kaunas, tel. (8 37) 206 842
 Paroda ,,gabrielės PetkevičaitėsBitės gyvenimas ir veikla 

Puziniškio dvare“. Paroda skirta rašytojos ir pedagogės 155-osioms 
gimimo metinėms. Joje taip pat bus eksponuojamos Zenono 
Baltrušio nuotraukos, Stasės Mikeliūnienės tapyba akvarele ir 
1986 m. surengto dailininkų ekslibrisų konkurso dalyvių darbai 
Puziniškio dvaro tema. Paroda veiks iki gruodžio 31 d. 

 Parodos lankymas – su muziejaus bilietu.

birželio 20–liepos 24 d.
kauno miesto muziejaus rotušės skyrius 
rotušės a. 15, kaunas, tel. (8 37) 208 220
 mečislovo jaloveckio (1876–1962) akvarelių paroda 

„Vidurio Lietuvos dvarai“. Lankytojai išvys, kaip ramaus kolorito 
akvarelėse atgyja tebesantys ir jau išnykę Lietuvos dvarai: Saldutiškio, 
Apytalaukio, Kėdainių, Aristavos, Raudondvario, Raseinių, 
Panevėžiuko ir kt. Paroda veiks iki rugsėjo 3 d.

 Parodos lankymas – su muziejaus bilietu

birželio 20–liepos 24 d.
lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus 
Vilniaus g. 41, Vilnius, (8 5) 231 2724
 Paroda „dvarų teatrai Lietuvos didžiojoje Kunigaikštystėje 

XVIII a.“ Lankytojai išvys Pranciškos Uršulės Radvilienės 
vodevilio „Žaismingoji meilė“ dekoracijų iliustracijų kopijas pagal 
M. Žukovskio graviūras. 

 Parodos lankymas – su muziejaus bilietu 

gegužės 27 d. (penkTadienis) 
skuodo muziejus  
šaulių g. 3, skuodas, tel. (8 693) 92 323
15.00 renginys „Kultūrinė ir istorinė atmintis senojoje dvarvietėje“. 
 Programoje:

•	istorinis pašnekesys „Didikai Chodkevičiai – Skuodo miesto kūrėjai“;
•	dailininkės Renatos Jankauskienės juodosios keramikos paroda; 
•	Skuodo meno mokyklos koncertas „Sugrįžimas į buvusį dvarvietės 

pastatą su muzikiniais garsais“. 
 Renginys mokamas

birželio 2 d. (keTVirTadienis) 
Tauragės krašto muziejus 
dariaus ir girėno g. 5, Tauragė, tel. (8 631) 45 206
17.00 Parodos „Tauragės dvaro istorija ir tyrimai“ atidarymas. 

Archeologinių tyrimų apžvalga, radinių eksponavimas, dvaro istorija. 
 Paroda veiks iki rugpjūčio 2 d. 
 Atidarymo renginys nemokamas, vėlesnis parodos lankymas –  

su muziejaus bilietu 

birželio 10 d. (penkTadienis)
lazdynų pelėdos muziejus (akmenės krašto muziejaus padalinys) 
paragių k., papilės sen., akmenės r., tel. (8 607) 29 077
8.00–17.00 2016 m. atnaujintos ekspozicijos pristatymas Paragių 

dvare. Ekskursijos metu supažindinama su Paragių dvare gimusių 
ir augusių rašytojų Marijos Ivanauskaitės-Lastauskienės ir Sofijos 
Ivanauskaitės-Pšibiliauskienės (besivadinusių bendru slapyvardžiu – 
Lazdynų Pelėda), biografijomis ir kūryba. Pristatomos dvaro 
šeimininko, dailininko N. E. Ivanausko, darbų kopijos, pateikiami 
istoriniai faktai apie dvarininkų Ivanauskų šeimos kasdienybę. 
Lankytojai supažindinami su kt. objektais dvaro teritorijoje. 

 Ekskursiją galima užsisakyti ir kitomis dienomis. Būtina užsisakyti iš 
anksto tel. 8 607 29 077 

 Renginys mokamas

birželio 18 d. (šešTadienis) 
raseinių krašto istorijos muziejus, tel. (8 663) 51 100 
skaraitiškės dvaro sodyba (šiluvos sen., raseinių r.)
18.00  Vakaras „muzikiniai etiudai dvare prie dubysos“. Vakaro 

metu vyks klasikinės muzikos koncertas (atlikėjų trio) ir meninių-
dokumentinių fotografijų parodos „Dvarai. Laikas. (pa)Likimas“ 
atidarymas.

birželio 18 d. (šešTadienis) 
kelmės krašto muziejus 
dvaro g. 5, kelmė, tel. (8 614) 94 140
15.00  Kultūros popietė „Lietuvos bajorai“.
 Programoje: 

•	Šiaulių krašto bajorų sąjungos narių giminių herbų pristatymai, 
naujausių tyrinėjimų apžvalga;
•	senųjų fotografijų parodos „Tarpukario bajorai“ (rengėjai: Lietuvos 

bajorų karališkosios sąjungos narys Kazys Mackevičius, fotografas 
Rimantas Vilavičiaus) atidarymas ir fotografijų parodos „Kelmės 
krašto dvarai“ pristatymas. Renginio pabaigoje lankytojai išvys 
Naujosios Akmenės kultūros rūmų teatro spektaklį „Žemaitė ir trys 
mylimos“ (režisierė Andrėja Gričiutė).

Birželio 20–liepos 24 d.

AuKŠTAITIjoje



birželio 20–liepos 24 d.
biržų krašto muziejus „sėla“ 
J. radvilos g. 3, biržai, tel. (8 450) 31 883
 Prof. juozo galkaus portretų paroda „radviliana“. 

Tapybos darbų parodoje lankytojai išvys lietuvių kilmės didikų 
giminės – Radvilų portretus. 

 Parodos lankymas – su muziejaus bilietu 

birželio 20 d. (pirmadienis) 
rokiškio krašto muziejus 
Tyzenhauzų g. 5, rokiškis, tel. (8 458) 31 512
12.00  Fotografijų parodos „grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių 

gyvenimo atspindžiai“ atidarymas. 
Parodoje pristatomos istorinės fotografijos iš Rokiškio dvaro 
archyvo. Paroda veiks iki metų pabaigos. 

 Atidarymo renginys nemokamas, vėlesnis parodos lankymas – 
su muziejaus bilietu 

birželio 21 d. (anTradienis) 
kauno miesto muziejaus rotušės skyrius 
rotušės a. 15, kaunas, (8 37) 20 8220
16.00  Paskaita „Kauno dvarų likimai“. Paskaitą skaitys Kauno istorijos 

skyriaus vedėja, istorikė dr. Kristina Vaitkevičienė. Nemokamas 
Mečislovo Jaloveckio akvarelių parodos „Vidurio Lietuvos dvarai“ 
lankymas. 

 Renginys nemokamas

birželio 21 d. (anTradienis)
panevėžio kraštotyros muziejus 
Vasario 16-osios g. 23, panevėžys, tel. (8 45) 596 181
 edukacinė programa „dvaro kasdienybė ir pramogos“. Dvarai 

nuo seno vilioja smalsuolius išskirtine elegancija, ilgaamžėmis 
tradicijomis, istorijos paslaptimis. Edukacinių užsiėmimų dalyviai 
sužinos, kokia buvo dvare gyvenusių žmonių kasdienybė, galės 
išbandyti dvaro pramogas. 

 Būtina užsisakyti iš anksto tel. (8 45) 59 61 81. Edukacinę programą 
galima užsisakyti iki 2017 05 28. 

 Renginys mokamas

birželio 21 d. (anTradienis) 
rokiškio krašto muziejus 
Tyzenhauzų g. 5, rokiškis, tel. (8 458) 31 512
 edukacinė programa „Pažinkime rokiškio dvaro praeitį“. 

Užsiėmimų metu susipažįstama su grafų Tyzenhauzų genealogija, jų 
moksline, kultūrine ir labdaringa veikla. 

 Būtina užsisakyti iš anksto tel. (8 458) 315 12 
 Renginys mokamas

birželio 21 d. (anTradienis) 
panevėžio kraštotyros muziejus 
Vasario 16-osios g. 23, panevėžys, tel. (8 45) 596 181
17.00  Parodos „dvaro vartus atvėrus“ atidarymas. Su Panevėžio 

krašto dvarų istorija supažindins ir jų dvasią padės pajusti interjerų 
fragmentai, dvarininkų naudoti ir jų kasdienybę puošę daiktai, 
fotografijos, knygos, dokumentai iš Panevėžio kraštotyros muziejaus 
rinkinių bei privačių kolekcijų. Pagrindinis parodos akcentas – 

įspūdingi dailės kūriniai iš Raguvėlės dvaro, įvairiu metu patekę į 
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinius. Paroda 
veiks iki 2017 m. gegužės 28 d. 

 Atidarymo renginys nemokamas, vėlesnis parodos lankymas –  
su muziejaus bilietu 

birželio 22 d. (Trečiadienis)
rokiškio krašto muziejus 
Tyzenhauzų g. 5, rokiškis, tel. (8 458) 31 512
17. 30 muzikinis vakaras „Istorijos ir muzikos labirintuose“. Rokiškio 

dvaro savininkai Tyzenhauzai daug nuveikė puoselėdami krašto 
muzikinį gyvenimą, todėl vakaro metu XIX a. muzikinius kūrinius 
lydės ištraukos iš muziejuje saugomų dvaro dokumentų: XIX a. 
muzikos mokyklos įkūrimo mokytojų raportai grafui apie mokinių 
pasiekimus, sutartys su mokytojais ir pan. 

 Renginys nemokamas

birželio 23 d. (keTVirTadienį)
molėtų krašto muziejaus alantos dvaro muziejus-galerija 
naujasodžio k., parko g. 5, alantos sen., molėtų r., tel. 8 665 15 756
20.00  joninės prie Alantos dvaro. Italų vilos stiliaus neoromaninių 

bruožų 1853 m. statytus Alantos dvaro rūmus ir parką užpildys 
pagal tradicijas ir papročius švenčiamos Joninės. 

 Renginys nemokamas

birželio 24 d. (penkTadienis) 
pasvalio krašto muziejus 
žilpamūšio k., saločių sen., pasvalio r., tel. (8 451) 34 096
12.00  Teatralizuota popietė „dvaro diena“ prie žilpamūšio 

dvaro. Renginyje susipins tolimos dvaro kasdienybės bei buvusių 
švenčių akimirkos ir praeities išsaugojimą skatinanti dabartinė 
vietos bendruomenės narių veikla. Popietę rengia Pasvalio krašto 
muziejaus muziejininkai, Žilpamūšio kaimo vietos bendruomenė, 
Pasvalio Trečiojo amžiaus universiteto studentai. 

 Renginys nemokamas

birželio 25 d., liepos 2, 9, 16, 23 d. (šešTadieniai) 
kauno rajono muziejaus raudondvario dvaras 
pilies takas 1, raudondvaris, kauno r., (8 37) 548 254
15.00  ekskursija „Kelionė po raudondvario grafų Tiškevičių 

dvarą“. Ekskursijos metu supažindinama su Raudondvario dvaro 
aukso amžiumi – XIX–XX a. pradžia – grafų Tiškevičių valdymo 
laikotarpiu, visa dvaro istorija ir jo valdytojais, atskleidžiamos 
architektūrinės vertingosios statinių ypatybės, parodomi išlikę ir 
atkurti želdiniai XIX a. dvarą pavertę Lietuvos kraštovaizdžio perlu. 

 Būtina užsisakyti iš anksto el. paštu krmuziejus@gmail.com arba tel. 
(8 37) 449 601 

 Renginys nemokamas

birželio 25 d., liepos 2, 9, 16, 23 d. (šešTadieniai)
rokiškio krašto muziejus 
Tyzenhauzų g. 5, rokiškis, tel. (8 458) 31 512
 edukacinės, kultūrinės programos „Šeimos savaitgaliai 

rokiškio dvare“. Susirinkusieji sužinos, kaip laisvalaikį leisdavo 
grafai, žais kroketą, iškylaus parke, fotografuosis ir kt. 

 Būtina užsisakyti iš anksto tel. (8 458) 31 512 
 Renginys mokamas 



birželio 29 d. (Trečiadienis) 
biržų krašto muziejus „sėla“ 
J. radvilos g. 3, biržai, tel. (8 450) 31 883
17.00  Knygos „Kunigaikščiai radvilos“ (2015) pristatymas. Autorių 

kolektyvo (Lietuvos, Ukrainos, Baltarusijos) gausiai iliustruotame 
istoriniame albume pristatoma viena garsiausių Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės giminių – Radvilos. Knygoje aprašomi ryškūs 
Radvilų giminės įžiebti kultūros židiniai, miestai, kurie iki šiol mena 
Radvilų vardą ir atskleidžia kultūrinę bendrystę, siejančią didžiulį 
Rytų Europos regioną – Lietuvą, Baltarusiją ir Ukrainą. 

 Renginys nemokamas

birželio 29 d. (Trečiadienis) 
kėdainių krašto muziejus 
senosios rinkos aikštė, kėdainiai, tel. 8 650 45 585
9.00  ekskursija „Kėdainių krašto dvarai: didinga praeitis ir niūri 

dabartis“. Ekskursijos metu aplankomi Stasynės ir Lančiūnavos 
dvarai, priklausę Kognovickių giminei, Pavermenio dvaras, 200 metų 
priklausęs baronams de Brunovams, Terespolio dvaras, valdytas 
dvarininkų Chrapovickių ir grafo Kreico valdytas Akademijos dvaras 
bei parkas. Ekskursija baigiama Lietuvos geografiniame centre – 
Ruoščių kaime. 

 Renginys nemokamas

birželio 30 d. (keTVirTadienis)
rokiškio krašto muziejus 
Tyzenhauzų g. 5, rokiškis, tel. (8 458) 31 512
 Koncertinėpažintinėedukacinė programa „Istorinis šokis 

Lietuvos dvaruose“. Dienos programa, pristatanti istorinio šokio 
kultūrą bei tradicijas Europos ir Lietuvos valdovų ir diduomenės 
dvaruose. Organizatorius – Nacionalinis muziejus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. 

 Renginys nemokamas

birželio 30 d. (keTVirTadienis) 
energetikos ir technikos muziejus 
rinktinės g. 2, Vilnius, tel. (8 5) 275 4312 
17.00  Vieša paskaita „Pirmosios elektrinės Lietuvos dvaruose“. Ar 

tikrai Lietuvoje pirmoji elektros lemputė užsidegė Rietave, kunigaikščių 
Oginskių dvare? Į šį ir kitus klausimus atsakys Stasys Bilys – žymus 
Lietuvos energetikos sistemos kūrėjas, istorijos tyrinėtojas. 

 Renginys nemokamas

liepos 1 d. (penkTadienis)
lietuvos liaudies buities muziejus 
l. lekavičiaus g. 2, rumšiškės, kaišiadorių r., tel. (8 346) 472 33
 Parodos „mykolas Kleopas oginskis. sugrįžimas į 

Tėvynę“ atidarymas. Muziejaus miestelio ugniagesių 
stoginėje eksponuojamoje parodoje išsamiai supažindinama su 
kompozitoriaus, diplomato, visuomenės veikėjo, kunigaikščio 
Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) gyvenimu ir kūryba. 
Apžiūrint ekspoziciją, bus galima ne tik iš naujo atrasti ir pažinti 
šią asmenybę, bet ir giliau suvokti dramatiškus XVIII a. II p. istorinių 
lūžių įvykius. Parodą parengė Rietavo Oginskių kultūros istorijos 
muziejus. Paroda veiks iki rugpjūčio 31 d.

 Atidarymo renginys nemokamas, vėlesnis parodos lankymas –  
su muziejaus bilietu 

liepos 1 d. (penkTadienis) 
Vytauto didžiojo karo muziejus 
k. donelaičio g. 64, kaunas, tel. (8 37) 320 765
14.00  Parodos „dvarų relikvijos pasakoja… nuo kovų iki kovų“ 

atidarymas. Parodoje pristatomi pasipriešinimo carinės Rusijos 
režimui ir kovų dėl valstybingumo laikotarpiai – 1830–1831 ir 
1863–1864 m. sukilimai, tautinis atgimimas ir 1918–1923 m. Lietuvos 
nepriklausomybės kovos. Su kariniu dvarų akcentu supažindinama 
pasitelkiant Vytauto Didžiojo karo muziejaus eksponatus. Paroda 
siekiama papasakoti apie dvarus, kuriuose buvo brandinama valsty-
bingumo ir pasipriešinimo idėja. Paroda veiks iki 2017 m. sausio 1 d. 

 Atidarymo renginys nemokamas, vėlesnis parodos lankymas – 
su muziejaus bilietu 

liepos 1 d. (penkTadienis)
kauno rajono muziejaus raudondvario dvaras 
pilies takas 1, raudondvaris, kauno r., tel. (837) 548 254
 Koncertinėpažintinėedukacinė programa „Istorinis šokis 

Lietuvos dvaruose“. Dienos programa, pristatanti istorinio šokio 
kultūrą bei tradicijas Europos ir Lietuvos valdovų ir diduomenės 
dvaruose. Organizatorius – Nacionalinis muziejus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. 

 Šokių pamokos nemokamos, koncertas – su bilietais

liepos 2 d. (šešTadienis) 12 Val.
rokiškio krašto muziejus 
Tyzenhauzų g. 5, rokiškis, tel. (8 458) 31 512
 Tarptautinis viduramžių turnyras „roko kalavijas“ prie 

rokiškio krašto muziejaus. Turnyro metu vyks riterių kovos, 
kurių pagrindinis prizas – „Roko“ kalavijas. Bus vedamos edukacinės 
programos, veiks amatininkų mugė ir kt. 

 Renginys nemokamas

liepos 2 d. (šešTadienis)
nacionalinis muziejus lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai 
katedros a. 4, Vilnius, tel. (8 5) 262 0067
 Koncertinėpažintinėedukacinė programa „Istorinis šokis 

Lietuvos dvaruose“. Dienos programa, pristatanti istorinio šokio 
kultūrą bei tradicijas Europos ir Lietuvos valdovų ir diduomenės 
dvaruose: žinomų istorinio šokio teoretikų paskaitos, specialios 
teminės ekskursijos, plačiajai visuomenei skirtos istorinių šokių 
pamokos, senosios muzikos ir istorinių šokių profesionalaus 
ansamblio iš Prancūzijos „Cie Fantaisies Baroques“ koncertas su 
edukaciniais elementais, kuriame bus atliekami baroko, klasicizmo 
ir romantizmo laikotarpių šokiai. Informacija apie programą kituose 
dvaruose – www.valdovurumai.lt. 

 Būtina užsisakyti iš anksto.
 Šokių pamokos – su muziejaus bilietu, koncertas – nemokamas

liepos 2–3 d. (šešTadienis, sekmadienis)
Jonavos krašto muziejus 
barborlaukio dvaras kauno aps. Jonavos r. dumsių sen. barbolaukio k., 
tel. (8 349) 51 446
 Šiuolaikinio meno festivalis „Atverk duris“ Barborlaukio 

dvaro erdvėse. Renginio metu bus galima apžiūrėti dvaro erdves, 
kurios festivalyje pristatomos kaip kultūrinė netektis, bet tuo pačiu 
metu prikeliamos naujam gyvenimui. Čia vyks dailininkų pleneras, 



bus eksponuojama jų darbų paroda, rodomos vizualiųjų meno 
kūrinių projekcijos, vyks dainuojamosios poezijos ir kt. įvairūs 
pasirodymai, apleistose dvaro patalpose – šiuolaikinio šokio teatro 
pasirodymas, dvaro rūsiuose lankytojų lauks fotografijų paroda. 

 Renginys nemokamas

liepos 6 d. (Trečiadienis)
biržų krašto muziejus „sėla“ 
J. radvilos g. 3, biržai, tel. (8 450) 31 883
 Tarptautinis dvarų kultūros puoselėtojų sąskrydis. Dalyvaus 

muziejų, savo ekspozicija ir edukacine veikla reprezentuojančių 
dvarų kultūrą, atstovai bei privačių atkuriamų dvarų savininkai. 
Renginyje įvairiomis formomis bus pristatomi Dvarų kultūros 
sklaidos aspektai. 

 Renginys nemokamas

liepos 6 d. (Trečiadienis) 
nacionalinis muziejus lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai 
katedros a. 4, Vilnius, tel. (8 5) 262 0067
10.00  edukacinėpažintinė programa su išmaniaisiais elementais 

„dvaro kultūros atodangos Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
rezidencijoje“. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo 
karūnavimo) dienai skirtoje programoje bus pristatoma Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio dvaro istorija, paveldas bei kultūros raiška. 
Lankytojų lauks interaktyvus žaidimas „Atrask Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio dvaro gyventojus“, atvira meninė studija, specialios 
teminės ekskursijos. 

 Įsigijus muziejaus bilietą, renginys nemokamas

liepos 8 d. (penkTadienis) 
maironio lietuvių literatūros muziejus 
rotušės a. 13, kaunas, tel. (8 37) 206 842
17.00  Literatūros ir muzikos vakaras „dvarų kultūra: moterų 

rašytojų kūryba“. Renginyje bus skaitoma rašytojų, kurios 
įkvėpimo sėmėsi iš dvarų kultūros (Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, 
Žemaitės, Šatrijos Raganos, Lazdynų Pelėdos), kūrybos ištraukos. 
Skaitymus papildys muzikiniai kūriniai. Veiks paroda ,,Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės gyvenimas ir veikla Puziniškio dvare“. 

 Renginys nemokamas

liepos 14 d. (keTVirTadienis) 
lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerija 
didžioji g. 4, Vilnius, tel. (8 5) 212 4258
16.00  Parodos „Portretai dvarų kolekcijose“ atidarymas. Tai pirmas 

platesnis Lietuvos dvaruose buvusių giminės portretų pristatymas. 
Parodoje bus galima pamatyti visą portretų įvairovę, sužinoti jų 
gaminimo technikas. Ekspozicijoje portretai sugrupuoti pagal gimines 
(Oginskiai, Pliateriai, Tiškevičiai ir t. t.), skirtinguose muziejuose 
saugomus tos pačios giminės atstovų portretus parodant greta. 
Kiekvieną grupę lydės trumpas tekstas, kuriame bus pateikiama 
informacija apie giminę, žymiausius atstovus, dvarus, juose buvusius 
giminės portretus ir jų likimus. Paroda veiks iki spalio 16 d. 

 Atidarymo renginys nemokamas, vėlesnis parodos lankymas –  
su muziejaus bilietu

gegužės 21 d. (ŠeŠTAdIenIs)
molėtų krašto muziejaus alantos dvaro muziejus-galerija. 
naujasodžio k., parko g. 5, alantos sen., molėtų r., tel. 8 665 15 756
21.00  renginys „Alantos dvaras. Ponai atvažiuoja“. Paskutinysis 

Alantos dvaro šeimininkas Tadeušas Pac-Pomarnackis keliavo po 
visą pasaulį, domėjosi menais ir kaupė kolekcijas Alantos dvarui, bet 
šiandien visa tai mena tik nuotraukos ir vos keli eksponatai. Neseniai 
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus fonduose buvo atrasti įspūdingo 
dydžio (2 mx1,5 m) Alantos dvaro ponų paveikslai, kuriuos pamatyti ir 
išgirsti jų paslaptingą išlikimo istoriją lankytojai kviečiami Muziejų naktį. 

 Renginys nemokamas

rugpJūTis
šiaulių „aušros“ muziejus 
Vilniaus g. 74, šiauliai, tel. (8 41) 524 391
 Interaktyvus kultūrinis maršrutas po grafų Zubovų dvarų 

sodybas Šiaulių rajone. Pasirinktos dvaro sodybos maršruto 
turinį vartotojai gaus į savo išmaniuosius įrenginius parsisiuntę 
nemokamas mobiliąsias programėles. Maršrutai papildyti unikalių 
kultūros vertybių skaitmeniniais vaizdais ir jų istorijomis, teminiais 
vaizdo ir garso įrašais, istorinių tyrimų medžiaga ir kt. Programėlės 
veiks lietuvių ir anglų kalbomis. 

 Parsisiuntimo instrukcijos – www.ausrosmuziejus.lt 
 Maršrutą galima parsisiųsti nemokamai

rugpJūčio 13 d. (šešTadienis)
ukmergės kraštotyros muziejaus užugirio skyriaus prezidento 
antano smetonos dvaras 
užulėnio k., Taujėnų sen., ukmergės r., tel. (8 670) 273 06
 Prezidento Antano smetonos 142osios gimimo metinės 

užugiryje. Teatralizuota Smetoninių šventė vyks restauruotoje 
Prezidento dvaro sodyboje, kur, skambant puikioms melodijoms, 
lankytojai nusikels į tarpukario metus. Šventės dalyviams parengta 
memorialinė, kultūrinė programa, veiks mugė, bus organizuojami 
smetoniški žaidimai, vyks koncertas. 

 Renginys mokamas

KITI AUKŠTAITIJOS MUZIEJŲ RENGINIAI  

DVARŲ KULTŪROS TEMA



rugsėJis
lietuvos liaudies buities muziejus 
l. lekavičiaus g. 2, rumšiškės, kaišiadorių r., tel. (8 346) 47 233
 Paroda „dvaro baldai ir tekstilė“ Aristavėlės dvare
 Išsamesnė informacija apie parodą – www.llbm.lt.

rugsėJo 8 d. (keTVirTadienis)
europos parkas 
liubavo k., Vilniaus r., tel. (8 5) 237 7077
 Tarptautinė konferencija „rapolas slizienis – tiltas tarp 

paribio tautų“. Viename seniausių Lietuvos dvarų – Liubave 
organizuojama konferencija, skirta centrinei Liubavo dvaro 
asmenybei – Rapolui Slizieniui, menininkui, susiejusiam lietuvių, 
lenkų ir baltarusių kultūras. Skulptorius ir architektas R. Slizienis 
gyveno ir kūrė Liubavo dvare. Kartu su žmona Kamile Tiškevičiūte 
šio dvaro šeimos koplyčios požemiuose ir palaidotas.

rugsėJo 22 d. (keTVirTadienis)
panevėžio kraštotyros muziejus 
Vasario 16-osios g. 23, panevėžys, tel. (8 45) 596 181
10.00  Konferencija „Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros 

atodangos“. Tai 18-oji Panevėžio kraštotyros muziejaus rengiama 
istorinė konferencija. Pranešimus skaitys devyni pranešėjai iš 
įvairių institucijų: Lietuvos istorijos instituto, Vilniaus universiteto, 
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Panevėžio 
kraštotyros muziejaus. Pranešimuose bus pristatomi naujausi 
Lietuvos dvarų kultūros vertybių ir paveldo tyrimai, akcentuojant 
Panevėžio regioną, restauravimo ypatumai, jų svarba, kt. Bus išleistas 
konferencijos pranešimų rinkinys. 

 Renginys nemokamas

rugsėjo 28 d. (TrečIAdIenIs) 
lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus 
Vilniaus g. 41, Vilnius, (8 5) 231 2724
17.00  Paskaita „dvarų teatrai Lietuvoje“. Skaitys dr. Helmutas Šabasevičius. 
 Renginys nemokamas

spalis
europos parkas 
liubavo k., Vilniaus r., tel. (8 5) 237 7077
 europos parko 25mečio šventė ir restauruotų Liubavo 

dvaro oficinos bei oranžerijos pristatymo renginiai. Daugiau 
informacijos: www.europosparkas.lt.

liepos 25–rugpJūčio 21 d.
kapčiamiesčio emilijos pliaterytės muziejus  
Taikos g. 11, kapčiamiesčio mstl., lazdijų r., tel. (8 633) 30 102
 Paroda „Vainežerio lobiai“. Eksponuojami archeologiniai radiniai 

iš Vainežerio dvarvietės. 
 Renginys nemokamas

liepos 27 d. (Trečiadienis) 
kapčiamiesčio emilijos pliaterytės muziejus  
Taikos g. 11, kapčiamiesčio mstl., lazdijų r., tel. (8 633) 30 102
14.00  Parodos „Vainežerio lobiai“ pristatymas. Pristatymo metu 

paveldosaugos specialistai ir archeologai apžvelgs Lazdijų krašto 
dvarų pastatų ir dvarviečių būklę.

liepos 25 d. (pirmadienis) 
druskininkų miesto muziejus 
m. k. čiurlionio g. 59, druskininkai, tel. (8 313) 51 024
17.00  Parodos „Šeimos portretų galerija“ atidarymas. Parodoje 

eksponuojami XVIII–XX a. pr. portretai iš Druskininkų miesto 
muziejaus rinkinių. Šie portretai yra surinkti iš dvaruose buvusių 
vadinamųjų šeimos portretų galerijų.

liepos 25–rugpJūčio 20 d.
birštono muziejus 
Vytauto g. 9, birštonas, tel. (8 319) 65 605
 Paroda „dvarų aprangos fragmentai“. Surengta iš Rokiškio 

krašto muziejaus rinkinių (fondų).

liepos 25–rugpJūčio 20 d.
birštono sakralinis muziejus 
birutės g. 10, birštonas, tel. (8 319) 65 699
 Paroda „dvarų dailės atspindžiai“. Parodoje eksponuojami XIX–

XX a. dvylika tapybos darbų iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus rinkinių. Portretai, peizažai, šventųjų gyvenimo scenos 
puikiai atspindi to meto dvarų kultūrą. 

liepos 27 d. (Trečiadienis) 
birštono sakralinis muziejus 
birutės g. 10, birštonas, tel. (8 319) 65 699
16.00  Parodos „dvarų dailės atspindžiai“ pristatymas. Parodą 

pristatys Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 
Vaizduojamosios dailės skyriaus menotyrininkė Genovaitė 
Vertelkaitė-Bartulienė. 

liepos 28 d. (keTVirTadienis) 
birštono muziejus 
Vytauto g. 9, birštonas, tel. (8 319) 65 605
17.00  skaitymai „sename dvare“. Aktorių Eleonoros Matulaitės ir 

Eleonoros Koriznaitės spektaklis pagal Julijos Žymantienės-Žemaitės 
ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kūrybą „Dvi moteri“.

Liepos 25–rugpjūčio 21 d. 

dZŪKIjoje



liepos 29–rugpJūčio 31 d.
Trakų istorijos muziejus 
kęstučio g. 4, Trakai, tel. (8 682) 53 417 
 Virtuali paroda „Ką byloja oginskių rūmai Trakuose?“ 

Parengtoje ir tim.limis.lt/virtualios-parodos tinklapyje 
eksponuojamoje parodoje pristatomi radiniai iš archeologinių 
kasinėjimų buvusių Oginskių rūmų (XVII a.) vietoje. Radiniai 
saugomi Trakų istorijos muziejuje.

liepos 29 d. (penkTadienis) 
Trakų istorijos muziejus 
kęstučio g. 4, Trakai, tel. (8 682) 53 417 
Trakų salos pilis, vakariniai kazematai, 16 salė
16.00  Parodos „sunykę ir užmiršti (XVI XVII a. Trakų miesto dvarai)“ 

atidarymas. Parodoje lankytojai, o ypač Trakų miesto bendruomenė, 
supažindinama su buvusiais, bet sunykusiais ir užmirštais XVI–XVII a. 
dvarais Trakų mieste, jų šeimininkų kilme ir genealogija, to meto 
kultūra ir buitimi. Paroda veiks iki rugpjūčio 31 d. 

 Atidarymo renginys nemokamas, vėlesnis parodos lankymas – su 
muziejaus bilietu 

liepos 29 d. (penkTadienis)
Trakų istorijos muziejus 
kęstučio g. 4, Trakai, tel. (8 682) 53 417 
Trakų salos pilis, didžioji menė
16.00  Paskaita „Apie didikus oginskius“. Pranešėjas Piotr Kravtčenko 

(Baltarusija) lankytojus supažindins su žymiausiais didikų Oginskių 
atstovais ne tik Lietuvoje, bet ir Baltarusijoje. 

 Renginys vyks rusų kalba su nuosekliu vertimu į lietuvių kalbą. 
 Renginys nemokamas

rugpJūčio 1–rugpJūčio 31 d.
lazdijų krašto muziejus  
seinų g. 29, lazdijai, tel. (8 606) 96 254
 Paroda „Puikiausia atostogų akimirka. dvare“. Parodoje 

eksponuojamos fotografijos, kuriose užfiksuoti Lazdijų rajono 
gyventojų atostogų metu aplankyti senieji Lazdijų rajono dvarai ir 
dvarvietės.

rugpJūčio 4 d. (keTVirTadienis)
druskininkų miesto muziejus 
m. k. čiurlionio g. 59, druskininkai, tel. (8 313) 51 024
19.00  muzikos ir literatūros vakaras „Praeities uždangą atskleidus“. 

Renginyje bus pasakojama apie XIX a. dailininką, kompozitorių, 
literatą Napoleoną Ordą, kuris dažnai viešėdavo Druskininkuose 
ir yra nupiešęs kurorto vaizdų, atliekami muzikiniai ir literatūros 
kūriniai, ekrane demonstruojami N. Ordos piešti Druskininkų 
vaizdai.

rugpJūčio 5–rugpJūčio 13 d.
lazdijų krašto muziejus 
seinų g. 29, lazdijai, tel. (8 618) 77 442, (8 623) 15 360
 ekskursijos „dvaras ir dvarininkai“ po Lazdijų krašto dvarus 

ir dvarvietes. Ekskursijų metu lankytojai sužinos ne tik apie 
žymiausius Lazdijų rajono dvarininkus, dvarų istoriją, bet ir galės 
pasiklausyti įvairių dvarų legendų, susipažinti su kultūriniu ir ūkiniu 
dvaro gyvenimu.

 Dalyviams, neturintiems savo transporto, ekskursijos vyks 
rugpjūčio 5 d. ir rugpjūčio 12 d.

 Būtina užsisakyti iš anksto tel. (8 318) 52 726 arba (8 618) 77 442. 
 Renginys mokamas (kaina priklauso nuo užsiregistravusių dalyvių 

skaičiaus). Grupėms, atvykusioms savo transportu, ekskursijos 
vedamos nemokamai

rugpJūčio 5 d. (penkTadienis)
alytaus kraštotyros muziejus  
savanorių g. 6, alytus, tel. (8 676) 40 003
14.00  Paskaita „dvarų kultūros paveldas Lietuvoje“. Dr. Margaritos 

Janušonienės paskaitoje bus aptariamas išlikęs Lietuvos dvarų 
paveldas: kiek dvarų būta ir kiek jų pasiekė mūsų dienas, kiek 
įrašyta į registrą, kiek per 52 metus restauruota, kiek sunyko, kokia 
dabartinė daugumos dvarų pastatų būklė. Bus aptariama dvarų, kaip 
ūkinių ir kultūrinių vienetų, reikšmė krašto istorijai ir pažangos raidai. 
Paskaitą sudarys dvi dalys: pirmoji skirta apžvelgti Lietuvos dvarų 
paveldui, parodant geriausius restauravimo ir pritaikymo šiandienos 
reikmėms pavyzdžius, antroji – išlikusiems ir į registrą įrašytiems 
Alytaus apskrities dvarams, jų problemoms aptarti.

rugpJūčio 5 d. (penkTadienis)
alytaus kraštotyros muziejus  
savanorių g. 6, alytus, tel. (8 315) 51 086
16.00  dviračių žygis „rumbonių dvaro istorija“. Dviračių žygio dalyviai 

susipažins su Rumbonių dvaro istorija, aplankys buvusią dvarvietę. 
Sužinos intriguojančią paskutinės dvaro valdytojos meilės istoriją. 
Lankysis Kriaunių palivarke ir Rutkos dvare. 

 Būtina užsisakyti iš anksto tel. (8 315) 51 086 darbo valandomis. 

rugpJūčio 9 d. (anTradienis) 
Trakų istorijos muziejus  
kęstučio g. 4, Trakai, tel. (8 528) 55 297 
Trakų salos pilis, vakariniai kazematai, 16 salė
16.00  Paskaita „XVI–XVII a. Trakų miesto dvarai pagal 

archeologinius duomenis“. Pranešėjas archeologas Ugnius 
Budvydas, remdamasis archeologinių kasinėjimų rezultatais, 
apžvelgs Trakų miesto dvarų vietas.

 Renginys nemokamas

rugpJūčio 12 d. (penkTadienis)
alytaus kraštotyros muziejus 
savanorių g. 6, alytus, tel. (8 315) 51 086
16.00  dviračių žygis „Alovės dvarų palikimas“. Dviračių žygio dalyviai 

susipažins su Baltosios ir Raudonosios Alovės dvarų istorijomis. 
Sužinos, kas sieja Lietuvos didįjį kunigaikštį Gediminą ir paskutinius 
tarpukario dvaro valdytojus. Aplankys išlikusius Raudonosios Alovės 
dvaro statinius.

 Būtina registruotis iš anksto tel. (8 315) 51 086 darbo valandomis. 

rugpJūčio 19 d. (penkTadienis)
alytaus kraštotyros muziejus 
savanorių g. 6, alytus, tel. (8 685)29 932
16.00  dviračių žygis „makniūnų dvaro palikimas“. Ekskursija dviračiais po 

buvusias Makniūnų dvaro valdas. Susitikimas su vietos bendruomenės 
nariais, Muiželių (buvusių dvaro valdytojų) palikuonimis.

 Būtina registruotis iš anksto tel. (8 685) 29 932 darbo valandomis. 



rugpJūčio 20 d. (šešTadienis)
druskininkų miesto muziejus 
m. k. čiurlionio g. 59, druskininkai, tel. (8 313) 51 024
19.00  Literatūros skaitymai su istoriko komentarais „Paskutinė 

meilė“ druskininkuose. Vakaras skirtas XIX a. rašytojai Elizai 
Ožeškienei ir jos kūrybai. Bus skaitomas dvikalbis (lietuvių ir 
prancūzų kalbomis) rašytojos tekstas apie saloninį aukštuomenės 
vakarėlį Druskininkuose, komentuojamas istorinis kontekstas. 
E. Ožeškienė – Europos kultūrai įdomi kaip moteris rašytoja,  
kurios kandidatūra buvo net kelis kartus pasiūlyta Nobelio 
literatūros premijai.

10.00  Teatralizuota išvyka „Kelionė į XVIII amžių“. Teatralizuotos 
išvykos metu ne tik aplankysite Marijampolės ir Kalvarijos krašto 
dvarus, bet ir išvysite Kalvarijos mėgėjų teatro „Titnagas“ vaidinimą 
bei istorinio šokio grupės „Reverance“ pasirodymą. Išvykstame iš 
Marijampolės kraštotyros muziejaus.

 Būtina registruotis iš anksto tel. (8 343) 91 362 darbo dienomis. 
 Ekskursija nemokama

rugsėJo 8 d. (keTVirTadienis) 
prienų krašto muziejus 
prienai, F. martišiaus g. 13, tel. (8 682) 59 394
12.00  ekskursija „grafų Butlerių valdose“. Iš Airijos kilę valdytojai grafai 

Butleriai yra neatsiejama Prienų ir Marijampolės miestų istorijos 
dalis, padariusi įtaką tolimesniam šių miestų augimui. Ekskursiją 
pradėsime Prienų piliavietėje, esančioje netoli Revuonos parko. 
Vėliau keliausime Marijampolės link. Aplankysime Kvietiškio dvarą, 
Marijampolės Marijonų vienuolyno ir bazilikos pastatų kompleksą, 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejų, kitas šią giminę menančias 
vietas. 

 Būtina registruotis iš anksto tel. (8 319) 60 379 darbo dienomis. 
 Ekskursija nemokama

rugsėJo 9 d. (penkTadienis) 
Vilkaviškio krašto muziejus 
paežerių k., šeimenos sen., tel. (8 342) 46 268
 gyvosios istorijos dienos Paežerių dvare
10.00  Ekskursija po Vilkaviškio rajone esančius dvarus ir dvarvietes 

(viktorinos „Vilkaviškio krašto dvarai“ dalyviams ir nugalėtojams). 
12.00  Parodos „Vilkaviškio rajono dvarai“ pristatymas ir susitikimas su 

dvarininkų Gauronskų giminėmis. Paroda veiks iki spalio 9 d. 
 Atidarymo renginys nemokamas, vėlesnis parodos lankymas –  

su muziejaus bilietu 
nuo 13.00 (viso renginio metu) edukaciniai užsiėmimai „Kumečių, tarnų ir 

dvarininkų darbai bei užsiėmimai“ ir „Laisvalaikis dvare“.
19.00  Ekskursija „Paežerių dvaras vakare“ po dvaro teritoriją.
 Renginys nemokamas

rugpJūčio 26 d.
Zanavykų krašto muziejus  
beržų g. 3, Tubelių k., lukšių sen., tel. (8 345) 45 635
15.00  Kilnojamosios parodos „mykolas Kleopas oginskis. 

sugrįžimas (1765–1833)“ atidarymas. Parodoje pristatomas 
kompozitoriaus, diplomato, visuomenės veikėjo, kunigaikščio 
Mykolo Kleopo Oginskio gyvenimas ir kūryba. Renginio metu bus 
galima išvysti Kidulių dvaro šokių kolektyvo pasirodymą „XIX a. 
pradžios dvaro šokiai“ ir Gelgaudiškio dvaro šokių kolektyvo 
pasirodymą „XIX a. pabaigos–XX a. pradžios dvaro šokiai“.

 Paroda veiks iki rugsėjo 26 d. 
 Atidarymo renginys nemokamas, vėlesnis parodos lankymas –  

su muziejaus bilietu 

rugsėJo 2 d. (penkTadienis)
Jono basanavičiaus gimtinė 
gimtinės g. 17, ožkabalių k., bartninkų sen., Vilkaviškio r., 
 tel. (8 612) 66 426
13.00  Architekto Arūno eduardo Paslaičio piešinių parodos 

„Lietuvos dvarai“ atidarymas. Parodoje eksponuojama vilniečio 
architekto Arūno Eduardo Paslaičio pieštų paveikslų kolekcija, 
kurioje užfiksuoti vis dar esantys ar jau išnykę Sūduvos krašto ir visos 
Lietuvos dvarai. 

 Paroda veiks iki spalio 2 d. 
 Atidarymo renginys nemokamas, vėlesnis parodos lankymas –  

su muziejaus bilietu 

rugsėJo 6 d. (anTradienis) 
marijampolės kraštotyros muziejus 
Vytauto g. 29, marijampolė, tel. (8 687) 97 960 
lietuvos prezidento k. griniaus memorialinis muziejus  
bažnyčios g. 23, marijampolė, tel. (8 646) 70 829
9.30  Marijampolės kraštotyros muziejuje parodos „Kelionė į XVIII a.“ 

pristatymas. 
 Paroda veiks iki spalio 1 d. 
 Atidarymo renginys nemokamas, vėlesnis parodos lankymas –  

su muziejaus bilietu 

Rugpjūčio 22–rugsėjo 11 d. 

suVALKIjoje



rugsėjo 12–27 d. (PIrmAdIenIs–ŠeŠTAdIenIs) 
kintų Vydūno kultūros centras 
kuršių g. 22, kintai, tel. (8 441) 47 379
10.00–18.00 Parodos „dvarininko e. V. Berbomo gyvenimas ir 

veikla Pamario krašte“ pristatymas. 2016 m. minimas etnografo, 
liaudies dainų, kalbinės medžiagos rinkėjo Ernsto Vilhelmo Berbomo 
(Wilhelm Ernst Beerbohm, 1786–1865) 230 metų gimimo jubiliejus. 
Ta proga parengta ilgalaikė kilnojamoji paroda su edukacine 
programa apie žvejybos inspektoriaus asmenybę, jo veiklą ir 
kūrybinį palikimą. Parodoje pristatoma ir vėtrungių kilmės istorija, 
pasitelkiant Mingės kaime gyvenančio J. Gečo žvejybos įrankių 
kolekciją bei kultūros centro muziejaus rinkinį. Edukacinė programa 
pritaikyta įvairioms amžiaus grupėms. 

 Spalio mėnesį paroda iškeliaus į Mažosios Lietuvos istorijos muziejų. 
Daugiau informacijos tel. (8 441) 47 379, http://www.vydunocentras.
lt/vyduno-muziejus

 Renginys mokamas 

rugsėjo 15 d. (KeTVIrTAdIenIs)
mažosios lietuvos istorijos muziejus 
didžioji Vandens g. 2, klaipėda, tel. (8 46) 410 528
18.00  Teatralizuota edukacinė programa „Vakaras Bachmano 

dvare“ ir fotosesija Bachmano dvarvietėje (jaunystės g. 12, 
Klaipėda). Renginyje bus pristatyta kilnojamoji paroda, pasakojanti 
Bachmano dvaro įkūrimo ir raidos istoriją. Klaipėdos valstybinės 
kolegijos folkloro teatras „Aitvaras“ klaipėdiečius pakvies dalyvauti 
teatralizuotoje edukacinėje programoje „Vakaras Bachmano dvare“ 
ir fotosesijoje.

 Renginys nemokamas 

rugsėjo 16 d. (PenKTAdIenIs)
salos etnokultūros ir informacijos centras 
neringos g. 7, rusnė, tel.: (8 441) 50 010, (8 650) 10 460
16.00  renginys „rusnės sala ir uostadvario Kuwerto dvaro istorija“. 

Rusnės saloje Uostadvario kaime prie švyturio vyksiančiame renginyje 
bus pristatyta kilnojamoji paroda „Rusnės sala ir jos apylinkės“. 
Lankytojai bus supažindinti su salos gamtos ir technikos paminklais, 
gamtine aplinka bei Uostadvario Kuwerto dvaro kūrimosi ir sunykimo 
istorija. Lankytojai galės paskanauti Rusnės vandens punšo.

 Renginys nemokamas

rugsėjo 18 d. (seKmAdIenIs) 
miniatiūrų muziejus 
l. rėzos g. 3, Juodkrantė, neringa, tel. (8 469) 53 323
14.00  Pokalbis „dvarų kultūros atspindžiai miniatiūrų muziejaus 

ekspozicijose“. Pokalbio metu bus aptariami ryškiausi dvarų 
kultūrą atspindintys Miniatiūrų muziejaus eksponatai: portretinės 
miniatiūros, stalo puošmenos, indai, vėduoklės, biserio technika 
siuvinėti aksesuarai.

rugsėjo 22 d. (KeTVIrTAdIenIs)
prano domšaičio galerija 
liepų g. 33, klaipėda, tel. (8 46) 410 416
17.00  Pokalbis ir kūrybinės dirbtuvės „Kuris paveikslas yra iš 

dvaro?“ Vaikščiodami po ilgalaikę parodą „Nuostabioji žemė. 
Dailininkai Rytų Prūsijoje. XIX a.–XX a. pirmos pusės tapyba ir 
grafika iš Aleksandro Popovo rinkinio“, aptarsime laikotarpio tapybą, 
nuspręsime, kurie parodos paveikslai būtų tikę to meto dvare. 
Praktinėje dalyje piešime dvaro interjerus ir juose „pakabinsime“ 
paveikslus.

rugsėjo 23 d. (PenKTAdIenIs)
laikrodžių muziejus 
liepų g. 12, klaipėda, tel. (8 464) 10 417
17.00 Pažintinė ekskursija „muziejus istoriniame pastate“. Muziejaus 

lankytojai ekskursijos metu supažindinami su paslaptinga Laikrodžių 
muziejaus pastato Liepų g. 12 istorija ir jo buvusiais gyventojais.

 Išankstinė registracija tel. (8 464) 10 417
 Ekskursija nemokama

rugsėjo 27 d. (AnTrAdIenIs)
šilutės Hugo šojaus muziejus 
lietuvininkų g. 4, šilutė, tel. (8 441) 62 207
12.00  Baigiamoji konferencija „Paslaptingais dvariškių takais per 

etnografinius regionus“. Renginio metu vyks Lietuvos muziejų 
kelio „Dvarų kultūros atspindžiai“ dalyvių susitikimas, metų 
aptarimas. Renginio dalyviai bus pakviesti dalyvauti išskirtiniame 
edukaciniame užsiėmime „Dviejų kultūrų sankirta Šilokarčemos 
dvare“, kur jie pasijaus atsidūrę visai kitokioje kultūroje – Mažosios 
Lietuvos teritorijoje.

18.00  Parodos „žvilgsnis į dvarininkų H. ir e. Šojų kolekcijas“ 
atidarymas. Parodos atidarymas vyks Šilutės Hugo Šojaus dvare, 
kur lankytojai galės apžiūrėti ne tik dvaro erdves, bet ir pamatyti 
išties įspūdingą, originalią pačių dvarininkų sukauptą kolekciją. Šiuos 
daiktus tėvas Hugo ir sūnus Erikas rinko ne vieną dešimtmetį. Dvaro 
lankytojus pakviesime apžiūrėti archeologinę, gamtos bei iš kelionių 
parsivežtų suvenyrų ekspozicijas. Čia bus eksponuojama ir viena 
įdomiausių – herbariumo kolekcija. 

 Paroda veiks iki gruodžio 31 d.
 Atidarymo renginys nemokamas, vėlesnis parodos lankymas –  

su muziejaus bilietu

PAsTABA: renginių informacija gali keistis, todėl rekomenduojame artėjant 
renginiui ją pasitikrinti www.muziejai.lt

Rugsėjo 12–27 d.

mAžojoje LIeTuVoje



Nacionalinis kultūros paveldo aktualinimo, kultūros ir meno sklaidos 
bei modernių muziejinių iniciatyvų edukacinis projektas „Lietuvos 
muziejų kelias“ pirmą kartą buvo surengtas 2012-aisiais – Muziejų 
metais. Jis paskatino susitelkti tiek muziejinę bendruomenę, tiek ir 
visų Lietuvos regionų visuomenę ir dalyvauti bendrame sumanyme. 
2014 m. Lietuvos muziejai pradėjo naują etapą ir penkerių metų kelių 
ciklą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo100 metų jubiliejui:

2014 m. – Lietuvos muziejų kelias „Atrastieji lobiai ir įmintos 
paslaptys“ įdėmiai ir kūrybingai pažvelgė į Lietuvos 
muziejuose sukauptas archeologines vertybes, kurios 
atskleidžia tiek baltų kultūros atmintį, tiek krikščioniškosios 
Lietuvos senuosius amžius.

2015 m. – Lietuvos muziejų kelias „Liaudies meno grožis“, 
atsižvelgiant į tai, kad 2015-ieji metai LR Seimo buvo 
paskelbti Lietuvos etnografinių regionų metais, apėmė kitą 
ypač svarbų nacionalinės kultūros klodą – lietuvių liaudies 
meną, kurio labai daug sukaupta vietos muziejuose visoje 
Lietuvoje.

2016 m. – Lietuvos muziejų kelias „dvarų kultūros 
atspindžiai“ leidžia tiek atskleisti muziejų saugomas 
vertybes, tiek į dvarus, jų statinius, istorinius parkus 
pažvelgti kaip į Europos kultūros formą, kuri Lietuvoje 
egzistavo ypač gausiais estetiniais pavidalais šalia etninės 
(tradicinės) baltų kultūros.

2017 m. – Lietuvos muziejų kelias „Vasario 16tosios kūrėjai 
ir puoselėtojai“ susies visoje Lietuvoje esančius 
memorialinius muziejus, pristatys jų įdomius eksponatus, 
vietoves, kitus atminties ženklus, tradicines šventes ir 
bendruomenes buriančius renginius. Šiuose renginiuose 
bus prisimenami prie Lietuvos valstybės atkūrimo prisidėję 
ir ją puoselėję žmonės: rašytojai, švietėjai, dailininkai, 
Nepriklausomybės akto signatarai ir kitos ryškios 
asmenybės. 

2018 m. – Lietuvos muziejų kelias „nepriklausomybės 
metų ženklai“, minint Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo šimtmečio jubiliejų, prisimins ir šiuolaikiškai 
pateiks svarbiausius Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. 
laikotarpio laimėjimus, kurie turėjo įtakos mokslo, menų, 
kultūros, švietimo, pramonės, diplomatijos ir kitų sričių 
plėtrai.

Lietuvos muziejų kelio penkerių metų ciklas nuo 2014 m. kasmet 
prasideda  gegužės 18-ąją – Tarptautinę muziejų dieną ir baigiasi 
rugsėjo 27-ąją Pasaulinės turizmo dienos renginiais.

LIETUVOS MUZIEJŲ KELIAS

Redaktorė Liuda Skripkienė
Dailininkas Gediminas Akelaitis

Spaudai parengė UAB SAVAS TAKAS IR KO, Didžioji g. 4, Vilnius
Išleido Lietuvos muziejų asociacija, Šnipiškių g. 3, Vilnius

Spausdino UAB „Panevėžio spaustuvė“, Beržų g. 52, Panevėžys



Projekte 

dVArŲ KuLTŪros 
ATsPIndžIAI 
dalyvauja 50 muziejų
Išsami Lietuvos muziejų kelio programa  
www.muziejai.lt

žemaitijoje – Vida Kanapkienė
Kretingos muziejaus direktorė

Aukštaitijoje – jolita Kirkilaitė 
Šiaulių „Aušros muziejaus Ryšių su visuomene skyriaus  
kultūrinių renginių koordinatorė
dzūkijoje – daina Pledienė
Lazdijų krašto muziejaus direktorė

suvalkijoje (sūduvoje) – Tomas Kukauskas
Lietuvos Prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus  
vyr. fondų saugotojas
mažojoje Lietuvoje – roza Šikšnienė
Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorė

Programos komunikacijos koordinatorė – jolita Kirkilaitė

Programos administratorė – Lolita Valužienė

programą parengė:
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