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Kviečiame 
aplankyti 
ekspoziciją, 
kurioje tik 
fragmentiškai 
supažindiname 
su 
reikšmingiausiais, 
įdomiausiais lietuvių 
literatūros istorijos įvykiais, 
reiškiniais ar asmenybėmis.
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ija



Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje veikia ekspozicija, 
kurioje galima fragmentiškai 

susipažinti su reikšmingiausiais, 
įdomiausiais lietuvių literatūros 

istorijos įvykiais, reiškiniais ar 
asmenybėmis.

Pagal turimas galimybes 
atsižvelgdami į šiuolaikinių 

ekspozicijų kūrimo tendencijas ir 
lankytojų atsiliepimus, penkiose 

muziejaus salėse įrengėme 
pažinimui ir mokymuisi skirtas 

erdves. Norime nudžiuginti 
smalsius lankytojus – ekspozicijoje 

jie atras net 18 edukacijai skirtų 
vietų ir galės visose salėse liesti 

didžiąją dalį rodomų eksponatų!



1. 
Nuo XVI a. iki 1864 m.
Senajai lietuvių literatūrai, gyvavusiai kelis amžius, būdingas 
daugiakalbiškumas – ji buvo rašoma senąja slavų kalba, lotynų, vokiečių, 
lenkų kalbomis ir kurta dviejose valstybėse – LDK ir Rytų Prūsijoje, dar 
vadinamose Didžiąja ir Mažąja Lietuva. Prasidėjusi kaip raštija, kuriai įtaką 
darė dviejų religijų – katalikybės ir protestantizmo – konfrontacija, ji davė 
pirmąsias lietuviškas knygas: katekizmus, giesmynus, postiles (pamokslų 
rinkinius), Biblijos ir kitų religinių raštų vertimus į lietuvių kalbą, vėliau – žodynus, 
gramatikas. Bėgant amžiams, raštija, religinė literatūra išaugo į grožinę 
literatūrą: nuo lotyniškai rašiusio M. K. Sarbievijaus, lenkų ir lietuvių 
poeto A. Mickevičiaus iki K. Donelaičio, kurių vardai buvo ir yra garsūs 
Vakarų Europoje. Senąją lietuvių literatūrą veikė daugybė istorinių ir 
visuomeninių įvykių bei institucijų: LDK klestėjimas ir žlugimas, 
Abiejų Tautų respublikos amžius, Vilniaus universiteto veikla, 
Karaliaučiaus universitetas, XVIII–XIX a. vykę karai ir sukilimai, 
ypač 1863 m. sukilimas, atnešęs ne tik negandas, bet ir 
pasipriešinimą joms – nelegaliosios lietuviškos spaudos 
kelią nuo Rytų Prūsijos iki Lietuvos. Šio laikotarpio 
lietuvių literatūra įvairi žanrais, joje reiškėsi 
daugybė dabar gal ir primirštų literatų ir 
rašytojų, tačiau iškilo ryškios beletristikos 
viršukalnės –  
K. Donelaitis, A. Strazdas,  
A. Baranauskas, M. Valančius.

Senoji  
lietuvių  
literatūra



1. INDIvIDUALIoS eDUKAcINėS 
veIKLoS PIRMoje SALėje:
- Gotikinio šrifto subtilybes: senųjų tekstų 
tyrinėjimas, rašymas plunksna. 
- K. Donelaičio „Metų“ ratas. 20 klausimų, 
susijusių su K. Donelaičio gyvenimu ir 
kūryba. visi atsakymai – ekspozicijos 
pirmoje salėje.

Senoji  
lietuvių  
literatūra



2. Spaudos  
draudimas 
lotyniškais 
rašmenimis
1864–1904

Spaudos draudimas – tai Rusijos imperijos, į kurios sudėtį tuo metu įėjo ir 
Lietuva, valdžios draudimas spausdinti, įvežti iš užsienio ir platinti Lietuvoje 
bei Rusijos europinės dalies gubernijose lietuvišką spaudą lotyniškomis 
raidėmis. Šių represijų okupacinė caro valdžia ėmėsi po 1863 m. 
sukilimo. Tuomet plito graždanka – kirilica rašomi lietuviški žodžiai. 
Daugybės leidimų sulaukė įvairūs kontrafakciniai leidiniai – su 
tyčia neteisingai nurodyta ankstesne leidimo data ir netikra 
spausdinimo vieta, kad suklaidintų lietuviškas knygas 
lotyniškais rašmenimis persekiojančius caro valdininkus. 
Vienas iš nelegaliosios lietuviškos spaudos organizatorių 
buvo vyskupas, rašytojas Motiejus valančius 
(1801–1875), 1867 m. pabaigoje ėmęs organizuoti 
lietuviškų knygų spausdinimą Rytų Prūsijoje. Aišku, 
kad užimdamas aukštą katalikų dvasininko 
postą, M. Valančius negalėjo nei savo vardu 
leisti knygų, nei turėti tiesioginių ryšių 
su spaustuvininkais. Todėl buvo sudaryta 
slapta organizacija rankraščiams pristatyti, 
jų spausdinimui prižiūrėti Rytų Prūsijoje ir 
leidiniams gabenti į Lietuvą. Knygos buvo vežamos 
vežimuose dviem dugnais, jas nešė knygnešiai, 
valstiečiais persirengę kunigai, klierikai, miestiečiai, 
valstiečiai, vienuolės.  2004 m. UNeSco knygnešystę 
įvertino kaip unikalią ir pasaulyje neturinčią atitikmenų. 
Spaudos draudimo laikotarpiu Rytų Prūsijoje pasirodė ir 
pirmieji Lietuvai skirti lietuviški periodiniai leidiniai „Aušra“, 
„varpas“, tapę lietuvių tautinio atgimimo ir išsivadavimo šaukliais.



2. 
INDIvIDUALIoS eDUKAcINėS 
veIKLoS ANTRoje SALėje:
- Draudžiama spauda ir jos slėptuvės. 
Tyrinėjimas: kokie leidiniai buvo 
draudžiami, atrasti salėje įrengtas 
slėptuves.
- Kryžiažodis lentoje. 4 klausimai, 
susiję su spaudos draudimo lotyniškais 
rašmenimis laikotarpiu.

Spaudos  
draudimas 
lotyniškais 
rašmenimis



3. Lietuvių 
literatūros 
klasikai 
dailininkų 
drobėse

XIX a. pabaigos – 
XX a. I pusės rašytojai
Portretas visuomet buvo vienas populiariausių 
„užsakomosios“ dailės žanrų. Vieni rašytojai patys labai mėgo 
portretuotis, kitus dailininkai tapė iš atvirukų ar nuotraukų. Nors 
tokiuose darbuose dažniausiai vyrauja trafaretinė kompozicija, 
neišraiškingos spalvos, idealizuotos formos, sentimentalus 
turinys, tačiau tai – unikali galimybė pamatyti meistriškai 
dailininko teptuku perteiktą rašytojo atvaizdą. Didžioji dalis šioje 
salėje eksponuojamų portretų nutapyti XX a.  
II pusėje.



3. 
Lietuvių 
literatūros 
klasikai 
dailininkų 
drobėse

INDIvIDUALIoS eDUKAcINėS veIKLoS 
TRečIoje SALėje:
- Ar pažįsti? Atpažink ir sudėliok teisingas etiketes 
prie portretų. eksponuojami šių asmenybių portretai: 
Maironio, vaižganto, Žemaitės, Adomo jakšto-
Dambrausko, vinco Kudirkos, vydūno, Marijos 
Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos, jono Biliūno, 
juliaus janonio, Antano vienuolio-Žukausko, jono 
Basanavičiaus.
- Klasikų gyvenimo ir kūrybos dėlionė. Magnetinėje 
lentoje galima sudėti 15 skirtingų dėlionių: rašytojo 
portretas, fotografija, rankraštis, knyga ar pomėgius 
atspindintis asmeninis daiktas. Autoriai: Maironis, 
vaižgantas, Žemaitė, Adomas jakštas-Dambrauskas, 
vincas Kudirka, jonas Basanavičius, vydūnas, Šatrijos 
Ragana, jonas Biliūnas, Antanas vienuolis-Žukauskas, 
Balys Sruoga, Salomėja Nėris, vincas Krėvė-
Mickevičius, Kazys Boruta, vincas Mykolaitis-Putinas.



4. 
Nepriklausomybės

laikotarpio 
įvykių 
įvairovė 
1918–1940  

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, suklestėjo literatūrinis ir kultūrinis gyvenimas. 
Intelektualai Ignas Šeinius, Jurgis Savickis ir Jurgis Baltrušaitis buvo paskirti į diplomatines 
tarnybas. Dalis išsilavinusių rašytojų – Maironis, Vaižgantas, Balys Sruoga, Vincas Krėvė, Juozapas 
Albinas Herbačiauskas, Sofija Čiurlionienė ir kiti – skaitė paskaitas Lietuvos universitete, įkurtame 
1922 m. vasario 16 d. Po universiteto stogu susitikdavo, diskutuodavo, bendraudavo rašantis 
jaunimas: Jonas Aistis, Bernardas Brazdžionis, Antanas Miškinis, Gražina Tulauskaitė, Salomėja 
Nėris, Henrikas Radauskas. 
Rašytojai kartu su žurnalistais leido almanachus, literatūros ir meno žurnalus, organizavo 
literatūros vakarus. 1920–1934 m. veikė Lietuvių meno kūrėjų draugija, 1932 m. buvo 
įkurta Lietuvių rašytojų draugija – pirmoji savarankiška lietuviškai rašančių rašytojų, vertėjų, 
literatūros tyrėjų ir kritikų organizacija. Knygų autoriai buvo pagerbiami Valstybinėmis literatūros 
premijomis: pirmoji įteikta 1935 m. Ievai Simonaitytei už romaną „Aukštųjų Šimonių likimas“.
Laisvalaikiu gyvenimas virė bohemiškoje aplinkoje. Kaune, Laisvės alėjoje, veikė Makso Konrado 
kavinė (vėliau „Tulpė“). Ši kavinė buvo mėgstama menininkų, juos viliojo patogi vieta prestižinėje 
miesto vietoje ir skani, nebrangi juoda kava. Menininkai rinkdavosi dažniausiai vidurdienį, 
dalijosi dienos naujienomis, kritikavo valdžią, diskutavo meno ir literatūros temomis, rašydavo 
eilėraščius ir laiškus. Dažnai ten lankėsi Balys Sruoga, Vincas Krėvė, Juozas Keliuotis, Juozapas 
Albinas Herbačiauskas, Bronys Raila. Ypač diskusijas   ir bohemą mėgo iškalbingasis Kazys 
Binkis – avangardistinės „Keturių vėjų“ grupės iniciatorius ir vadovas. 1922 m. išleido „Keturių 
vėjų pranašą“, 1924 m. kartu su bendraminčiais (J. Petrėnu, S. Šemeriu, J. Tysliava ir kitais) įkūrė 

žurnalą „Keturi vėjai“. K. Binkio kūryba turinio ir formos atnaujinimo atžvilgiu padarė didelę 
įtaką vėlesnei poezijai. 

Maironio rūmų pirmajame aukšte buvo įsikūręs „Sakalas“ – knygų leidimo bendrovė, 
veikusi 1924–1940 m. ir 1943–1944 m. Pagrindinis įkūrėjas – Antanas Kniūkšta 

(1892–1983). „Sakalas“ iki sovietinės okupacijos išleido 605 knygas, 
iš kurių 32 – pirmosios rašytojų knygos. 



4. 
Nepriklausomybės

laikotarpio 
įvykių 
įvairovė 

INDIvIDUALIoS eDUKAcINėS veIKLoS 
KeTvIRToje SALėje:

- Kultūros klestėjimas Nepriklausomybės laikotarpiu. 
Laikotarpio tyrinėjimas per fotografijas, kūrybą, spaudą.
- Keturvėjininkų žodynas mano eilėraštyje: skaitome ir 
kuriame Konrado kavinėje.
- Nusifotografuok su Kaziu Binkiu! Laikas fotosesijai ir 
diskusijoms apie literatūrą!



KITOKIA PATIRTIS, 
KITOKIA 
LITERATŪRA: 
GYVENIMAS 
OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE,  
REZISTENCIJA, 
TREMTIS IR 
EMIGRACIJA Į 
VAKARUS

5. 
Nuo 1940 m. iki šių dienų



. Kultūrinis 
sąstingis ir 
nuosmukis 
Lietuvoje5 

Nuo pačios Sovietų sąjungos okupacijos pradžios – 1940 m.  birželio – Lietuvoje 
buvo pradėtas diegti totalitarinis Stalino režimas. Radikalios permainos vyko 
visose gyvenimo srityse: uždrausta laisva nepriklausoma, nekomunistinė 
spauda, iš bibliotekų pradėtos šalinti režimui neįtinkančios knygos, viena po 
kitos uždaromos politinės, visuomeninės, kultūrinės, religinės organizacijos 
ir studentų korporacijos. Aleksandras Gudaitis-Guzevičius (tuometinis vyriausiasis 
Lietuvos saugumo vadas) įvedė cenzūrą, kuri privalėjo tikrinti ir nurodinėti, kokios 
mintys galimos skleisti knygose, spaudoje, kokie spektakliai turi būti rodomi 
teatruose, ką skaitytojas turėtų rasti bibliotekoje. Rašytojai neteko kūrybinės laisvės, 
patirdavo kasdienį spaudimą išpažinti sovietines vertybes, už klaidas ar tylėjimą 
sulaukdavo viešo pasmerkimo, represijų, net tremties. Socialistinis realizmas 
paskelbtas vieninteliu ir neginčijamu kūrybos metodu. Šiuo metodu pagrįsta 
literatūra turėjo šlovinti naująją socialistinę santvarką, ugdyti komunistinę moralę, 
poetizuoti ir šlovinti kolektyvinį darbą. Himnai socializmui ir komunistų partijai, 
padėkos „didiesiems vadams“ Stalinui ir Leninui, idealizuoti kolūkinio kaimo ir 
socialistinių statybų vaizdai – tokios buvo pagrindinės ir privalomos kūrybos temos. 
Rašyti apie žmogaus jausmus nebuvo leidžiama – vienintelis sovietiniam žmogui 
tinkamas reikšti jausmas buvo dėkingumas partijai ir vadams. 



.. 
Sovietų okupacija visiškai pakeitė Lietuvos ekonominį ir kultūrinį 
gyvenimą: dalis talentingų Lietuvos žmonių buvo nužudyti, ištremti į 
Sibirą ar dvasiškai palaužti. Kūrėsi Lietuvos partizanų būriai, kurie išėjo į 
miškus kovoti prieš sovietų okupaciją. Tarp jų buvo ir talentingų rašytojų: 
Mamertas Indriliūnas, Bronius Krivickas bei kiti. Partizanų pogrindyje 
buvo sukurta unikali spaudos leidyba. Miškų bunkeriuose išėjo beveik 
80 leidinių. Suvokdami, kad kariniu požiūriu jų kova yra pasmerkta, 
partizanai siekė jos prasmę perduoti ateičiai autentiškais dienoraščių 
liudijimais, sukrečiančiais atsiminimais, eilėraščiais, dainomis. Dauguma 
miško brolių žuvo arba ilgiems metams buvo ištremti iš Lietuvos. Tačiau 
ir tremtyje lietuviai atkakliai saugojo savo tradicijas, kultūrą, rašytojai ir 
toliau rašė. Tremties literatūra – unikali, savita literatūros rūšis. Praradę 
namus, artimuosius, ištremtieji svetimame krašte saugojo vienintelį likusį 
turtą – lietuvišką žodį. Tremtinių eiles siejo tėvynės ilgesio, sugrįžimo į ją 
motyvai. Sunkiomis akimirkomis gimė išskirtiniai Antano Miškinio, Kazio 
Inčiūros, Dalios Grinkevičiūtės ir kitų rašytojų tekstai. 

Pasipriešinimo 
literatūra5



.. 5 Pasipriešinimo 
literatūra



Pabaltijo rašytojų emigracija buvo masinė – tokio didžiulio intelektualinių jėgų 
nutekėjimo nepatyrė nė vienas kitas Europos regionas po Antrojo pasaulinio karo. 
Iš Lietuvos pasitraukė du trečdaliai rašytojų. Išvykę kaip laikini tremtiniai, dauguma 
jau po poros metų suabejojo, ar teks kada sugrįžti į tėvynę. Lietuviai, įsikūrę DP 
(Displaced Persons, liet. „perkeltųjų asmenų“) stovyklose, stengėsi nepalūžti: rengė 
parodas, leido knygas. 1946 m. sausį Tiubingene buvo sušauktas steigiamasis 
Lietuvių rašytojų tremtinių draugijos suvažiavimas, atkurta draugijos veikla, 
pirmininku išrinktas Stasys Santvaras. Tų pačių metų vasarį įsteigta 
Freiburgo menų ir amatų mokykla, kurioje mokėsi ir dėstė daug 
talentingų Vakaruose atsidūrusių kultūros veikėjų: Marius Katiliškis, 
Henrikas Nagys, Alfonsas Nyka-Niliūnas ir kiti. Reikšmingu 
kultūros įvykiu tapo žurnalas „Aidai“, pradėtas leisti 1944 
m. Miunchene, nuo 1949 m. leidyba pratęsta JAV. 
Lietuvos rašytojų tremtinių draugija rūpinosi premijų 
steigimu, ieškojo rėmėjų. Pirmasis premijuotas 
romanas išeivijoje – Vinco Ramono knyga 
„Kryžiai“. Taip pat premijomis buvo įvertintos 
Bernardo Brazdžionio, Fausto Kiršos, 
Liudo Dovydėno, Mariaus Katiliškio, 
Pulgio Andriušio, Nelės Mazalaitės, 
Jurgio Jankaus knygos. Sėkmingai 
debiutavo Alfonsas Nyka-Niliūnas, 
Henrikas Nagys, Kazys Bradūnas, 
Julius Kaupas bei kiti. Per penkerius 
metus Vokietijoje pasirodė 216 pavadinimų 
lietuviškų grožinės kūrybos knygų.

Lietuviai 
Vokietijoje
1944–1950... 5



... Lietuviai 
Vokietijoje
1944–1950



.... Lietuviai 
Jungtinėse 
Amerikos 
Valstijose
1950–1990

Pirmieji pasitraukimai iš Lietuvos į Jungtines Amerikos Valstijas įvyko jau XIX amžiuje. 
Šių išeivių dėka svetimoje žemėje buvo pramintas lietuvybės takas: įsteigtos 
lietuviškos parapijos, pastatytos bažnyčios, organizuota laikraščių, žurnalų, knygų 
leidyba lietuvių kalba. 
1948 m. DP stovyklas Vokietijoje apskriejo žinia, kad JAV senatas priėmė DP emigracijos 
įstatymo projektą, kuriuo per dvejus metus buvo numatoma įsileisti 200 000 pabėgėlių. 
Pusė vietų buvo skirta baltams ir ukrainiečiams. Į JAV iš Vokietijos išvyko didžioji dalis 
lietuvių. Rašytojai, universitetų profesoriai ir daugelis kūrybinės inteligentijos atstovų buvo 
priversti užmiršti savo profesijas ir griebtis atsitiktinių, kvalifikacijos ir kalbos mokėjimo 
nereikalaujančių darbų, tačiau laisvas, poilsiui skirtas valandėles jie aukojo lietuviškos 
kultūros puoselėjimui. 1948 m. Niujorke buvo įsteigta JAV Lietuvių rašytojų draugija. 
Rašytojai organizavo kūrybos vakarus, steigė ir teikė literatūrines premijas.
Poetas Kazys Bradūnas Baltimorėje sutelkė bendraminčius ir 1951 m. išleista poezijos 
antologija „Žemė“ tapo „žemininkų“ kartos manifestu, menine forma įprasminančiu 
visą žmogaus egzistenciją. Vėliau tas pats branduolys leido modernų žurnalą „Literatūros 
lankai“. Poezijoje greta „žemininkų“ iškilo „nužemintųjų“, arba „bežemių“, karta, kurios 
ryškiausi atstovai buvo Algimantas Mackus ir Liūnė Sutema. Šeštajame dešimtmetyje 
buvo parašyti svarbiausi pokario išeivijos romanai: Mariaus Katiliškio 
kūriniai „Užuovėja“ (1952 m.) ir „Miškais ateina ruduo“ (1957 m.), Birutės 
Pūkelevičiūtės „Aštuoni lapai“ (1956 m.), Antano Škėmos „Balta 
drobulė“ (1958 m.). Aktyviai išeivijoje reiškėsi Bernardas Brazdžionis: iš 
Vokietijos atvykęs 1949 m. į Bostoną, rūpinosi „Lietuvių enciklopedijos“ 
redagavimu, o 1955–1972 m., persikėlęs į Los Andželą, redagavo 
žurnalą „Lietuvių dienos“, subūrė Kalifornijos menininkus 
lietuvius ir įsteigė „Dailiųjų menų klubą“, rašė ir leido tautinį 
sąmoningumą žadinančius eilėraščių rinkinius. 1992 m. 
pasirodė visą išeivių literatūrą apjungiantis K. Bradūno 
ir Rimvydo Šilbajorio parengtas studijinis leidinys 
„Lietuvių egzodo literatūra 1945–1990 m.“.



.... Lietuviai 
Jungtinėse 
Amerikos 
Valstijose
1950–1990



..... 
Atšilimo 
laikotarpis 
literatūroje

Prievarta įdiegtas socialistinio realizmo metodas ilgam sustabdė ir iškreipė natūralią 
lietuvių literatūros raidą.  Tačiau 1953 m., po Stalino mirties, prasidėjo kultūrinis 
„atšilimas“. Pamažu atsigavo lietuvių poezija ir proza, iškilo nauja kūrėjų – autorių, 
gimusių trečiajame ir ketvirtajame dešimtmetyje, karta. Jie patys save vadino 
pirmąja karta nuo žagrės. Tai – justinas Marcinkevičius, Alfonsas Maldonis, 
Algimantas Baltakis, vytautas Bložė, Aldona Puišytė, judita vaičiūnaitė… Šie 

kūrėjai atnaujino laisvėjančio laiko poetinį žodį, idėjas, žadino tautinę savimonę, 
formavo nacionalinį identitetą, tęsė neoromantinės lyrikos tradiciją. 7-ajame–

8-ajame dešimtmetyje kūrę autoriai – Marcelijus Martinaitis, juozas 
Glinskis, Albinas Bernotas, Bronius Radzevičius, jonas Strielkūnas, 

Romualdas Granauskas – tęsė stipriausias bei gražiausias ikikarines 
literatūros tradicijas bei kūrė savąsias. Jų kūryboje bene ryškiausiai 

atskleistas paprasto žmogaus likimas istorijos pervartose, 
egzistencinė aklavietė, pokario dramatizmas ir tragizmas... 

Nuo 1965 m. pradėtas organizuoti Poezijos pavasaris 
– tarptautinis kasmetinis poezijos festivalis. 

Iniciatorius ir pirmasis laureatas –  
justinas Marcinkevičius. Renginio simbolis – 

dailininko Stasio Krasausko poezijos paukštė.



..... 
Atšilimo 
laikotarpis 
literatūroje

INDIvIDUALI eDUKAcINė veIKLA PeNKToje SALėje:
- Rašytojų rinkiniai kartotekoje. 36 autoriai, daugiau 
nei 300 kortelių su rankraščių, fotografijų, knygų 
viršelių kopijomis. Siūlome susipažinti, atrinkti ir 
sudėlioti į kartotekos stalčiukus bent penkių rašytojų 
įvairias korteles.



IndIvIdualIos edukacInės veIklos penktoje 
salėje:
 - cenzoriaus kambarėlis: gera ir bloga literatūra. tekstų tyrinėjimas: 
kūrinių, atitikusių cenzūros keliamus reikalavimus, ypatybės. 
- Žemėlapis: surask, iš kurių vokietijos vietovių keliavo lietuvių rašytojų 
laiškai. pagal eksponuojamus vokus atrandamos vietovės žemėlapyje. 
- sužinok! Išeivijoje leisti kultūros žurnalai. trumpa leidinių apžvalga su 
paslėptu atsakymu į klausimą.
- Gyvenimas vokietijoje: dp stovyklų kasdienybė, lietuvos rašytojų tremtinių 
draugija, švietimas. eksponuojamos 9 dėžutės su rašytojų fotografijų, laiškų, 
dokumentų, rankraščių kopijomis.
- teatras išeivijoje. suvaidinkite Birutės pūkelevičiūtės „aukso žąsis“, antano 
Škėmos „Žvakidė“ arba kosto ostrausko „jūratė ir kastytis“ fragmentus.
- antologija „Žemė“. atpažinti kazio Bradūno, juozo kėkšto, Henriko 
nagio, alfonso nykos-niliūno ir vytauto Mačernio eilėraščius, priskirti jiems 
teisingas korteles su poetų pavardėmis.
- kazys Bradūnas apie save ir žemininkų kartą. dokumentinio filmo peržiūra.
- Bernardo Brazdžionio avilys: 12 korių – 12 temų apie poeto gyvenimą ir 
kūrybą bei... paslaptis avilio dugne.



Pavieniams lankytojams ir šeimoms: 
ekspozicijoje „Lietuvių literatūra – trumpai 
ir žaismingai“ nepasiklysti padės specialus 

paruoštukas su užduotimis.

Lankytojų grupėms: ekspozicijoje vedama 
edukacinė programa moksleiviams 

(rekomenduojame nuo 8 kl. ir vyresniems) bei 
suaugusiesiems. 

Daugiau informacijos ir registracija: 
tel. nr. 8 37 206842.

Projektą „Lietuvių literatūra – trumpai ir 
žaismingai“ iš dalies rėmė 

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2017
Sudarytoja Deimantė CIBULSKIENė

Dizainerė Inga ZAMULSKIENė
Kataloge naudojamos Zenono BALTRUŠIO ir kitų 

muziejaus darbuotojų fotografijos


