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Talino miesto 
muziejus

•Pastato istorija siekia 
XIV a.

•Muziejui pastatas 
pritaikytas po 1963 m.-
1965 m. rekonstrukcijos

•2001 m. atidaryta 
ekspozicija “Miestas, 
kuris niekada nebus 
baigtas”, atskleidžianti 
Talino istoriją pradedant 
nuo priešistorės iki 
Estijos nepriklausomybės 
atgavimo 1991 m.

•2003 m. muziejus pelnė 
“Metų Europos 
muziejaus” titulą



Salėje pirmajame aukšte pagrindinis 
akcentas – senojo miesto maketas, 
padarytas pagal 1825 m. Talino piešinius. 
Čia rodomas ir filmas apie Talino istoriją.





II-ajame pastato 
aukšte patenkam į 
uostą, o iš ten – į 
centrinę Talino 

aikštę –
senamiesčio 

centrą ir širdį, 
amatų ir menų 

paveldą.















Viduramžių namo modelis





Pokylių salė su įspūdingu 
šviestuvu



Salė laikinoms 
parodoms iš 

muziejaus archyvų, 
kurios keičiamos du 
kartus per metus.

Paroda “Po Stalino 
saule”  - tarsi įvadas 
į ekspozicijos dalį, 
kuri skirta Estijos 

respublikai, 
“dainuojamajai 
revoliucijai” ir 

Sovietinės 
okupacijos įvykiams. 











Nuolatinės ekspozicijos tąsa







Geležinė uždanga. Už jos pasakojama apie 
vaidmenį estų, kurie sugebėjo pabėgti nuo 

komunistų ir kiek įmanydami stengėsi išsaugoti 
estų kultūrą kitoje uždangos pusėje.



Ekspozicija 
baigiama Talino 
merų portretais. 

Čia galima 
pažiūrėti ir su 
Talino istorija 
susijusius video 
filmus bei pažaisti 
kompiuterinius 
žaidimus. 



•Muziejus įkurtas 
artileriniame 
bokšte, statytame 
1475-1483 m.

•Naujoji 
ekspozicija 
atidaryta 2010 m. 
kovą.

•“Kelionė laiku. 
Talinas 1219-
2219”



•38 metrų 
aukščio, 4 metrų 
storio sienomis

•Pavadinimas 
išvertus reiškia 
“žvilgtelėti į 
virtuvę”





Viršutiniame bokšto aukšte –
kavinė, iš kurios atsiveria Talino 

panorama



Pirmieji du bokšto aukštai šiuo 
metu daugiausia naudojami foto 

parodoms bei koncertams





Ekspozicijoje - Talino gimimas, evoliucija, miesto 
sutvirtinimų istorija bei žymiausi kariniai įvykiai







Prie įėjimo į bastionų koridorius -
lankytojų “darbo” vieta



Prieš gido vedamą ekskursiją  
bastionų koridoriais – animacinis 

filmukas, supažindinantis su 
Talino istorija



Laiko traukiniu - į 2219 m. Taliną!



Bastionų koridoriuose – bastionų istorijai skirta 
ekspozicija









Savaitės vidury - kelionė į Helsinkį!



•Helsinkio miesto 
muziejaus padalinyje –
Hakasalmi viloje –
eksponuojamos laikinos 
parodos.

•Gegužę atidaryta paroda 
“Į jūrą! 150 buriavimo 
Helsinkyje metų”

•Norėta atskleisti 
buriavimo istorija  -
jachtos, jachtklubai, 
buriuotojai, lenktynės ir 
kt.

•Atkreipiamas dėmesys į 
Baltijos jūros užterštumą, 
pristatoma buriuotojų 
inicijuota prevencinė 
programa



Pagrindinis dėmesys - pačioms jachtoms: 
piešiniai, fotografijos, sumažinti modeliai ir net 
kelios tikro dydžio valtys.







Su buriavimu susipažinti suteikiama galimybė net ir 
niekad su jūra reikalų neturėjusiems žmonėms –

ekspozicijoje galima atsisėsti į valtelę, pajusti, ką tai 
reiškia, ir net naviguoti jūroje.



Ekspozicijoje rodomi 
žinomi jūreiviai, garsios 

jachtų lenktynės ir 
Helsinkyje įsikūrę 

jachtklubai, tarp kurių 
didžiausias dėmesys 

skiriamas miesto 
seniausiam jachtklubui, 
švenčiančiam 150 metų 

jubiliejų.



Ekspozicijos nuotraukose atsiskleidžia 
jūreivystės mados, elegantiška jachtklubų 

paviljonų architektūra.



Ekspozicijoje rodomi 
Helsinkio pajūrio vaizdai, 

salų, Baltijos jūros 
gyvenimas, bangos, 

povandeninis pasaulis. 
Senos nuotraukos bei 

paveikslai pasakoja apie 
žvejus bei gyvenimą 

Helsinkio pajūry.



Povandeninį pasaulį galima matyti ne tik 
nuotraukose, bet ir akvariumuose.











Gamtos muziejus pasitinka iš tolo



•Suomijos gamtos 
muziejus – vienas iš trijų 
pagrindinių nacionalinių 
Suomijos muziejų

•Kolekciją sudaro 
botanikos, zoologijos, 
geologijos ir 
paleontologijos 
pavyzdžiai iš viso 
pasaulio

•4 nuolatinės 
ekspozicijos:

1. Suomijos gamta

2. Gyvybės istorija

3. Pasaulio gamta

4. Kaulų istorija











Muziejuje jaučiama 
pagarba ir 
rūpinimasis 
lankytoju – jam yra 
suteikta galimybė 
paliesti, atrasti, 
išmėginti; sužinoti, 
pasidžiaugti ir 
pailsėti.

Labai aiškus 
išdėstymas, daug 
nuorodų, galima 
pasiimti nešiojamą 
sulankstomą kėdutę. 























Mokslininko kabinetas



Virtuvė ir jos “svečiai”











Parodoje – muziejaus istorija







Ačiū už dėmesį! 


