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Konferencija 
„Miestų kultūros 
paveldas  
Lietuvos  
muziejuose“ 
Virginija ŠIUKŠČIENĖ

2007 m. gegužės 3 d. Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejuje įvyko Lietuvos muziejų asociacijos 

Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos X mokslinė konferencija.
Konferencijoje pranešimus skaitė: Romutis Navardauskas 

Palaima (Kauno miesto muziejus), pranešimas „Kauno mies-
to muziejus – naujas kaunistikos kaupimo, tyrimų ir ekspona-
vimo centras“; dr. Eligijus J. Morkūnas (Lietuvos liaudies bui-
ties muziejus), pranešimas „Miestelis Lietuvos liaudies buities 
muziejuje“; Ernestas Vasiliauskas (Šiaulių ,,Aušros“ muziejus), 
pranešimas „Joniškio miesto VI–XI ir XVII–XIX a. archeologinė 
medžiaga“; Ugnius Budvydas (Trakų istorijos muziejus), prane-
šimas „Naujausi archeologiniai duomenys apie istorinę Trakų 
miesto dalį – Užtiltę“; Romaldas Adomavičius (Lietuvos jūrų 
muziejus), pranešimas „Laivų balastas Klaipėdoje XVIII–XIX a.“; 
Milda Jakulytė-Vasil (Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus), 
pranešimas „Štetlas ir jo gyventojai: Viekšnių (Vekshna) žydų 
istorija valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus rinkiniuose“; 
dr. Vilma Gradinskaitė, Roza Bieliauskienė (Valstybinis Vilniaus 
Gaono žydų muziejus, perskaitė R. Bieliauskienė), pranešimas 
„Prarastoji Lietuvos Jeruzalė: Rafaelio Chvoleso kolekcija žydų 
muziejuje“; Jūratė Nekrašienė (Kėdainių krašto muziejus), prane-
šimas „Kėdainiai Henriko Grinevičiaus rinkinyje“; dr. Aistė Morkū-
naitė-Lazauskienė (Lietuvos liaudies buities muziejus), praneši-
mas „Prekyba alkoholiu Lietuvos miesteliuose (1918–1940 m.)“; 
Genovaitė Žukauskienė (Šiaulių „Aušros“ muziejus), pranešimas 
„Technika šiauliečių buityje (1918–1940 m.)“; Dionizas Varkalis 
(Mažosios Lietuvos istorijos muziejus), pranešimas „Senosios 
Klaipėdos krašto kalvystės palikimas“.

Konferencijoje buvo pristatytas vienintelis Lietuvoje miesto 
muziejus – Kauno miesto muziejus, kurio veiklos sritis – miesto 
kultūros paveldas. Muziejus atkurtas 2005 m. Šiuo metu rengia-
ma nauja ekspozicija, kurios koncepciją pristatė R. Navardaus-
kas Palaima.

Geriausių konferencijos pranešimų autoriai (dr. E. J. Morkū-
nas, E. Vasiliauskas, D. Varkalis, dr. A. Morkūnaitė-Lazauskienė, 
M. Jakulytė-Vasil, G. Žukauskienė) buvo paskatinti LMA padėkos 
raštais, Mažosios Lietuvos istorijos ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
leidiniais.

Konferencijos pranešimai bus išspausdinti leidinyje „Lietuvos 
muziejų rinkiniai. Nr. 6. Miestų kultūros paveldas Lietuvos mu-
ziejuose“.
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Conference Urban Cultural Heritage in Lithuanian Museums
Virginija ŠIUKŠČIENĖ
On 3 May, 2007, Lithuania Minor History Museum hosted 
the 10-th Scientific Conference of the Section for Scientific 
Research of Collections of the Lithuanian Museums’ Associ-
ation. Representatives of various museums presented their 
research in the urban culture area. The conference featured 
Kaunas City Museum, the only Lithuanian museum dedica-
ted to a city. Authors of the best conference presentations 
were given letters of appreciation issued by the Lithuanian 
Museums’ Association, publications of the Lithuania Minor 
History Museum and Šiauliai “Aušra” Museum. The confe-
rence papers will be published in the publication “Collections 
of Lithuanian Museums. No. 6. Urban Cultural Heritage in 
Lithuanian Museums”.
Presenters dwelt on questions, discussions were developed. 
Lithuania Minor History Museum prepared a content-laden 
cultural programme: the presentation of the Castle Museum 
expositions, the performance of ancient music group Ventus 
Maris and the dance group Saltanda.

Pranešėjai atsakė į klausimus, diskutavo. Buvo aptarti kon-
ferencijos pranešimai, siūlomos ateinančių metų konferencijos 
temos, konferencijos vieta. Daugelio pasisakiusiųjų nuomone, 
būsimojoje konferencijoje verta aptarti memorialistiką Lietuvos 
muziejuose (memorialiniai muziejai, memorialiniai rinkiniai mu-
ziejuose).

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus parengė turiningą kultū-
rinę programą – buvo pristatytos Pilies muziejaus ekspozicijos, 
vyko senosios muzikos ansamblio „Ventus Maris“ ir šokių kolek-
tyvo „Saltanda“ koncertas.        
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Nuotraukos iš LMA archyvo

Konferencijos dalyviams koncertavo senosios muzikos ansamblis „Ventus 
Maris“


