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Metų muziejininko vardas grįžta į Kauną
Lietuvos muziejų asociacijos valdyba 2010-ųjų „Metų muziejininko“ vardą suteikė ir 2000
litų premiją skyrė Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus Taikomosios dailės
skyriaus vedėjai Aldonai Snitkuvienei. Garbingas profesinis apdovanojimas muziejininkei
skirtas už parengtas ekspozicijas M. Žilinsko dailės galerijoje, įspūdingas parodas,
publikacijas, kuriose populiarinami įvairių Lietuvos muziejų rinkiniai.
„Nuolat skatiname muziejininkų profesionalumą ir kūrybiškumą, - sako Raimundas Balza,
Lietuvos muziejų asociacijos (toliau – LMA) vadovas-valdybos pirmininkas, Šiaulių
„Aušros“ muziejaus direktorius. - Siekdama įvertinti geriausiuosius, LMA 2004 m. įsteigė
Metų muziejininko vardo nominaciją ir premiją, kuri kasmet Tarptautinę muziejų dieną gegužės 18-ąją - įteikiama vienam, labiausiai pasižymėjusiam, šalies muziejininkui.”
Humanitarinių mokslų daktarė Aldona Snitkuvienė po studijų Vilniaus dailės institute
(dabar – Vilniaus dailės akademija) nuo 1964 m. darbuojasi Nacionaliniame
M.K.Čiurlionio dailės muziejuje, nuo 1975 metų vadovauja Taikomosios dailės skyriui.
1999 m. Varšuvos universitete apsigynė humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Nuo 1975
m. ji - Dailininkų sąjungos, o nuo 1995 m. Dailės istorikų draugijos narė.
Dr. A. Snitkuvienė domisi Lietuvos dvarų kultūra. Ypač daug nuveikė, tyrinėdama grafų
Tiškevičių giminės kultūrinį palikimą. Tyrimų rezultatas: monografijos – Raudondvaris.
Grafai Tiškevičiai ir jų palikimas (1998), Biržų grafai Tiškevičiai ir jų palikimas (2008) ir
paroda Praeities ir dabarties gija. Biržų grafų Tiškevičių meninis palikimas. Joje
eksponuoti Lietuvos muziejuose išlikę Biržų grafų Tiškevičių meno kūriniai. Eksponatai
parodai surinkti iš Lietuvos nacionalinio muziejaus, Lietuvos dailės muziejaus,
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Žemaičių muziejaus „Alka“ bei privačių
rinkinių. 2008 m. paroda veikė Biržų krašto muziejuje „Sėla“, 2009 m. - M. Žilinsko dailės
galerijoje Kaune. A. Snitkuvienė šiai parodai parengė ir edukacinę programą „Per
padidinamąjį stiklą“.
Dr. A. Snitkuvienė domisi ir tyrinėja Lietuvos muziejuose sukauptų Senovės Egipto dailės
rinkinių istorija. Daug pastangų įdėjo gausinant Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės
muziejaus Egipto senienų rinkinį. Jos dėka atrastos išlikusios vertingos Egipto senienos iš
Marijos Rudzinskaitės – Arcimavičienės palikimo. A. Snitkuvienė M.Žilinsko dailės
galerijoje įrengė Senovės Egipto ekspoziciją. 2010 metais paruošta spaudai monografija
Lietuva ir Senovės Egiptas, XVI a. pab. – XX a. prad. Keliautojai, kolekcininkai,
mokslininkai, rinkiniai ir mokslo darbai. Knyga pasirodys 2011 m. I pusmetyje.
Dr. A. Snitkuvienė įrengė ir kuruoja ekspoziciją „Taikomoji dailė iš Nacionalinio M.K.
Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių“, kuri pastoviai papildoma ir atnaujinama.
Dailės istorikė aktyviai dalyvauja ir mokslinėse konferencijose Lietuvoje bei užsienyje.

Pirmasis Lietuvos muziejų asociacijos „Metų muziejininko“ vardas ir premija suteikti
Lietuvos jūrų muziejaus vyriausiajai rinkinių saugotojai Rūtai Mažeikienei. Šiuos
apdovanojimus taip pat yra pelnę Lietuvos nacionalinio muziejaus Ikonografijos skyriaus
vyresnioji muziejininkė Dalia Keršytė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių
literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė, Žemaičių muziejaus „Alka“ vyriausioji
rinkinių saugotoja Elvyra Spudytė, Trakų istorijos muziejaus vyriausioji rinkinių saugotoja
Irena Senulienė ir Kretingos muziejaus Istorijos skyriaus vedėjas Julius Kanarskas.
Garbingas apdovanojimas dr. Aldonai Snitkuvienei bus įteiktas Tarptautinės muziejų
dienos išvakarėse - gegužės 16-ąją M. Žilinsko dailės galerijoje Kaune.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
Lolita Valužienė, Lietuvos muziejų asociacijos atsakingoji sekretorė, tel.: +370 5 2790918,
+370 684 23404 arba el. paštu: muzasoc@gmail.com
Daina Kamarauskienė, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktoriaus
pavaduotoja, tel.:+370 687 40148 arba el. paštu: dainak@takas.lt

