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balandis – gegužė – birželis
Lietuvos nacionalinio muziejaus Naujajame arsenale 

balandžio 12 d. Goethe’s institutas kartu su Vokietijos federaci-
jos įgaliotine dėl buvusios Vokietijos Demokratinės Respublikos 
valstybės saugumo tarnybos (Stasi) dokumentų atidarė parodą 
„Valstybės saugumas – Vokietijos vieningosios socialistų parti-
jos diktatūros garantas“. Parodoje supažindinama su slaptosios 
tarnybos institucijomis ir jos veikla. Eksponuojami kvapų kon-
servavimo, pasiklausymo technikos ir kiti slaptosios tarnybos 
represijos įrankiai.

Gegužės 12 d. atidaryta Vokietijos Federacinės Respublikos 
rūmų fondo paroda „Visi svetimšaliai – beveik visur“ supažindina 
su svetimšalių likimu nuo antikos iki šių dienų.

Gegužės 22 d. atidaryta atnaujinta Bažnytinio paveldo pa-roda, 
skirta Vilniaus vyskupo palaimintojo Jurgio Matulaičio (1871–
1927 m.) mirties sukakčiai. Parodoje eksponuojami prabangūs 
liturginiai reikmenys iš Vilniaus miesto: Arkikatedros, Šv. Apašta-
lų Petro ir Povilo, Šv. Mikalojaus, Šv. Teresės bažnyčių. Pristato-
ma Vilniaus arkikatedros lobyno dalis.

Birželio 28 d. atidaryta paroda „Miestų herbai Lietuvos Metri-
koje“. Eksponuojami 74 Lietuvos Metrikos 556 knygoje fiksuoti 
LDK miestų ir miestelių, trumpam atgavusių arba įgijusių savival-
dą 1791–1792 m. herbai.

Senajame arsenale balandžio 12 d. įvyko tradicinis Kultūros 
istorijos vakaras „Fotografija nelaisvėje“. Vakarą vedė Lietuvos 
fotomenininkų sąjungos narys Stanislovas Žvirgždas.

Balandžio 26 d. įvyko tradicinis Kultūros istorijos vakaras 
„Kelias į spalvotąją fotografiją“. Vakarą vedė fotografijos, tele-
vizijos ir kino kritikas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys 
Skirmantas Valiulis.

Gegužės 3 d. įvyko tradicinis Kultūros istorijos vakaras „Port-
reto metamorfozės“. Vakarą vedė fotografijos, televizijos ir kino kri-
tikas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys Skirmantas Valiulis.

Gegužės 17 d. įvyko tradicinis Kultūros istorijos vakaras „Fo-
tografija dvaruose“. Vedėjas –  Lietuvos fotomenininkų sąjungos 
narys Stanislovas Žvirgždas.

Gegužės 31 d. įvyko tradicinis Kultūros istorijos vakaras „Di-
dieji Lietuvos fotografai: Juozapas Čechavičius, Stanislavas Fle-
ris, Janas Bulhakas“. Vakaro vedėjas – fotografijos, televizijos ir 
kino kritikas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys Skirmantas 
Valiulis ir Stanislovas Žvirgždas.

Birželio 7 d. įvyko tradicinis Kultūros istorijos vakaras „Lietu-
vos miestelių fotografai: Juozas Daubaras, Ignas Šilkinis, Juozas 
Karazija, Antanas Mickus, Petras Ločeris“. Vakarą vedė Lietuvos 
fotomenininkų sąjungos narys Stanislovas Žvirgždas.

Dr. Vinco Kudirkos muziejuje balandžio 14 d. vyko kraš-
tiečio Algimanto Stanaičio knygos „Žmogau, atsigręžk į save“ 
pristatymas.

Balandžio 29 d. pritatytos knygos „Lietuvos sakralinė dailė“ ir 
„Šakių dekanato Eucharistinis kongresas“. Dalyvavo Šakių de-
kanato dekanas, Kudirkos Naumiesčio parapijos klebonas kan. 
Donatas Jasulaitis, Vilkaviškio vyskupijos vyskupas J. E. Ri-
mantas Norvila.

Gegužės 25 d. vyko renginys „Poezijos pavasaris – 2007“. 
Dalyvavo poetai Gasparas Aleksa, Violeta Šoblinskytė, Laurynas 
Rimševičius ir Viktoras Rudžianskas.
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Gegužės 26 d. vietos bendruomenė paminėjo sociologo Pra-
no Dielininkaičio 105-ąsias gimimo metines. Pristatyta jo knyga 
„Mokyklos laisvė ir valstybė“. Vakarą vedė Šiaulių universiteto 
prof. Giedrė Kudirkaitė-Čepaitienė.

Birželio 15 d. vietos bendruomenė paminėjo Gedulo ir Vilties 
dieną. Kultūrinėje programoje pristatyta Prano J. Naumiestiškio 
drama „Baisusis birželis“. 

Birželio 30 d. vyko rašytojos Petronėlės Orintaitės tradiciniai 
literatūriniai skaitymai. Vakarą vedė Šiaulių universiteto prof. Gied-
rė Kudirkaitė-Čepaitienė.

Lietuvos dailės muziejus birželio 1 d. Biskupino archeolo-
gijos muziejaus (Lenkija) parodų salėje atidarė kilnojamąją paro-
dą „Praeitis atverta ateičiai. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai 
Vilniuje“ (šiame muziejuje paroda veiks iki rugpjūčio 27 d.), skirtą 
Lenkijos kultūros visuomenę supažindinti su vienu reikšmingiau-
sių Lietuvos tūkstantmečio programos projektų – Lietuvos valdo-
vų rūmų tyrinėjimais ir jų atkūrimu. Ši paroda buvo parengta kaip 
programos „Lietuvos dienos Lenkijoje 2006“ projektas ir nuo 
2006 m. pabaigos eksponuojama įvairiuose Lenkijos miestuose. 
Prieš tai ji jau eksponuota Varšuvos valstybiniame archeologijos 
muziejuje, Vroclavo miesto muziejaus Archeologijos muziejuje ir 
Ščecino nacionaliniame muziejuje. Rudenį paroda bus perkelta 
į Krokuvos archeologijos muziejų. Vėliau paroda dar aplankys 
Balstogę, Lodzę, Liublianą, Jelenia Gura muziejų.

Birželio 22–23 d. muziejaus padaliniuose Radvilų rūmuose, 
Taikomosios dailės muziejuje, Vilniaus paveikslų galerijoje vyko 
„Europos kultūros nakties“ renginiai: Radvilų rūmuose atidaryta 
vieno kūrinio paroda – dailininkų Aniceto ir Žilvino Jonučių di-
džiausias, rekordinis šiuo laikmečiu sukurtas gobelenas Lietu-
voje „Saulės miškas“ (6,6 × 14,5). Vakaro metu vyko žemaičių 
kultūros vakaronė, kuriame dalyvavo folkloro ansamblis „Tyklė“. 
Taikomosios dailės muziejuje įvyko susitikimas su LDK valdovų 
rūmų projektuotojais, tyrinėtojais, ekspozicijų kūrėjais ir tarp-
tautinių parodų organizatoriais, buvo surengtos ekskursijos po 
Valdovų rūmų radinių ir įsigytų vertybių parodas. Edukaciniame 
renginyje „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai: 
ateičiai atverta istorija“ muziejaus lankytojai buvo supažindin-
ti su Valdovų rūmų radinių ir interjerų vertybių ekspozicijomis 
ir atkurtų Rūmų atidarymo vizija. Vilniaus paveikslų galerijoje 
vykusiuose renginiuose aptarta iš Linco, Austrijos Aukštutinės 
žemės muziejaus, atvežto įžymaus dailininko Alfredo Kubino 
(1877–1959 m.) kūrinių kolekcija. Pianistė Birutė Vainiūnaitė at-
liko sudėtingą rečitalio programą, aktorė Jūratė Vilūnaitė skaitė 
A. Kubino romano „Kita pusė“ ištraukas. Taip pat vyko fortepijo-
ninės muzikos ir literatūros valandos tema: „Kita realybės pusė“, 
koncertavo smuikininkas Dainius Puodžiukas ir pianistė Šviesė 
Čepliauskaitė. Edukacinio renginio metu menotyrininkė Ilona Ma-
žeikienė perskaitė iliustruotą paskaitą apie mįslingą, ryškų grafiką 
ir piešėją A. Kubiną. Muziejaus direktorius Romualdas Budrys 
lankytojus supažindino su galerijoje eksponuota Mstislavo Dobu-
žinskio piešinių paroda „Senoji Lietuva“. 

Vilniaus paveikslų galerijoje balandžio 19 d. įvyko kultūros 
vakaras knygos apie Sofiją Čiurlionienę-Kymantaitę sutiktuvėms. 
Vakarą kartu su Lietuvos dailės muziejumi surengė Jurgio Bal-
trušaičio kultūros fondas ir kultūros žurnalas „Santara“. Leidinio 
sutiktuvių vakare apie knygą kalbėjo ir prisiminimais dalijosi profe-
sorė Viktorija Daujotytė, aktorės Rūta Staliliūnaitė, Liucija Zorubai-
tė, solistas Giedrius Prunskus, Sofijos ir Mikalojaus Konstantino 
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ka Čiurlionio giminaičiai – skulptorė Dalia Zubovaitė-Palukaitienė ir 

pianistas Rokas Zubovas.
Balandžio 20–21 d. ketvirtą kartą vyko tradiciniai rašytojo 

Migelio de Servanteso romano „Don Kichotas“ vieši skaitymai. 
Šiemet jais pažymėta Tarptautinė knygos diena ir pagerbtos Ser-
vanteso mirties metinės. Renginį organizavo Ispanijos Karalystės 
ambasada ir Lietuvos dailės muziejus.

Gegužės 29 d. įvyko monografijos apie Onutės Narbutaitės 
kūrybą „Skiautinys mano miestui“ sutiktuvės. Knygos autorė – 
muzikologė Audronė Žiūraitytė. Renginyje dalyvavo muzikologės 
Gražina Daunoravičienė, Rūta Goštautienė, Jūratė Trilupaitienė. 
Vakarą vedė Vytautė Markeliūnienė. Kompozitorės, Nacionalinės 
premijos laureatės O. Narbutaitės kūrinius atliko dainininkės Edita 
Bagdonaitė ir Nora Petročenko, pianistas Sergejus Okruško, vio-
lončelininkas Mindaugas Bačkus.

Birželio 21 d. atidaryta tarptautinė paroda „Alfredas Kubinas 
(1877–1959 m.) – kita realybė pusė“. Tai vienas iš programos 
„Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ projekto renginių. Pa-
rodoje pirmą kartą Lietuvos visuomenei pristatyta garsaus austrų 
tapytojo, vieno įdomiausių savos epochos piešėjų, iliustratoriaus 
ir rašytojo grafika.

Balandžio 23 d. įvyko 2007 m. vasario mėn. 8 d. mirusio gar-
saus dailininko, vitražų kūrėjo, tapytojo Albino Elskaus (JAV) at-
minimo vakaras. Šiuo renginiu Lietuvos dailės muziejus pratęsė 
tradiciją ne tik parodų salėse, bet ir kultūros vakaruose supažin-
dinti visuomenę su iškiliais mūsų tautos menininkais, gyvenu-
siais ir kūrusiais toli nuo Lietuvos. Vakare dalyvavo ir pažinties 
su dailininku įspūdžiais dalijosi Beatričė Kleizaitė-Vasaris, kino 
režisierius Gytis Lukšas, dailėtyrininkė dr. Nijolė Tumėnienė. Eks-
ponuoti dailininko piešiniai, vitražų eskizai ir G. Lukšo filmas.

Radvilų rūmuose birželio 22 d. atidaryta dailininkų Aniceto ir 
Žilvino (tėvo ir sūnaus) Jonučių rankų darbo gobelenas „Saulėtas 
miškas“. 1989 m. 6,7 × 14,3 m (tai didžiausio Lietuvoje žinomo 
rankų darbo gobeleno paroda).

Taikomosios dailės muziejuje gegužės 2 d. įvyko kultūros va-
karas, skirtas valstybininkui ir kultūros mecenatui Leonui Sapie-
gai (1557–1633 m.). Vakare dalyvavo prof. habil. dr. Stanislovas 
Lazutka, habil. dr. Jūratė Trilupaitienė, prof. dr. Irena Valikonytė, 
prof. habil. dr. Jūratė Kiaupienė, dr. Mindaugas Paknys, Lietuvos 
dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys. Sapiegų albumo 
ir kitus Lietuvos senosios muzikos paveldo kūrinius vakaro metu 
atliko Grigališkasis choras „Schola Gregoriana Vilninsis“ (vado-
vė – Živilė Stonytė), vargonininkas Balys Vaitkusa.

Birželio 27 d. įvyko susitikimas su į Vilnių atvykusiais Kroku-
vos Vavelio karališkosios pilies specialistais. Svečiai pakviesti 
pagal Lietuvos dailės muziejaus ir Vavelio karališkosios pilies 
darbuotojų mainų programą, kuri įgyvendinama pagal 2006 m. 
pasirašytą Lietuvos dailės muziejaus ir Vavelio karališkosios pi-
lies (Krokuva) bendradarbiavimo sutartį. Susitikime dalyvo Va-
velio pilies edukacijos specialistai Anna Chachulska, Krystyna 
Wassus-Kydryńska, Magdalena Skrabska, Ryszard Niemiec, 
archeologinių rezervatų skyriaus darbuotoja Maria Dębicka ir 
mokslinių publiacijų kuratorė Danuta Skowron, grupė Lietuvos 
dailės muziejaus darbuotojų.

Birželio 26 d. Juodkrantėje atkurtame Miniatiūrų muziejuje 
(L. Rėzos g. 3) visuomenei pristatyta lietuvių liaudies meno paro-
da „Lėlės ir audiniai“ ir paroda „Gintaro miniatiūros“.

Prano Domšaičio galerijoje balandžio 24 d. įvyko Klaipėdos 
armėnų bendruomenės „VAN“ vakaras, kurio metu pristatyta  
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dokumentinė paroda „Armėnų genocidas. 1915 metai“, parengta 
Lietuvos armėnų sąjungos ir Lietuvos gyventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimo centro.

Gegužės 3 d. atidaryta kilnojamoji tarptautinė paroda „Spalvos 
ir saulė! Dailininkų kolonijos prie jūros: Domburgas, Nida, Arens-
hopas“, kurią organizavo Europos dailininkų kolonijų susivieni-
jimas „EuroArt“ (Briuselis, Belgija) kartu su partneriais: „Inter:
est“ (Berlynas, Vokietija), Thomo Manno kultūros centru (Nida, 
Lietuva), Goethe’s institutu (Vilnius), Ahrenshoopo „Kunstkaten“ 
(Vokietija), Marie Tak van Poortvliet muziejumi (Domburgas, Ny-
derlandai), Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija 
(Klaipėda). Parodoje eksponuoti Šiaurės ir Baltijos jūrų pakrančių 
žvejų kaimeliuose susibūrusių trijų dailininkų kolonijų – Dom-
burgo, Nidos ir Ahrenshoopo – dalyvių darbai, sukurti XIX a. 
pab.–XX a. pr. Kūriniai parodai surinkti iš Nyderlandų, Vokietijos 
valstybinių muziejų ir privačių kolekcijų ir Lietuvoje rodomi pirmą 
kartą. Atidaryme dalyvavo minėtų muziejų kuratoriai, dailėtyrinin-
kė dr. Nijolė Tumėnienė apžvelgė dailininkų kolonijų istoriją.

Gegužės 7 d. galerijos Meno pažinimo centre atidaryta respub-
likinio mokinių meninių projektų konkurso „Knyga“ paroda tema 
„Kapitono dienoraštis“, moksleiviai iš visos Lietuvos pateikė 
konkursui 234 kūrinius. Klaipėdos Martyno Mažvydo pagrindinė 
mokykla respublikinį mokinių meninių projektų konkursą „Kny-
ga“ organizuoja jau septintus metus. Konkurso tikslas – skatinti 
moksleivius domėtis knyga ir jos kūrimo procesu, ugdyti moks-
leivių meninius gebėjimus, išradingumą.

Gegužės 10 d. atidaryta Klaipėdos nevalstybinės specialiosios 
pagrindinės mokyklos „Svetliačiok“ moksleivių kūrybos paroda 
„Mano sielos pasaulis“.

Gegužės 18 d. pažymint Tarptautinę muziejų dieną atidaryta 
edukacinė kilnojamoji paroda „Lietuvių dailės atgimimo šimt-
metis“, kurią Lietuvos dailės muziejus parengė Lietuvių dailės 
draugijos įkūrimo ir pirmosios lietuvių dailės parodos atidarymo 
šimtmečio jubiliejui. Parodos stenduose eksponuojami skaitme-
ninės spaudos būdu atkurti prieš 100 metų įkūrusiųjų Lietuvių 
dailės draugiją ir dalyvavusių pirmojoje lietuvių dailės parodoje 
dailininkų kūrinių atspaudai, informaciniuose tekstuose išsamiai 
atskleisti draugijos veiklos būdai, tikslai, istorija. Atidarymo metu 
Klaipėdos apskrities mokykloms buvo įteiktos Lietuvos Respub-
likos Vyriausybės dovanos šiam jubiliejui atminti – įrėmintos 
A. Žmuidzinavičiaus paveikslo „Per kiaurą naktį“ reprodukcijos.

Gegužės 19 d. įvyko tarptautinės Europos muziejų akcijos „The 
Night of Museums 2007“ jungtinio Klaipėdos muziejų projekto 
„Muziejų naktis“ renginys. Lankytojai, lydimi muziejininkų, ap-
žiūrėjo P. Domšaičio kūrybos ekspoziciją, klausėsi baigiamojo 
edukacinio vakarų ciklo jaunimui „Muzika ir dailė“ („Amžinoji 
klasika“) koncerto, kurį surengė S. Šimkaus konservatorijos mo-
kytojai. Koncerto metu, išreikšdami savuosius įspūdžius, piešė 
A. Rubliovo pagrindinės mokyklos moksleiviai. Vyko susitikimas 
dirbtuvės su tapytoju ir grafiku Arūnu Mėčiumi.

Gegužės 24–26 d. galerijos kiemelyje vyko tradiciniai LRS Klai-
pėdos skyriaus organizuoti „Poezijos pavasario 2007“ renginiai, 
kuriuose dalyvavo lietuvių ir tautinių bendrijų poetai ir prozininkai, 
jaunieji kūrėjai. Į baigiamąjį „Poezijos pavasario“ vakarą rinko-
si Klaipėdos krašto, Vilniaus, Kaliningrado (Rusija), Liepojos 
(Latvija) ir Prancūzijos poetai.

Gegužės 30 d. pristatytas režisieriaus ir operatoriaus Mindau-
go Survilos dokumentinis filmas „Susitikimas su Žuvininkais“. 
2006 m. sukurtas filmas pasakoja apie Lietuvoje, Labanoro  
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kagirioje, gyvenančios retų paukščių – erelių žuvininkų poros elgse-

ną, įpročius ir išlikimą.
Birželio 1 d. įvyko muzikologės, Klaipėdos universiteto prof. dr. 

Daivos Kšanienės knygos „Apie muziką ir laiką. 1965–2005 m. 
Klaipėdos muzikinio gyvenimo fragmentai“, kurioje pateikti per 
40 muzikologinio darbo metų parašyti autorės kritiniai, publicisti-
niai straipsniai, pristatymas.

Birželio 7 d. atidaryta tradicinė Klaipėdos miesto moksleivių 
keramikos darbų paroda (organizatorius – Moksleivių techninės 
kūrybos centras).

Birželio 25 d. atidaryta paroda „Vasaros kaligrafija iš Izraelio“, 
kurioje buvo pristatyti privačioje meno mokykloje „Basis“ (įkurta 
Izraelyje 1993 m.) vasaros kursų metu sukurti eksperimentiniai 
kaligrafijos darbai. Paroda daugeliui patiko dėl jos emocingumo 
ir nevaržomo laisvės pojūčio, sukėlė diskusijas apie šiuolaikinę 
kaligrafiją ir jos galimybes, nes kursų dalyviai eksponavo ant po-
pieriaus ir didžiulių drobės juostų neįprastais kaligrafijai įrankiais 
sukurtas kompozicijas.

Palangos gintaro muziejuje gegužės 11 d. atidaryta paroda 
„Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių archi-
tekto Franco Heinricho Švechteno (1841–1924 m.) archyvas“. 
Ši ekspozicija pratęsė Lietuvos dailės muziejaus ikonografinį pro-
jektą, skirtą Palangos miesto, jo architektūros ir kultūros paveldo 
istorijai.

Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras kovo–ge-
gužės mėn. organizavo edukacinius užsiėmimus šeimoms. Už-
siėmimai vyko Vilniaus paveikslų galerijoje (kovo mėn.), Radvilų 
rūmuose (balandžio mėn.), Taikomosios dailės muziejuje (ge-
gužės mėn.).

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Centri-
niuose rūmuose balandžio 18 d. įvyko koncertas „Skamban-
čios sekundės“, kuriame skambėjo lietuviškų dainų ir poezi-
jos kūriniai. Koncerto programą atliko trys Lietuvos muzikės: 
mecosopranas Inga Ulevičiūtė, pianistė Gražina Zalatorienė ir 
aktorė Gražina Urbonaitė.

Balandžio 27 d. surengtas koncertas rašytojos Jurgos Iva-
nauskaitės atminimui. Pianistė Raminta Lamsaitytė atliko  
M. K. Čiurlionio, J. Gruodžio, V. A. Mocarto ir F. Šuberto kūrinius.

Gegužės 9 d. vyko Danutės Čiurlionytės-Zubovienės knygos 
„Patekėjo Saulė. Atsiminimai apie Motiną“ pristatymas.

Gegužės 17 d. atidaryta Paryžiuje gyvenančio lietuvių meninin-
ko Samogito (Adomo Stasio Raudžio) skulptūrų paroda. Daugiau 
nei 50 darbų pristatanti ekspozicija apžvelgė šio garsaus meni-
ninko kūrybinį kelią. Jo skulptūros kupinos ramios harmonijos, 
itin tematiškos. Kiekvienas kūrinys, atliktas iš medžio ar bronzos, 
pasiekia skulptūriškąjį poveikį, puošia ir praturtina erdvę. Samo-
gitas visuomet baigia formą, suapvalina linijas, parodydamas 
skulptūros tūrį, paviršių ir vidines detales.

Gegužės 18 d. koncertavo Kauno Juozo Gruodžio koncerva-
torijos moksleiviai.

Birželio 9 d. įvyko koncertas „Edwinas Geistas (1902–1942 m.) 
ir jo amžininkai. Kamerinė muzika ir dainos“. Edwino Geisto  
muziką, skirtą sopranui pritariant pianinui ir styginių kvartetui, 
taip pat dainas baritonui ir violončelei atliko muzikantai iš Lie-
tuvos ir Vokietijos: Verena Rein, sopranas (Vokietija), Peteris 
Schöne, baritonas (Vokietija), Axel Bauni‘s, pianinas (Vokietija) 
ir „Chordos“ kvartetas (Lietuva).

Birželio 20 d. surengtas Juozo Brazausko knygos „Dailininkė 
Marcė Katiliūtė“ pristatymas.
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Muziejaus padalinyje Istorinėje Lietuvos Respublikos pre-
zidentūroje gegužės 12 d. įvyko parodos „Pasaulio skautijai – 
100 metų“ atidarymas ir konferencija „Lietuvos skautai – pasau-
lio dalis“. Parodoje pristatyta Lietuvos ir pasaulio skautų istorija, 
šios organizacijos įkūrėjo Anglijos lordo Roberto Baden Powellio, 
1907 m. įsteigusio pirmąsias skautų bendrijas, darbas. Fotogra-
fijomis, dokumentine medžiaga, organizacijų vėliavomis, stovyk-
lų gairelėmis, kaklaraiščiais, skautų žymenimis  – ženkliukais ir 
apdovanojimais, stovyklų plakatais ir skautų darbais pristatyta 
skautų veikla ir jų gyvenimo būdas.

Gegužės 28 d. vyko Liberaliosios minties instituto organizuoja-
ma konferencija „Liberaliosios minties istorijos ir tradicijos užuo-
mazgos Lietuvoje“.

Birželio 12 d. surengtas parodos „Konradas Adenaueris – vo-
kietis ir europietis“ atidarymas.

Muziejaus padalinyje M. Žilinsko dailės galerijoje balan-
džio 28 d. įvyko romantinės muzikos popietė su talentingiau-
siais Lietuvos jaunosios kartos klasikinės muzikos atlikėjais 
Povilu Jacunsku (violončelė) ir Kasparu Uinsku (fortepijonas).

Balandžio 17–20 d. Mirandos Bødtker kūrinių parodoje sureng-
tas moksleiviams skirtas pleneras „Žemė – dangus“. Muziejuje 
įsikūrusiose meno dirbtuvėse vaikai buvo ne tik kviečiami pažinti 
rečiausius ir įdomiausius Lietuvos augalus ir gyvūnus, bet jų raš-
tais išmargintą aitvarą paleisti į dangų.

Gegužės 4 d. atidaryta paroda „Žvilgsnis į šiuolaikinį pasaulį: 
japonų fotografija nuo 70-ųjų iki dabar“. Parodoje 23 fotografai 
pristatė 76 darbus. Ekspoziciją sudarė dvi dalys: „Besikeičianti vi-
suomenė“, kurios dėmesio centre – žmonės kasdienėje aplinko-
je. Kitoje dalyje „Besikeičiantis kraštovaizdis“ fotografų žvilgsnis 
nukreiptas į miestus, priemiesčius ir gamtą. Per šiuos unikalius 
fotografų pateiktus visuomenės ir kraštovaizdžio vaizdus buvo 
galima geriau suprasti begalinius Japonijoje vykusius pokyčius 
nuo greito ekonomikos augimo periodo iki XXI a. pr.

Gegužės 30 d. pradėjo veikti Bernhardo Wicki (1919–2000 m.) 
fotografijų paroda. Jis buvo ne tik žymus režisierius, aktorius, bet 
ir šeštąjį dešimtmetį kūrė fotografijos darbus. Menininkas visų 
pirma didžiausią dėmesį skyrė žmonėms ir jų kasdieniams dar-
bams ir parodė įtikinamą vaizdą iš vietovių, kurios buvo paliestos 
Antrojo pasaulinio karo. Labai asmeniškose nuotraukose jis įam-
žino savo kolegas menininkus: rašytoją Friedrichą Dürrenmattą ir 
aktorius Hildegardą Knefą, Agnes Fink ir Horstą Buchholzą.

Gegužės 31 d.–birželio 1 d. vyko aktoriaus ir režisieriaus Bern-
hard Wicki filmų „Paskutinis tiltas“ ir „Sužadėtuvės Ciūriche“ 
peržiūra.

Birželio 8 d. įvyko tarptautinės parodos „Septyni žodžiai“ 
atidarymas. Ši paroda – tai galimybė glaustai išsakyti savo 
idėją, požiūrį, mintis, jausmus, būdas siekti ryšio su kitais 
žmonėmis, draugais, kultūromis. Net ir tie patys žodziai lietu-
viškai, vokiškai, švediškai, japoniškai ne tik skamba skir tingai, 
bet dažnai turi ir skir tingas gilumines ar simbolines prasmes. 
Šioje parodoje žodis išreiškiamas rašmenimis, vaizdinėmis 
priemonėmis, kūno judesiais. Parodos dalyviai: Michael Bau-
se, Christian Bilger, Michael Zeuch iš Vokietijos, Björn Breds-
tröm, Christina Lindeberg, Anna Matson iš Švedijos, japonų 
menininkai Taeko Mori, Akihito Okunaka su šokėjų grupe Taka-
ko Matsuda, Eiko Matsuda, Mana Hasimoto ir lietuviai Redas 
Diržys, Rūta Katiliūtė, Diana Radavičiūtė ir Saulius Valius.

Muziejaus padalinyje Kauno paveikslų galerijoje balandžio 
1 d. Kazės Zimblytės (1933–1999 m.) parodoje „Akimirkos“  
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Balandžio 24 d. įvyko parodos „Pasaulis pagal V. Igną. Do-
vanoti kūriniai“ atidarymas. Parodoje eksponuojama daugiau nei 
100 tapybos ir grafikos darbų, 2006 m. Vytauto Igno padovanotų 
Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui. Originalų, lietuvių 
tautodaile grįstą pasaulėvaizdį V. Ignas perteikia tapybos ir grafi-
kos darbuose. Savita plastinė menininko kalba talpina simbolines 
formuluotes nuo dekoratyvaus ornamento iki individualios spal-
vinės gamos.

Gegužės 20 d. parodoje „Pasaulis pagal V. Igną. Dovanoti kūri-
niai“ surengtas šeimos savaitgalis su meno ekspertu.

Gegužės 25 d. įvyko tarptautinio projekto „KoViKaVi-postbla-
blu“ parodos atidarymas. Paroda „KoViKaVi-postblablu“ – bend-
ras Danijos, Estijos ir Lietuvos menininkų projektas. Šioje „Ko-
ViKaVi-postblablu“ parodoje gyvenimas nagrinėjamas būsimojo 
laiko aspektu. Parodoje menininkai ne tik tradiciškai pristato savo 
kūrybą, bet ir pateikia prognozes netolimai ateičiai, po 15 metų. 
Socialiais, dabartį ir ateitį kvestionuojančiais kūriniais menininkai 
vizualizuoja savo požiūrį, reiškia meninį sąmoningumą.

Muziejaus padalinyje A. ir P. Galaunių namuose balandžio  
17 d. įvyko A. Kačanausko muzikos mokyklos mokytojos Paške-
vičienės 8 klasės mokinės Julijos Baginskaitės rečitalis ir moky-
klos violončelininkų ansamblio koncertas.

Balandžio 19 d. koncertavo J. Gruodžio konservatorijos moky-
tojos Laimos Aksamitauskienės fortepijono klasės mokiniai.

Balandžio 20 d. vyko M. Petrausko muzikos mokyklos mokyto-
jos L. Vilutienės mokinės Giedrės Jaugėlavičiūtės koncertas.

Balandžio 26 d. įvyko dr. Anelės Butkuvienės knygos „Garsios 
Lietuvos moterys“ pristatymas.

Gegužės 2 d. surengtas Kauno I muzikos mokyklos smuikinin-
kų ir pianistų koncertas prieš išvykstant į konkursą Italijoje.

Gegužės 17 d. vyko Kauno I muzikos mokyklos mokytojų A. 
Tamulienės ir K. K. Katavičiūtės-Kuzminovienės mokinių koncer-
tas.

Gegužės 21 d. įvyko Kauno I muzikos mokyklos fortepijono 
klasės mokinių koncertas.

Gegužės 23 d. koncertavo Vyturio vidurinės mokyklos Instru-
mentinio skyriaus moksleiviai.

Gegužės 24 d. surengtas dailininkės Rimantės Ropytės akva-
relės darbų parodos atidarymas.

Gegužės 28 d. įvyko Kauno I muzikos mokyklos mokytojos 
Neringos Dainelytės fortepijono klasės mokinių koncertas.

Gegužės 30 d. koncertavo J. Naujalio muzikos gimnazijos mo-
kytojos Rimantės Šerkšnytės mokiniai.

Muziejaus padalinyje Keramikos muziejuje gegužės 16 d. pra-
dėjo veikti Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės instituto Stiklo 
specialybės studentų baigiamųjų darbų paroda.

Birželio 8 d. surengta popietė-prisiminimas, kurioje buvo pa-
gerbti keramikai Danutė Laurenčikaitė, Violeta Staneikienė ir Val-
demaras Manomaitis. Ta proga buvo atidaryta šių trijų kauniečių 
keramikų kūrybos paroda „Lyg būta, lyg sapnuota...“. 

Birželio 29 d. įvyko Kauno dailės instituto Keramikos katedros 
dėstytojų ir studentų darbų parodos atidarymas. Iš porceliano, 
akmens masės, molio atliktuose keramikų darbuose atsiskleidžia 
saviti asmeniniai potyriai ir išgyvenimų fiksacija. Taip pat jie savo 
darbuose pateikia ir netikėtas bei drąsias formų transformacijas.

Muziejaus padalinyje A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejuje gegužės 16 d. pradėjo veikti Vilniaus dailės akademijos 
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Kauno dailės instituto Keramikos katedros studentų baigiamųjų 
darbų paroda.

Birželio 21 d. įvyko dailininko Prano Domšaičio (1880–1965 m.) 
kūrinių parodos „Amžinieji keleiviai“ atidarymas. Parodoje eks-
ponuojami lietuvių tapytojo ekspresionisto Prano Domšaičio pa-
veikslai – Lietuvių fondo (JAV) dovana Lietuvai. Iš JAV atsiųsta  
135 kūrinių kolekcija Kaune rodyta pirmą kartą. Pradėjęs nuo idi-
liškų, tikroviškų kaimo vaizdų, dailininkas pamažu visiškai atsisakė 
kasdienių detalių, jo kūrybos raiška tapo paprasta ir taupi. Paslaptis, 
jausmingumas ir religinis misticizmas dominuoja jo brandžiojoje 
kūryboje. Dėl P. Domšaičio paveikslų dvasingumo, nematerialaus 
spalvų švytėjimo ir gilaus simbolizmo vėlyvieji dailininko darbai 
dažnai lyginami su viduramžių menu. Visos menininko kūrybos lei-
tmotyvu tapo kelio, kelionės tema, kurioje randame ir paties kūrėjo 
neramaus gyvenimo atspindį ir išgyvenimus, tekusius jo amžinin-
kams, patyrusiems pabėgėlių, emigrantų, amžinųjų keleivių dalią.

Kauno IX forto muziejuje (senajame) balandžio 11 d. vyko 
renginys, skirtas Tarptautinei koncentracijos stovyklų kalinių iš-
laisvinimo dienai. Renginyje dalyvavo Nacizmo aukų, buvusių 
koncentracijos stovyklų kalinių Lietuvos sąjungos pirmininkas 
Ivanas Bondarenko, šios sąjungos sekretorė Valentina Ivanuš-
kina, buvę koncentracijos stovyklų kaliniai. 

Balandžio 11 d. muziejuje atidaryta paroda, skirta Tarptautinei 
koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo dienai. Parodoje eks-
ponuotos nuotraukos, dokumentinė medžiaga apie Europoje vei-
kusias Maidaneko, Osvencimo, Buchenvaldo, Štuthofo, Dachau, 
Flosenburgo ir kt. koncentracijos stovyklas bei Kauno ir Šiaulių 
getus, kuriuos naciai 1943 m. pavertė koncentracijos stovyklo-
mis. Parodoje pateikta medžiaga apie Ivaną Bondarenko, buvusių 
koncentracijos stovyklų kalinių Lietuvos sąjungos pirmininką, 
gimusį Kiesgrubo (Vokietija) koncentracijos stovykloje, jo veiklą 
Lietuvoje ir užsienyje įamžinant aukų atminimą.

Gegužės 14 d. muziejuje vyko renginys „Ugnies Auka“, skirtas 
35-osioms Romo Kalantos susideginimo Kauno muzikinio tea-
tro sodelyje metinėms. Literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Esu 
aš paukštis, vietoj nepaklydęs ir neišleidęs laisvės iš akių“ at-
liko Kauno Veršvų vidurinės mokyklos moksleiviai (vadovai Rita 
Petrauskienė, Audrius Noreika), dalyvavo aktorius Petras Vens-
lovas. Pranešimą „Lietuvos jaunimo pasipriešinimas sovietinei 
okupacijai“ skaitė Veršvų vidurinės mokyklos mokytoja Daiva 
Žemaitienė, prisiminimais dalinosi kalantiečių judėjimo dalyviai. 

Gegužės 19 d. muziejuje (senajame) vyko Tarptautinės mu-
ziejų nakties renginys. Buvo atidaryta Pirmojo pasaulinio karo 
karikatūrų (rusų ir vokiečių) paroda „Mūsų tiesa“. Lankytojus su-
tiko Pirmojo pasaulinio karo uniformomis apsirengę kariai, kurie 
lankytojams parodė buvusiose kareivinese įrengtas ekspozicijas, 
palydėjo ant kareivinių stogo pasigrožėti šiandieninio Kauno nak-
tine panorama. Vaizdo projektoriumi buvo rodomos nuotraukos 
ir dokumentinė medžiaga apie Kauno tvirtovę. Šiai nakčiai spe-
cialiai apšviestas IX forto memorialinis paminklas priminė per 
pasaulinius karus žuvusius ir nužudytus žmones.

Birželio 1 d. muziejuje vyko renginys, skirtas Tarptautinei vai-
kų gynimo dienai. Su koncertine programa „Jaunystę Igarkos 
tremtyje prisiminus...“ dalyvavo Igarkos tremtinių vyrų ir moterų 
ansambliai (vadovas Antanas Česas), vyko J. Grušo vidurinės 
mokyklos šokių kolektyvo „Gintarėliai“ (vadovas Edmundas 
Alseika) ir merginų dainų ansamblio „Pauzė“ (vadovė Eglė Gry-
bienė) pasirodymai, poeziją skaitė aktorius Petras Venslovas, 
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kaprisiminimais apie tremtį Igarkoje dalinosi buvusi tremtinė 

Silvija Simenonienė.
Birželio 1 d. muziejuje atidaryta Lietuvos kariuomenės karių 

artimųjų sąjungos ir Kauno įgulos karinininkų ramovės parengta 
fotografijų paroda „Lietuvos karių Golgota“ apie Norilsko lage-
riuose kalėjusius ir žuvusius karius.

Birželio 14 d. muziejuje vyko renginys „Ilgesio Lietuva“, skirtas 
Didžiosios tremties 66-osioms metinėms paminėti. Kauno Ver-
švų vidurinės mokyklos moksleiviai atliko literatūrinę kompoziciją 
„Iš katorgos, iš Sibiro platybių, aš lyg iš praeities namo grįžtu...“ 
(vadovai Rita Petrauskienė, Audrius Noreika), koncertavo Laisvės 
kovų dainos choras (vadovas Antanas Padleckis), prisiminimais 
apie gyvenimą tremtyje dalinosi buvę tremtiniai, vyko kartų susi-
tikimo akcija „Tiltai“ (vadovė Daiva Žemaitienė). Buvo rodomos 
buvusių tremties vietų nuotraukos.

Lietuvos aviacijos muziejuje balandžio 6 d. aviacijos ve-
teranams ir moksleiviams aviacijos istorijos skyriaus vadovas  
G. Ramoška pasakojo ir rodė skaidres apie žymaus artileristo ir 
raketų kūrėjo K. Simonavičiaus veiklą ir jo knygą „Didysis artile-
rijos menas“ (1650 m.).

Balandžio 20 d. įvyko tradicinės atviros Kauno apskrities moks-
leivių stendinių modelių pirmenybės. Dalyvių pagamintus lėktu-
vėlius įvertino komisija ir apdovanojo nugalėtojus. Jauniesiems 
aviacijos entuziastams muziejaus direktoriaus pavaduotojas 
R. Jankauskas papasakojo apie naujus muziejaus eksponatus. 
Dalyvių palaikymo komandos galėjo pažiūrėti aviacinių doku-
mentinių filmų, „paskraidyti“ muziejuje eksponuojamais orlaivių 
treniruokliais ir balsuoti už labiausiai patikusį konkurso modelį.

Balandžio 18 d. vyko edukacinė programa „Ugnis – mūsų 
draugas ir priešas“. Vaikai supažindinti su ugnies nauda ir žala 
žmogui. Vyko viktorina, buvo išrinkti moksleiviai, daugiausiai 
žinantys apie Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą ir nuo 
nelaimingų atsitikimų saugančias priemones. Dalyviams įteikta 
knygelė „Ugnis – mūsų draugas ir priešas“.

Gegužės 2 d. muziejuje surengtas bene vienas iš didžiausių 
metų renginių – Lietuvos aeroklubo 80-mečio minėjimas. Di-
džiojoje ekspozicijos salėje susirinko per 200 Lietuvos aeroklu-
bo atstovų iš visos Lietuvos. Renginio dalyvius sveikino Susi-
siekimo ministerijos, Karinių oro pajėgų atstovai, Kauno miesto 
meras A. Kupčinskas, kiti garbingi svečiai. Dovaną – transatlan-
tinio lakūno F. Vaitkaus skulptūrą – Lietuvos aeroklubui padova-
nojo čikagiškis, buvęs Amerikos lietuvių aeroklubo pirmininkas 
Vytautas Peseckas.

Gegužės 4 d. vyko jau kasmetiniu tapęs renginys – VGTU 
A. Gustaičio aviacijos instituto diena muziejuje. Kauno miesto 
ir rajono mokyklų moksleiviams suteikta informacija apie stoji-
mo ir studijavimo sąlygas, studijų kainą, įgyjamas specialybes, 
studentų aktyvų laisvalaikį ir gyvenimo sąlygas bendrabučiuose, 
įsidarbinimo perspektyvas baigus studijas. A. Gustaičio aviacijos 
instituto atstovai atsakinėjo į studijomis besidominčių moksleivių 
klausimus, paskraidino mokomaisiais lėktuvais.

Gegužės 15 d. vyko edukacinė programa „Kodėl skrenda lėk-
tuvas“. Išlankstyti įvairių formų popieriniai lėktuvėliai leidžia vai-
kams praktiškai išsiaiškinti lėktuvo skrydžio ypatybes. Mokslei-
viai supažindinti su aerodinamika. 

Birželio 1 d. paminėtas generolo A.Gustaičio konstrukcijos lėk-
tuvas – žvalgybinis „ANBO-IV“, sukurtas prieš 75 metus. Apie 
tai pasakojo ir vaizdinę medžiagą demonstravo aviacijos istorijos 
skyriaus vedėjas G. Ramoška.
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Muziejaus padalinyje S. Dariaus gimtinėje balandžio 21 d. 
įvyko Lietuvos skautijos gerųjų darbų akcija, kurioje dalyvavo 
48 skautai. Tvarkyta S. Dariaus memorialinio parko teritorija, 
formuoti takai, sodinti medeliai, remontuotos tvoros. Po darbo 
akcijos dalyviai susipažino su parke įrengtu simboliniu „Litua-
nicos“ kompasu, viso kuriamo parko idėja, apžiūrėjo muziejaus 
ekspoziciją ir parodą, skirtą Lietuvos karinėms oro pajėgoms. 

Birželio 22–24 d. vyko jaunimo stovykla, kurios dalyviai susi-
pažino su Joninių tradicijomis, patys bandė atlikti senąsias ap-
eigas. Vyko Joninių vainikų pynimo konkursas, kuriame netrūko 
sumanumo ir išradingumo jauniesiems dalyviams. Dalyviams 
talkino ir visus linksmino kaimo muzikantai. Stovyklą organizavo 
memorialinis muziejus ir Lietuvos skautijos „Gargždų tuntas“.

Lietuvos jūrų muziejaus plaukiojantis eksponatas kurėnas 
gegužės 16 d. iškeliavo į Vokietiją, kur dalyvaus tarptautinėje 
mokslinėje ekspedicijoje po Štetino marias. Taip pagal tarptautinį 
Europos Sąjungos programos INTERRG III B projektą „Lagomar“ 
tęsiamas etnokultūrinis gyvosios istorijos projektas „Kurėno 
sugrįžimas“, prasidėjęs 2001 m. 

Gegužės 18 d., Tarptautinę muziejų dieną, surengtos šiemet 
gimusių mažųjų augintinių vardynos. Vardus visos Lietuvos vai-
kai rinko dviem ruoniukams, keturiems pingvinukams ir vienam 
delfinukui. Išradingi vaikai atsiuntė keletą šimtų vardų, iš jų mu-
ziejaus komisija atrinko prasmingiausius ir labiausiai tinkamus 
mažyliams. Kūrybingi vaikai, sugalvoję šiuos vardus, apdovano-
ti muziejaus ir rėmėjų dovanomis. Šventę papuošė tarptautinio 
popchorų festivalio „Švarus pajūrys“ koncertai. Vakare Etnogra-
finėje žvejo sodyboje vyko diskoteka po atviru dangumi „Pagauk 
žuvelioką“ su „Mokinukėmis“ ir „Sefed“, kurią vedė žvejas su 
žmona.

Gegužės 20 d. paminėta Tarptautinė jūros kiaulės apsaugos 
diena. Tai – Jūrų muziejaus ir Šiaurės šalių ministrų tarybos pro-
jekto „Bendri krantai“ renginys. Ta proga muziejaus ekspozicijoje 
veikė paroda apie jūros kiaulę, prie delfinariumo surengta akci-
ja, o delfinariume – nemokamas renginys „Visa tiesa apie jūros 
kiaulę“.

Birželio 6 d. muziejaus plaukiojantis eksponatas kurėnas grįžo 
iš tarptautinės ekspedicijos po Ščecino marias. „Lagomar“ pro-
jekto tikslas – tirti gamtos ir kultūros paveldą pietinėje Baltijos 
jūros pakrantėje (Kuršių, Aitsmarių), ieškant išteklių ir perspek-
tyvų regiono plėtrai. Ši tarptautinė mokslinė ekspedicija, kurioje 
dalyvavo Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos atstovai su atkurtais 
istoriniais laivais, yra vienas iš svarbiausių tarptautinio projekto 
„Lagomar“ renginių.

Birželio 8 d., minint Tarptautinę pasaulinio vandenyno dieną, su-
rengta jaunimo diskusija po atviru dangumi, kurioje, be muziejaus 
ir Klaipėdos universiteto mokslininkų, dalyvavo studentai ir moks-
leiviai. Savo nuomonę ekologijos klausimais išsakė ir LNK „Kelio į 
žvaigždes 2“ nugalėtojas dainininkas Merūnas. Kartu buvo prista-
tyta ir Žalioji knyga. Ši knyga yra Europos Komisijos konsultaci-
nis dokumentas, kurio tikslas – išsiaiškinti regionines problemas.  
Konsultacinio periodo rezultatai ir naujoji jūrininkystes politikos 
vizija bei veiksmų planai spalio 10 d. pristatyti Parlamentui ir Ta-
rybai.

Birželio 13 d. vyko edukacinis užsiėmimas „Naktis su delfi-
nais“. Lietuvos jūrų muziejus, kaip ir pernai vasarą, kvietė sve-
čiuotis jame ir naktį. Užpernai pradėti rengti naktiniai edukaci-
niai užsiėmimai delfinariume sulaukė milžiniško susidomėjimo. 
Moksleiviai ne tik daug sužinojo apie delfinus, žiūrėjo filmus apie 
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ro
ni
ka jų gyvenimą, dalyvavo viktorinose ir žaidimuose, pabendravo su 

treneriu, pamatė, kaip delfinai treniruojami, bet ir galėjo stebėti 
per naktį, ką šie paslaptingi gyvūnai veikia.

Birželio 24 d. jau tapo tradicija, kad Jūros švente pradedami 
Lietuvos jūrų muziejaus renginiai. I. Simonaitytės bibliotekoje, 
Salio Šemerio skaitykloje, atidaryta paroda „Šią kelionę padariau 
lietuvių tautos garbei“, skirta Broniui Rožinskui, pirmajam lietu-
viui, 1962–1963 m. jachta perplaukusiam Atlantą. Kita itin intri-
guojanti paroda – „Jūrų kontrabanda Lietuvoje: dvi realybės“.

Nuo birželio 30 d. kiekvieną liepos ir rugpjūčio šeštadienio ir 
sekmadienio vakarą Jūrų muziejaus delfinariume buvo rodomas 
naujas vandens spektaklis-koncertas „Delfinų žvaigždynas“.

Maironio lietuvių literatūros muziejuje balandžio 20 d. vyko 
Birutės Tiknevičiūtės knygos „Tėvas Stanislovas – mažutėlių 
tarnas“ ir Dalios Bernotaitės-Bieliauskienės bei Jolantos Anta-
naitienės knygos „Tėvo Stanislovo kolekcija. Procesijų žibintai“ 
pristatymas. Kartu su knygos autore ir sudarytojomis dalyvavo 
istorikė, hum. m. dr. Anelė Butkuvienė, aktorė Doloresa Kaz-
ragytė ir Panevėžio grigališkojo giedojimo studija (vadovė – 
Jolanta Antanaitienė).

Balandžio 24 d. vyko poeto, literatūros kritiko Aleksandro Ža-
lio poezijos vakaras: literatūrinė-muzikinė impresija „Iš retų ir 
išblukusių tekstų“. Kartu su autoriumi dalyvaus aktorė Virginija 
Kochanskytė, vokiečių romantikų kompozitorių kūrinius atliko 
solistė Giedrė Zeicaitė ir pianistė Edita Zizaitė.

Balandžio 26 d. vyko Respublikinio moksleivių kūrybos kon-
kurso kūrinių aptarimas ir laureatų apdovanojimas.

Balandžio 26 d. vyko knygos ir kompaktinės plokštelės prista-
tymas: kunigo, poeto Skaidriaus Kandratavičiaus „((De )Generuo-
tos NRG) sangriuva“ ir kompozitoriaus Ramūno Jaro „Grojimas 
Paberžėje“. Kartu su autoriais dalyvavo literatūrologas Ramutis 
Karmalavičius, rašytojai Aldona Ruseckaitė, Liudas Gustainis, 
Edmundas Janušaitis, knygos leidėjas Gediminas Baranauskas.

Balandžio 28 d. Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ po-
pietė „Vyturiai žadina žemę“. Popietės metu skambėjo poezijos ir 
dainų posmai bei veikė knygų paroda-pardavimas. 

Gegužės 11 d. vyko Eugenijaus Ališankos kūrybos vakaras ir 
jo penktosios poezijos knygos „Exemplum“ pristatymas. Kartu 
su autoriumi dalyvavo literatūrologė Eugenija Vaitkevičiūtė.

Gegužės 12 d. vyko Jaunųjų kūrėjų popietė Maironio sodelyje 
ir Bernardui Brazdžioniui skir tos viktorinos laimėtojų apdova-
nojimas.

Gegužės 16 d. vyko Tarptautinės muziejų dienos šventė ir 
2006 m. muziejininko paskelbimas.

Gegužės 19 d. vyko Julijos Švabaitės-Gylienės kūrybos vaka-
ras ir jos poezijos knygos „Ant vėlių suolelio“ pristatymas. Kartu 
su autore dalyvavo dailininkė Magdalena Stankūnienė iš Čikagos, 
literatūrologė Gintarė Bernotienė, poetas Robertas Keturakis, 
smuikininkė Ilona Klusaitė, aktorė Daiva Škelevaitė.

Gegužės 25 d. vyko iškilmingas „Poezijos pavasario“ laureato 
apdovanojimas ir literatūrinė vakaronė Maironio sodelyje.

Birželio 13 d. – rašytojo Antano Gustaičio 100-mečio jubilie-
jaus minėjimas. Dalyvavo rašytojo sūnus Algimantas Gustaitis, 
literatūrologė Laima Arnatkevičiūtė, aktorius Algimantas Žemai-
taitis (Los Andželas), trombonu grojo Linas Skučas.

Birželio 15 d. vyko Eugenijaus Ignatavičiaus knygos „Kiparisų 
tamsa“ pristatymas. Kartu su autoriumi dalyvavo kritikas Alfre-
das Guščius, aktorius Petras Venslovas, pianistė Virginija Daugir-
dienė ir smuikininkė Marija Neniškytė.
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Birželio 21 d. vyko Rotušės aikštės kaimynų šventė.
Muziejaus padalinyje Vaikų literatūros muziejuje balandžio 

19 d. vyko teatralizuotas V. Vasiljevos knygelės „Padaryti gera 
pasauliui“ pristatymas. 

Gegužės 11 d. įvyko pasakos rytmetis.
Gegužės 22 d. vyko Vaikų kiemo teatro šventės atidarymas. 

Dalyvavo Vydūno vidurinės mokyklos dramos studija „Viever-
sėliai“ ir kt.

Gegužės 23 d. V. Kudirkos vidurinės mokyklos jaunųjų kūrėjų 
šventė „Prie šaltinėlio“.

Gegužės 23 d. – Vaikų kiemo teatro šventės II diena. Dalyvavo 
S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos dramos studija „Rėdos ratu“, 
Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų dramos studija „Teatrapi-
lis“.

Gegužės 24 d. – Vaikų kiemo teatro šventės III diena. Dalyvavo 
Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų dramos studija „Teatrapilis“ 
(vadovė A. Jankauskaitė), Tautinės kultūros centro būrelis „Mil-
dutės seklytėlė“ (vadovė Z. Jakinevičienė).

Gegužės 25 d. Vaikų kiemo teatro šventės IV diena. Dalyvavo 
Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų dramos studija „Teatrapilis“ 
(vadovė R. Ginelevičienė), Vilijampolės pensionato instrumentinė 
grupė „Vėjas“ (vadovė I. Papečkytė). 

Birželio 6 d. vyko Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigų ug-
dytinių kūrybinių darbų parodos „Pavasaris eina gėlių takais“ 
atidarymas.

Birželio 7 d. surengta pasakos popietė su muziejaus dramos 
studija „Čepsiukai“.

Muziejaus padalinyje Juozo Grušo memorialiniame muzieju-
je balandžio 25 d. vyko poetinio žodžio teatro popietė „Mylėk 
mane“. Dalyvavo Ramučių poetinio žodžio teatro „Gija“ teatro 
aktoriai Rasa Melinskienė, Deividas Gražys, Gintautas Radzevi-
čius, Diana Kaulinskienė, „Aukuro“ vidurinės mokyklos muzikos 
mokytoja Jūratė Dailydėnienė, kultūros centro meno vadovė, mo-
kytoja Irena Mickuvienė.

Gegužės 10 d. vyko poezijos ir muzikos popietė „Mažas kas-
dienybės rojus“.

Muziejaus padalinyje Salomėjos Nėries memorialiniame mu-
ziejuje gegužės 3 d. vyko tradicinė moterų kūrybos popietė 
„Mano dainą neša vėjai“. Dalyvavo kūrėjos Aldona Ruseckaitė, 
Tautvyda Marcinkevičiūtė, Zenė Sadauskaitė, Dalia Milukaitė, Izo-
lina Paukštienė, Irena Rudzianskienė, Veronika Mazeliauskienė, 
Indrė Ambotaitė-Mazeliauskienė, skaitovė Sandra Margevičiūtė, 
muzikantas Arvydas Paulauskas ir kt.

Gegužės 9 d. – Kauno miesto moksleivių poezijos pavasarėlis 
„Pirmosios kregždės – 2007“.

Gegužės 10 d. vyko S. Nėries pirmojo rinkinio išleidimo 80-
mečio minėjimas. 

Gegužės 24 d. vyko „Poezijos pavasario 2007“ literatūrinė 
popietė. Dalyvavo poetai Aldona Ruseckaitė, Zita Gaižauskaitė, 
Donaldas Kajokas, Jutta Noak, Irena Dūdėnienė, Moksleivių po-
ezijos pavasarėlio „Pirmosios kregždės 2007“ laureatas Darius 
Žukauskas, gitaristas Arvydas Paulauskas, pirmasis S. Nėries 
muziejaus direktorius S. Petrauskas ir kt.

Birželio 29 d. vyko šokių klubo „Viena linija“ mokymo sezono 
uždarymo šventė.

Birželio 30 d. – S. Nėries mirties 62-ųjų metinių minėjimas.
Muziejaus padalinyje Balio ir Vandos Sruogų namuose-mu-

ziejuje balandžio 19 d. vyko Kazimiero Jakučio kūrybos vakaras 
ir pirmosios poezijos knygos „Apeiginė liepa“ pristatymas.
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kaBalandžio 26 d. vyko mokytojos Marytės Gustainienės antro-

sios knygos „Širdies ašara“ pristatymas. Dalyvavo poetas kuni-
gas Vitas Kaknevičius ir poetas Donatas Šilinis.

Gegužės 24 d. vyko tradicinė „Poezijos pavasario 2007“ šven-
tė. Dalyvavo aktorius ir poetas Antanas Žekas, poetai, rašytojai 
Marija Macijauskienė, Vladas Vaitkevičius, Alfas Pakėnas, Rai-
monda Mikuckytė, Linvydas Krivickas.

Birželio 28 d. tradicinė B. Sruogos gatvės gyventojų šventė.
Muziejaus padalinyje Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame 

muziejuje balandžio 12 d. įvyko atgaivinta „Juodoji Vakarienė“ – 
viena iš gražiausių Vaižganto namų tradicijų prieškario laikais. 
Savo kūrybą skaitė kunigai poetai: prelatas Vytautas Vaičiūnas, 
Paberžės klebonas Skaidrius Kandratavičius, kunigas jėzuitas 
Jonas Katulis. Dalyvavo Vytauto Didžiojo bažnyčios klebonas 
Kęstutis Rugevičius, aktorius Petras Venslovas, smuiku griežė 
Lijana Žiedelytė.

Balandžio 25 d. – Viktorijos Daujotytės knygos „Žmogus ir jo 
kalnas“ pristatymas. Kartu su autore dalyvavo Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidyklos darbuotojai, aktorė Inesa Paliulytė ir smuiki-
ninkė Lijana Žiedelytė.

Gegužės 15 d. vyko vakaras „Filosofija, poezija ir lakštingalos“, 
skirtas „Poezijos pavasariui 2007“. Dalyvavo „Naujosios Romu-
vos“ vyr. redaktorius, filosofas Andrius Konickis, poetas Kęstutis 
Navakas, Oskaro Milašiaus eiles skaitė aktorius Petras Venslo-
vas. Buvo pristatyta naujausia Nacionalinės premijos laureato 
Kęstučio Navako knyga „Iš gyvenimo garstyčių bei krienų“.

Gegužės 18 d. vyko poetės ir aktorės Daivos Čepauskaitės 
kūrybos vakaras. Dalyvavo poetas Donaldas Kajokas, etnologė 
Eglė Vindašienė.

Birželio 13 d. – „Vaižganto skaitymai“. J. Tumo-Vaižganto 
kūrybą skaitė aktoriai Regina Varnaitė, Algirdas Vrubliauskas ir 
Stulginskio vidurinės mokyklos jaunieji skaitovai. Dalyvavo daini-
ninkė Violeta Rakauskaitė.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Aušros alėjos rūmuose ba-
landžio 13 d. atidaryta lėlių teatro paroda „Iš gyvenimo lėlių“ 
iš Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus, Vilniaus „Lėlės“, 
Kauno valstybinio lėlių ir Panevėžio lėlių vežimo teatrų rinkinių 
ir žaislų parduotuvės „Ru du du“. Atidaryme dalyvavo Vilniaus 
„Lėlės“ teatro režisierius ir dailininkas Rimas Driežis, Kauno 
valstybinio lėlių teatro lėlininkė, muziejaus vadovė Elena Žukienė, 
Šiaulių mokyklų moksleiviai. Pristatytas 2006 m. „Aukso paukš-
tės“ laimėtojo Šiaulių Vijolių pagrindinės mokyklos lėlių teatro 
„Vijoliukas“ (vadovė O. Orlickienė) spektaklis „Lokys Matas ir jo 
batas“ (pjesės autorė M. Skirmantienė). Parodoje vyko eduka-
cinis užsiėmimas – vaikai mokyti valdyti lėles, kurti vaidinimus. 
Parodytas pirmasis lietuviškas lėlių filmas „Storulio sapnas“ 
(1938 m., režisierius Stasys Ušinskas).

Gegužės 10 d. atidaryta Šiaulių „Saulėtekio“ vidurinės moky-
klos mokinių staklinės grafikos ir grotažų kūrybos darbų paroda 
„Juoda–balta“. Atidaryme dalyvavo dauguma autorių ir būrys jų 
draugų. Parodos kuratorė – mokytoja Rasa Prišmontienė. „Auš-
ros“ muziejuje „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos mokinių parodos 
ruošiamos jau nuo 2000 m. Mokykla ir muziejus pasirašė bend-
radarbiavimo sutartį.

Muziejaus padalinyje Ch. Frenkelio viloje balandžio 13 d. vyko 
aukščiausiais dokumentinio kino apdovanojimais įvertinto Arūno 
Matelio filmo „Prieš parskrendant į Žemę“ pristatymas. Balan-
džio 14 d. filmo pristatyme dalyvavo autorius. Filmas vienu metu  
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pradėtas rodyti visoje Lietuvoje. Filmas Ch. Frenkelio viloje de-
monstruotas iki gegužės mėn.

Balandžio 20 d. atidaryta šiuolaikinių Jelgavos (Latvija) dai-
lininkų paroda „Sveikinimai iš Jelgavos“. Parodos organizato-
rius – Jelgavos Gederto Elijaso istorijos ir meno muziejaus, su 
kuriuo „Aušros“ muziejus jau daugelį metų palaiko ryšius. Paro-
doje eksponuoti 29 dailininkų darbai: tapyba, grafika, fotografija, 
keramika, tapyba ant šilko, skulptūra, fajanso, stiklo ir odos dar-
bai. Parodos atidaryme dalyvavo Jelgavos muziejaus direktorė, 
direktorės pavaduotoja, grupė dailininkų, Šiaulių miesto meras 
Genadijus Mikšys.

Balandžio 25 d. vyko muzikų Algimanto Zakaro, Jurgio Banevi-
čiaus ir aktoriaus Vlado Baranausko šventinis vakaras. Dalyvavo 
Šiaulių kamerinis orkestras (meno vadovas Borisas Traubas, 
dirigentas Remigijus Adomaitis).

Gegužės 4 d. vyko XIII tarptautinis jaunųjų radijo konstrukto-
rių darbų konkursas. Dalyvavo 41 dalyvis iš Lietuvos ir Latvi-
jos. Vertinimui jie pristatė sukonstruotus ir pagamintus elektro-
ninius prietaisus, paaiškino jų esmę, pademonstravo veikimą. 
16–19 metų konstruktorių grupėje pirmąją vietą pelnė šiaulietis 
Edvardas Bielskis, pristatęs du darbus: nemagnetinių medžiagų 
storio matavimo prietaisą ir mobilų audiokomplektą. Dovanų jis 
gavo televizorių. Dalyvių iki 15 m. grupėje geriausia buvo Ry-
gos moksleivių komanda. Latvių moksleiviai demonstravo linija 
einantį robotą.

Gegužės 15 d. atidaryta kraštotyrininkės Irenos Rudzinskienės 
darbų paroda „Kraštotyros dešimtmečiai“. Atidaryme autorė dar-
bus pristatė gausiam kraštotyrininkų būriui. Jos darbai – genea-
loginiai medžiai, šeimų, kaimų istorijos ir kt. Paroda skirta Šiaulių 
kraštotyros draugijos 80-mečiui. I. Rudzinskienė jau daugiau nei 
tris dešimtmečius dirba kraštotyros darbą, yra Garbės kraštotyri-
ninkė, Mikelio prizo laureatė.

Gegužės 22 d. vyko konferencija „Šiaulių kraštotyros drau-
gijai – 80“. Perskaityti pranešimai: Raimundas Balza, „Lietuvos 
muziejininkystė ir kraštotyra“; Juozas Pabrėža, „Kraštotyra ir 
Šiaulių krašto kalbinė situacija“; Virginija Šiukščienė, „Šiaulių 
kraštotyra ir kraštotyrininkai (1927–1940 m.)“; Audronė Kiršinai-
tė, „Kraštotyra Šiaulių apskrities bibliotekose: nuo veiklos funk-
cijų iki pomėgio“; Jadvyga Urbonienė, „Jaunųjų kraštotyrininkų 
indėlis į Šiaulių kraštotyros draugijos jubiliejų“; Vytautas Mažei-
ka, „Kraštotyra bendruomenės veikloje“; Lidija Joana Pranienė, 
„Tęsiame Pelikso Bugailiškio tradicijas“. Buvo pristatyta Stasio 
Bulzgio knyga „Mikelių gretos“, sveikinta viena seniausių Lietu-
voje Šiaulių kraštotyros draugija ir kraštotyrininkai.

Gegužės 31 d. „Aušros“ muziejui perduota Šiaulių šaulių 
partizanų būrio vėliava. Vėliavą ir Amerikos šaulių testamentą 
įteikė savanoris sukilėlis Povilas Juodvalkis, gyvenantis Čikagoje. 
Vėliava buvo naudota Lietuvoje 1944–1951 m. šaulių stovyklose 
per iškilmes ir žuvusių partizanų laidotuvėse. Išgyvenę partizanai 
vėliavą išvežė į Vakarus: ji per Bulgariją, Jugoslaviją pateko į Ka-
nadą, iš kur nukeliavo į JAV. Amerikoje vėliavą saugojo Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinė, įsikūrusi Čikagoje. Kai rintinė buvo likvi-
duota, vėliavą saugoti perėmė P. Juodvalkis. Su vėliava įteiktas ir 
šaulių testamentas, kuriame tikimasi, kad „...išaušus laisvės ry-
tmečiui, ji ras vietą Nepriklausomos Lietuvos muziejuje.“ Ceremo-
nijoje dalyvavo Lietuvos Šaulių sąjungos vadas Juozas Širvinskas. 
Jis už Šaulių sąjungos istorijos tyrinėjimus ir populiarinimą, Šaulių 
sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio-Pūtvio epistoliarinio palikimo 
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ka publikavimą „Aušros“ muziejaus Istorijos skyriaus vedėjai Irenai 

Nekrašienei įteikė Šaulių žvaigždės medalį. 
Muziejaus padalinio poeto J. Krikščiūno-Jovaro namo kieme 

birželio 1 d. prasidėjo IV tarptautinis Ch. Frenkelio vilos vasa-
ros festivalis. Vyko Šiaulių kamerinio orkestro koncertas, skir-
tas tarptautinei vaikų gynimo dienai. Solistai: Kotryna Valečkaitė 
(smuikas), Augustė Emilija Janonytė (smuikas), Mihaela Martin 
(smuikas, Vokietija), Janas Liebichas (smuikas, Vokietija), Ar-
senijus Tarasevičius (fortepijonas, Rusija), dirigentas Georgas 
Maisas (Vokietija). 

Birželio 13 d. vyko IV tarptautinio Ch. Frenkelio vilos vasaros 
festivalio koncertas. Koncertavo Šiaulių kamerinis orkestras. So-
listai: Borisas Trubas (smuikas), Algirdas Vizgirda (fleita), Daiva 
Tumėnaitė (fleita), Šiaulių kamerinio orkestro solistų ansamblis, 
Jonas Janulevičius (dirigentas ir klavesino partija). 

Birželio 21 atidaryta paroda iš „Aušros“ muziejaus rinkinių 
„Išeivijos dailė“. „Aušros“ muziejuje saugoma gausi išeivijos 
dailės darbų kolekcija – apie 300 kūrinių. Darbus muziejui 
perdavė patys dailininkai arba jų artimieji, giminės. Parodoje 
eksponuojami Broniaus Murino (1906–1986 m., JAV), Jolantos 
(g. 1928 m.) ir Jurgio (g. 1926 m.) Janavičių (Australija), Ka-
zimiero Švainausko (1917–2002 m., Lenkija), Algimanto Jono 
Švėgždos (1941–1996 m., Vokietija) kūriniai. Parodos atidaryme 
dalyvavo Kazimiero Švainausko našlė Valerija Švainauskienė, 
šiuo metu gyvenanti Lietuvoje.

Muziejaus padalinyje Fotografijos muziejuje balandžio 24 d. 
atidaryta Rolando Parafinavičiaus (Šiauliai), Ramūno Danise-
vičiaus (Vilnius), Valdo Kopūsto (Vilnius) fotografijų paroda 
„Nuoga diena“. Parodos autoriai – spaudos žurnalistai: R. Da-
nisevičius – dienraščio „Lietuvos žinios“ fotokorespondentas, 
V. Kopūstas – naujienų agentūros ELTA fotografas, R. Parafinavi-
čius – „Vakaro žinių“ žurnalistas. Fotografijose – 2005–2006 m. 
vasaromis Čekijoje vykusioje tarptautinėje nuogo kūno stovykloje 
sukurti darbai. 

Gegužės 10 d. atidaryta Algirdo Musneckio (Šiauliai) fotografijų 
paroda „Saulėlydžio ypatumai“. Autorius beveik kasmet pristato 
po personalinę parodą. Šioje parodoje – naujas ne vienerius me-
tus autoriaus gvildenamos senatvės temos pateikimas. Autorius 
žmogų tapatina su gamtos reiškiniais: kiekviename rėmelyje 
eksponuojamos dvi nuotraukos – pagyvenusio žmogaus ir 
gamtovaizdžio, dažniausiai – saulėlydžio. Eksponuojamos  
39 nuotraukos, kurių dauguma atliktos kompiuterinio montažo 
technika. Atidaryme dalyvavo autorius.

Gegužės 25 d. atidaryta jaunųjų fotomenininkių Deimantės 
Kondrotaitės ir Dovilės Čižaitės fotografijų paroda „Apnuoginti 
pokalbiai“. Jaunos autorės, pristatydamos fotografijas-aktus, 
nori atskleisti šio žanro dialogiškumą. D. Kondrotaitė – Šiaulių 
Fotografijos muziejaus muziejininkė, parodų kuratorė.

Birželio 14 d. atidaryta Juozo Kazlausko (1941–2002 m.) 
fotografijų paroda „Tremtis“. Parodoje pristatytos fotografijos 
iš serijos „Tremtis“, sukurtos 1989–1990 m. per ekspedicijas 
į Sibirą, lietuvių tautos tremties ir įkalinimo vietas, kur autorius 
užfiksavo nykstančius, tremtinių bei politinių kalinių gyvenimą ir 
tragišką likimą menančius lagerių barakų griuvėsius, kameras ir 
karcerius, antkapinius kryžius kapinėse. J. Kazlauskas – buvęs 
tremtinys, jautriai parodo ypatingą to sunkaus laikmečio emocinę 
atmosferą. Jis ne tik dokumentuoja istorijos ženklus, bet ir per-
teikia juos vaizdinga menine simbolių kalba.
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Muziejaus padalinyje Radijo ir televizijos muziejuje balandžio 
27 d. atidaryta televizinės technikos ir televizorių paroda iš 
„Aušros“ muziejaus rinkinių „Lietuvos televizijai – 50 metų“. 
Parodoje eksponuota studijinė televizinė aparatūra, jos blokai, 
televizijos retransliavimo aparatūra, televizoriai, fotografijos apie 
televizorių gamybą ir gamintojus. Paroda skirta Lietuvos tele-
vizijos 50-mečiui.

Prie muziejaus padalinio Žaliūkių vėjo malūno gegužės  
18–19 d. vyko senųjų amatų dienos „Žemės ūkio paroda tar-
pukario miestelyje“. Prie malūno veikė retrofotoateljė, paštas, 
knygynas, staliaus, puodžiaus dirbtuvės, kalvė, arbatinė, užeiga, 
karčiama, buvo eksponuojami žemės ūkio padargai iš „Aušros“ 
muziejaus rinkinių, gėlės, augalai, naginių siuvimas, „Lino kelias“, 
„Vilnos kelias“, valgių ruošimas, medaus kopinėjimas. Viską buvo 
galima išbandyti, pasivaišinti, pajodinėti poniais, pasinaudoti ba-
landžių paštu. Koncertavo folkloriniai ansambliai „Vieversėlis“, 
„Aidija“, „Gasužis“, „Vaiguva“, „Linkava“, „Salduvė“, „Kupars“, 
folkloro grupė „Atalyja“, Jonas iš „Dangaus“, Klaipėdos lėlių te-
atras, Ąžuolyno meškučių cirkas, Lauros dainavimo studija, vo-
kalinis ansamblis „Žemyna“, Romuvos gimnazijos netradicinio 
folkloro grupė. Išleistas laikraštis „Malūno parodos žinios“. Prie 
malūno muziejininkai buvo pasveikinti tarptautinės muziejų die-
nos proga. Lietuvos šaulių sąjungos vadas Juozas Širvinskas 
„Aušros“ muziejaus direktoriui Raimundui Balzai įteikė Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos ministerijos apdovanojimą – Šaulių 
žvaigždę. Direktoriaus pavaduotojai Virginijai Šiukščienei įteiktas 
Šiaulių apskrities viršininko Garbės ženklas „Už nuopelnus Šiaulių 
apskričiai“.

Kaip ir kasmet, įvyko tradicinė, jau dvidešimtoji, poezijos pava-
sario popietė. Organizatoriai – „Aušros“ muziejus ir Šiaulių litera-
tų susivienijimas. Susirinko Šiaulių apskrities literatai – poetai ir 
prozininkai: Stasys Bulzgis, Juozas Sabaliauskas, Rita Skėrienė, 
pradedančios poetės iš Didždvario gimnazijos Indrė ir Gabrielė ir 
kt. Koncertavo Šiaulių konservatorijos moksleiviai Aurimas Goris 
ir Liudas Šiukšteris (mokytoja-ekspertė Marytė Markevičienė). 

Muziejaus padalinyje Venclauskių namuose birželio 4 d. ati-
daryta Gedimino Tamošiūno (1927–2004 m.) tapybos paroda 
„Tikėjimas ir viltis“. G. Tamošiūnas – buvęs politinis kalinys, 
kalėjęs Sibire. Tai labai ryškiai atsispindi ir jo kūryboje. Birželio 
14 d. – Gedulo ir vilties dieną – vyko parodos pristatymas. Da-
lyvavo dailininko našlė, dukros, šiauliečiai tremtiniai ir politiniai 
kaliniai, dainavo „Tremtinio“ choro grupė.

Birželio 28 d. atidaryta antroji personalinė menininkės Ritos 
Gašpuitienės sieninių skiautinių ir lovatiesių paroda „Skiautiniai“. 
Skiautinys – rankų darbo kūrinys, reikalaujantis kantrybės ir 
kruopštumo. Lovatiesei pasiūti reikia apie 1 500 skiautelių, darbas 
užtrunka iki pusantro mėnesio. Skiautiniai žinomi jau nuo Egipto 
laikų, tačiau šiuo metu jie ypač populiarūs. Parodą pristatė autorė.

Trakų istorijos muziejaus salos pilyje balandžio 26 d. 
atidaryta paroda „Tamoikinų muziejus (Kanada): šaltieji ginklai, 
ikonos, rankraštinės knygos“. Trijose Salos pilies salėse ekspo-
nuojama daugiau nei 38 mln. JAV dolerių (daugiau nei 96 mln. 
litų) įkainotų istorijos ir meno vertybių iš privačių Ukrainos, Kana-
dos, Rusijos ir Lietuvos piliečių kolekcijų: spaudiniai senąja rusų 
kalba, ginklai, unikalios ikonos. 

Gegužės 5 d. Trakų salos pilyje koncertavo Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejaus choras.

Gegužės 12 d. Trakų salos pilyje koncertavo Vilniaus A. Kul-
viečio mokyklos meno kolektyvai: tautinių šokių ansamblis 
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K
ro
ni
ka„Papartėlis“, jaunučių choras, populiariosios muzikos studija 

„Mozaika“.
Gegužės 18 d. Trakų salos pilyje vyko renginys „Naktis mu-

ziejuje“. 
Gegužės 18 d. Trakų salos pilyje atidarytas informacinis kom-

piuterinis terminalas. Tai – bendras Trakų istorijos muziejaus 
ir UAB „Naujieji sprendimai“ projektas, kurio pagrindiniai tiks-
las – supažindinti muziejaus lankytojus su trumpa Trakų pilių ir 
muziejaus istorija, pateikti informacijos apie šiandieninį muzie-
jaus gyvenimą. Kompiuteriniame terminale panaudota kompak-
tinė plokštelė su Trakų pilių ir muziejaus istorija, kuriai perteikti 
pasitelkta animacija. Informacija terminale pateikiama lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Birželio 16–17 d. Trakų pusiasalio pilyje vyko tradicinė Vidu-
ramžių šventė.

Birželio 28 d. Trakų salos pilyje įvyko M. K. Čiurlionio fondo 
10-mečiui paminėti skirta šventė.

Birželio 30 d. Trakų salos pilyje Lietuvos nacionalinis operos ir 
baleto teatras rodė spektaklį „Pilėnai“.

Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje balandžio 
31 d. įvyko dokumentinio filmo „Vilties etiudas“ (teisuolės He-
lenos Charski-Holzman gyvenimo etiudai) pristatymas, filmą 
sukūrė Vilniaus Gaono muziejus ir Transatlantinė integracijos 
paramos grupė.

Balandžio 15 d. muziejaus darbuotoja Irina Guzenberg Lietuvos 
žydų bendruomenėje skaitė paskaitą „Žydų namai Vilniuje“.

Balandžio 17 d. pristatyta dailininkės Helenos Holzman 
paveikslų paroda.

I. Simonaitytės memorialiniame muziejuje balandžio 
13 d. įvyko knygos „Karalių miestas be karalių“ pristatymas. 
Renginyje dalyvavo knygos autorius, I. Simonaitytės literatūrinės 
premijos laureatas, filosofas Arvydas Juozaitis. Nuotaiką kūrė 
Jolanta Zykaitė (vokalas) ir Vaida Gaučaitė (skaitovė).

Gegužės 19 d. muziejus sukvietė lankytojus į jau tradiciniu 
tapusį renginį „Muziejų naktis“. Nakties svečiai: vokalinė gru-
pė CAPPELLA‘A (Aušra Smičiūtė, Kristina Jatautaitė, Rasa 
Serra, Mindaugas Putna), klavišiniais grojo Arnoldas Jankū-
nas. Diskusijai vakaro svečius subūrė Klaipėdos universiteto  
doc. dr. Rimantas Balsys. Renginys buvo skirtas Tarptautinei 
muziejų dienai.

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje balandžio 
3 d. koncertavo J. Naujalio muzikos gimnazijos abiturientai: Vik-
torija Narvidaitė (mokytojos Dalios Kiškienės fortepijono klasė), 
Simona Tolvaišaitė (mokytojos Violetos Kulvietienės fortepijono 
klasė), Ieva Siautilaitė (mokytojos Aušros Lukoševičiūtės fleitos 
klasė), Kristina Budvitytė (mokytojo Vytauto Masteikos obojaus 
klasė), koncertmeisterė Aušra Gelusevičienė.

Balandžio 4 d. koncertavo J. Naujalio muzikos gimnazijos abi-
turientai: Petras Pienauskas (mokytojos Ilonos Klusaitės smuiko 
klasė), Andrius Bauža (mokytojo Darijaus Venckaus saksofono 
klasė), Barbora Valiukevičiūtė (mokytojos Anolitos Tumosaitės 
smuiko klasė), Eglė Juciūtė (mokytojo Dariaus Gedvilo fleitos 
klasė), koncertmeisterės Daiva Stulgytė, Aldona Venckienė, Ella 
Vladimirskaja, Dangira Tumosienė.

Balandžio 11 d. koncertavo J. Naujalio muzikos gimnazijos 
abiturientai: Daina Skudžinskaitė (mokytojos Dalios Kiškienės 
fortepijono klasė), Gintarė Čeponytė (mokytojos Zitos Mišeikie-
nės alto klasė), Vilija Litvinavičiūtė (mokytojos Laimos Bliujienės 
smuiko klasė), Ignė Pikalavičiūtė (mokytojos Marijos Dirvanaus-
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kienės violončelės klasė), koncertmeisteriai Saulius Dirvanaus-
kas, Dalia Žarėnienė, Loreta Haidari.

Balandžio 12 d. koncertavo J. Naujalio muzikos gimnazijos 
abiturientai: Mykolas Bazaras, Monika Laukaitytė (mokytojos Ra-
sos Krėpštienės fortepijono klasė), Marija Palmaitytė (mokytojos 
Audronės Karpavičienės smuiko klasė), Gertrūda Beinarytė (mo-
kytojos Zitos Mišeikienės alto klasė), koncertmeisteris Saulius 
Dirvanauskas.

Balandžio 18 d. vyko Kauno I muzikos mokyklos išplėstinio 
meninio ugdymo klasės moksleivių koncertas „Pavasario pasa-
žai“. Programoje skambėjo populiarūs kūriniai fortepijonui, smui-
kui, gitarai, kanklėms, fleitai, saksofonui, skrabalams. Koncertą 
vedė mokytoja Rūta Bimbaitė

Balandžio 25 d. koncertavo M. Petrausko muzikos mokyklos 
jaunių choras, meno vadovė Raimonda Židonienė, chormeiste-
rė Dalia Jurkonienė, koncertmeisterė Valerija Dmitrenko. Pro-
gramoje skambėjo S. Šimkaus, V. Augustino, N. Sinkevičiūtės,  
V. Miškinio ir kitų lietuvių kompozitorių choriniai kūriniai. Koncer-
te dalyvavo mokytojų Violetos Stankevičienės ir Irenos Andriuš-
čenkienės dainavimo klasės moksleivės.

Balandžio 27 d. vyko minėjimas, skirtas Stasio Šimkaus  
120-osioms gimimo metinėms. Muzikologė dr. Danutė Paliony-
tė-Banevičienė priminė apie S. Šimkaus nuopelnus lietuvių muzi-
kinei kultūrai. Kalbėjo muzikologė J. Burokaitė, muzikos veikėjas 
V. Indrikonis. Tarptautinių konkursų laureatai Sabina Martinaitytė, 
Audronė Eitmanavičiūtė, jų studentai Liudas Mikalauskas, Erika 
Grigaitytė atliko S. Šimkaus originalių ir harmonizuotų dainų. Buvo 
pristatytas leidinys „Stasys Šimkus“. Renginyje dalyvavo muziko-
logai iš Vilniaus A. Ambrazas, O. Narbutienė, I. Mikšytė, E. Ged-
gaudas. Veikė paroda, kurią parengė muziejininkė V. Bingelienė.

Gegužės 2 d. koncertavo Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijos Kauno fakulteto doc. J. Bukauskaitės dainavimo klasės 
diplomantės.

Gegužės 3 d. koncertavo Kauno J. Gruodžio konservatorijos 
dainavimo skyriaus moksleiviai.

Gegužės 10 d. koncertavo Lietuvos muzikos ir teatro akademi-
jos Kauno fakulteto Styginių instrumentų katedros studentai.

Gegužės 14 d. vyko minėjimas-koncertas, skirtas E. Gutausko 
70-osioms gimimo metinėms. Pranešimą apie E. Gutausko kū-
rybinę veiklą perskaitė muzikologė K. Vaitkūnienė. Prisiminimais 
dalijosi teatralai, buvę scenos partneriai A. Mikšytė, J. Janule-
vičius, D. Klimauskaitė. Koncerte dalyvavo D. Vėbra, J. Maliko-
nis, S. Martinaitytė ir jos studentas L. Mikalauskas bei jaunas, 
pradedantis tenoras, A. Eitmanavičiūtės mokinys P. Padleckis, 
koncertmeisterės Audronė Eitmanavičiūtė, L. Richterytė-Janule-
vičienė. Veikė paroda, kurią parengė muziejininkės I. Budnikienė 
ir R. Varanavičiūtė.

Muziejaus padalinyje J. Gruodžio memorialiniame muziejuje 
gegužės 10 d. koncertavo Kauno I muzikos mokyklos fortepijono 
klasės mokiniai.

Gegužės 23 d. vyko fortepijono muzikos popietė. Dalyvavo 
Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos mokytojos ekspertės Ry-
mantės Šerkšnytės 5–7 klasių moksleiviai. Programoje skambė-
jo J. S. Bacho, J. Haydno, L. van Beethoveno, M. K. Čiurlionio, 
V. Jakubėno ir kitų kompozitorių kūriniai.

Gegužės 30 d. vyko fortepijono muzikos popietė. Dalyvavo 
Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos mokytojų Ligijos Rinkevi-
čienės ir Rasos Rinkevičiūtės mokiniai, besiruošiantys tarptauti-
niam konkursui „Gradus ad parnassum“.
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Alytaus kraštotyros muziejuje balandžio 3 d. vyko semina-
ras „Žydų istorija ir kultūra iš arčiau“. Viešnia iš Kauno draugijos 
„Gidas“ A. Gutermanaitė skaitė pranešimą „Žydų miestelio isto-
rija ir kasdienybė“, kuriame apgailestavo, kad viena iš Lietuvos 
peizažo sudėtinių dalių – žydai – jau prarasta. Pranešėja apžvelgė 
žydų profesijas, įvaldytus verslus ir amatus, akcentavo išskirtines 
žydų pastangas siekiant mokslo. Kėdainiškė A. Pečiulytė skaitė 
pranešimą „Daugiakultūriniai projektai Kėdainių krašto muzieju-
je“. Autorės teigimu, žydai siekė taikaus įsitvirtinimo aplinkoje 
formų. Viešnia iš Vilniaus gaono žydų muziejaus V. Gradinskai-
tė papasakojo apie žydų kultūrinį paveldą ir tradicijas. Projekto 
autorė Alytaus kraštotyros muziejaus muziejininkė V. Jenčiulytė 
apžvelgė tarpukario Alytaus žydų vietą miestelio kultūriniame ir 
ekonominiame gyvenime. Seminaro metu veikė bibliofilo Š. Šim-
kevičiaus kolekcijos pagrindu parengta paroda „Senoji Lietuvos 
žydų periodinė spauda“.

Muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Vilma Jenčiulytė, vykdanti 
tęstinį žydų atminimui skirtą projektą, kartu su rusų kultūros drau-
gija „Malachit“ balandžio viduryje miestelėnus sukvietė prie mies-
to centre stovinčios apleistos sinagogos. Taip norėta praskleisti 
nežinojimo uždangą ir atkreipti visuomenės dėmesį į seniai apleis-
tą, bet kadaise nemažą kultūrinę vertę turėjusį pastatą. Tai buvo 
vieta ne tik melstis, bet ir pasitarti, padiskutuoti, mokytis. Anks-
čiau čia norėta įrengti galeriją, bet tai taip ir liko tik planai. Akcijos 
metu skambėjo žydų muzika, dainos, kai kurie pirmą kartą pama-
tė tikrus žydiškus šokius. Programėlę alytiškiams parengė Kauno 
sekmadieninės žydų mokyklos mokiniai, rusų kultūros draugijos 
„Malachit“ dainininkės. Akcija norėta sustiprinti visuomenės bud-
rumą, kad bent dalis istorinių objektų liktų neprivatizuoti.

Dar viena spalvinga muziejaus idėja balandžio mėnesį mieste-
lėnus patraukė rytietišku koloritu ir temomis. Po metus trukusios 
viešnagės tekančios saulės šalyje savo „ataskaitą“ parodos for-
ma pateikė dailininkas V. Butanavičius. Šį kartą ji gerai pažįstan-
tiems dailininko stilių pasirodė be galo spalvinga, su naujomis 
anksčiau kūryboje nepastebėtomis detalėmis. Parodos atidary-
mas, žinoma, ir vėl buvo (kaip ir pats autorius) labai intriguojantis 
ir įspūdingas.

Balandžio 25 d. dr. Ieva Pleikienė muziejaus salėje skaitė pra-
nešimą dailės istorijos tema „Lietuvos dailė sovietų valstybės 
šešėlyje“.

Gegužės pradžioje muziejus jau penktąjį kartą sukvietė mieste-
lėnus į dailės mokytojų kūrybos parodą. Šį kartą ji vadinosi „F...“. 
Savo darbus pristatė aktyviausi Alytaus pedagogai, siekiantys 
paneigti visuomenėje vyraujantį stereotipą, kad jie – „tik“ mo-
kytojai. Vis dėlto norėdami, kad būtų pastebėtas ne tik jų peda-
goginis talentas, bet ir kūrybinės galios, kartu visi jie su pagarba 
kalbėjo apie pedagogo pašaukimą – juk jie taip pat yra sutikę 
bent po vieną tikrąjį Mokytoją. Galbūt todėl ir jų kelias susiklostė 
sėkmingai. Būtent ši mintis ir tapo parodos atidarymo leitmotyvu. 
Belieka palinkėti, kad ir parodoje dalyvavusiųjų kuriamas menas, 
jų dvasinės nuostatos ir širdies šiluma taptų pagrindu jų moko-
mam jaunimui, siekiančiam savosios svajonės.

 Gegužės 18 d. pasaulyje švenčiama Tarptautinė muziejų die-
na. Šiemet prie kitų kolegų prisijungė ir Alytaus muziejininkai, pa-
kvietę miestiečius į šventę „Šviesa naktyje“. Net septynių valandų 
trukmės programa pritraukė didelį būrį alytiškių. Solidžiai renginį 
pradėjo visų gerbiama aktorė Rūta Staliliūnaitė, kurios progra-
ma, kaip ir visuomet, buvo subtili ir skatino mąstyti. Panašius 
jausmus sužadino vargonų ir fleitos meistrų Mindaugo Orino ir 
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Justinos Jočytės duetas. A. Matučio memorialinio muziejaus kie-
mas kvietė jaunuosius ir jau žilus gimnazistus pereiti minties taku 
nuo piliakalnio iki A. Matučio namų, taip dar kartą primindami 
miesto istoriją. Dar nespėję suvokti patirtų įspūdžių, svečiai jau 
buvo kviečiami „Pasivaikščiojimui arbatos puodelyje“. Arbatos 
namų šeimininkas pasakojo apie arbatos rūšis, mokė ją tinkamai 
paruošti ir išmoningai pateikti. Dar tvyrant arbatos kvapui ore, 
alytiškiai jau žengė į akvarelisto Benjamino Jenčiaus ir Alytaus 
kvarteto „užburtą“ erdvę, o paskui vėl ritosi laiptais žemyn – į 
muziejaus kiemelį, kur buvo rodomas filmas „Atsigręžimas į Aly-
tų“. Vidurnaktį, kaip ir dera tikroms šventėms, visi svečiai buvo 
pakviesti į saldžią akciją „Saldus muziejus mėnulio šviesoje“ – 
prie didelio, saldaus, įspūdingo torto, puošto muziejaus logotipu. 
„Muziejų tikslas – parodyti, kad būdami šeimos ar genties na-
riai, kaimynai, tautiečiai, etninės grupės ar religijos atstovai yra 
tiesiog piliečiai. Visi esame atsakingi už paveldo išsaugojimą ir 
puoselėjimą“, – teigė muziejaus direktorė A. Jakunskienė.

Gegužės 23 d. dr. A. Andriulytė skaitė paskaitą „Fotografijos ir 
tapybos ryšys XX a. pradžioje: Ferdinandas Ruščicas ir Janas Bul-
hakas“. Paskaitoje pristatyta amžių sandūros idėja – kurti tapybiš-
ką meninę fotografiją, analizuotos tokios fotografijos atsiradimo 
Vilniuje prielaidos, aptartos tapytojo Ruščico ir fotografo Bulhako 
darbų kompozicijų, turinio ir siužetų bendrybės bei skirtumai. 

Nuo gegužės pabaigos muziejuje veikė Alytaus dailės mokyk-
los moksleivių diplominių darbų paroda.

Gegužės 30 d. ir jaunos, ir jau pražilusios poros ramiu žingsniu 
traukė Dailės mokyklos papėdėje, parko lomoje, tysančio tiltelio 
link, kur juos subūrė gražūs praeities prisiminimai, kitus – dar 
tik gimstantys romantiški jausmai. Iš tolo girdimos mokytojos 
Aldonos Ramanauskaitės ir jos mokinių dainos liudijo, kad šis 
tiltelis mena ne tik ateinančiųjų meilės godas. Apie jį rašė ir 
alytiškiai rašytojai Jurgis Kunčinas bei Antanas Jonynas, todėl 
taip buvo nutarta skirti dėmesio visų miestelėnų pamėgtai pa-
simatymų vietai. Čia susitikimus skirdavo ir gimnazistai, ir ulo-
nai, vėliau – tarybinės armijos karininkai. Šiandien – tai viena iš 
mieliausių dabartinio Alytaus jaunimo pasimatymų vieta. Meilės 
lyriką skaitė Alytaus teatro aktoriai Onutė Gudaitytė, Loreta Liau-
saitė, Eugenijus Rakauskas, saksofonu grojo muzikos mokyklos 
moksleiviai.

Birželio 15 d. – per Alytaus miesto gimtadienį – kraštotyros 
muziejus surengė mokslinę konferenciją „Alytaus šviesuolių 
portretai“, skirtą Alytaus miesto istorijai svarbiems žmonėms  
pagerbti: buvo prisimintas ilgametis Alytaus cirko vadovas Leo-
nidas Bakanas, tragiškos lemties poetas Rimas Burokas, daili-
ninkas Anatanas Žmuidzinavičius, garsi kraštotyrininkė mokytoja 
Onutė Bladienė ir kt. Susirinko jų artimieji, pažįstami, miesto 
inteligentija. Tą pačią dieną atidaryta paroda apie kitus žymius 
Alytaus žmones „Alytiškiai, įvertinti Lietuvos valstybės apdova-
nojimais“. 

Birželio 20 d. muziejuje vyko dr. M. Paknio paskaita „LDK dai-
lės ir architektūros užsakymai: intencijos, formos, specifika“.

Muziejaus padalinyje A. Jonyno memorialiniame muziejuje 
gegužės 2 d. vyko bendras kelių rajono mokyklų ir muziejaus 
parengtas renginys, skirtas rašytojo Jurgio Kunčino jubiliejui 
paminėti. Mokiniai skaitė žaismingai ir šmaikščiai parašytus ra-
šinius apie įsimintiną kelionę ar nuotykį, kurių netrūko ir paties 
rašytojo gyvenime. Muziejaus darbuotoja papasakojo apie rašy-
toją, pristatė būdingiausius jo būdo ir kūrybos bruožus, pavaišino  

�

�

�

�

�

�

K
ro
ni
ka



75LIETUVOS MUZIEJAI 2007’2

K
ro
ni
kagarsiaisiais imbiero sausainiais, kurie kažkada pasitarnavo po-

kalbiui su bičiuliu palaikyti, o dabar yra tapę jaukių Kunčino pa-
sisėdėjimų su bendraminčiais simboliu. Po programos muziejuje 
svečiai vyko į Alytaus viešąją J. Kunčino biblioteką, kurioje galėjo 
išvysti J. Marcinkevičiūtės filmą apie kūrėją.

Pasitikdamas vasarą – meilės ir romantikos metą – A. Jony-
no memorialinis muziejus pakvietė alytiškius į pasimatymą ant 
„Meilės tilto“. Renginio pavadinimas kilo iš paties A. Jonyno, kitų 
alytiškių rašytojų kūrybos, kurioje daug dėmesio skiriama gra-
žiausioms miesto vietoms – tilteliui per Dailidės ežerėlį, ant kurio 
skiria pasimatymus jau ne viena alytiškių karta. Renginyje viešėjo 
literatų klubo „Tėkmė“ nariai Staselė Nedzinskienė, Scholastika 
Kavaliauskienė, Alfonsas Mekionis ir gerbiamas Maestro Stasys 
Liupkevičius. Skambėjo meilės lyrika, paežere sklido širdį užde-
gančios melodijos. Žiūrovai – daugiausia pusamžės, jau žilste-
lėjusios moterys – braukė šiltais prisiminimais plūstančias aša-
ras, dalis sėdėjo tylios, užsimerkusios... Gal ir vėl sukosi jauno 
mylimojo glėbyje? Tik dabar, jau išgyvenusios negandas, savo 
sudiržusią ranką tiesė jiems su dar didesniu atsidavimu...

Muziejaus padalinyje galerijoje „Skrydis“ balandžio mėnesį 
veikė siuvinėtų paveikslų paroda. 

Birželio mėnesį atsidaryta akmens plastikos paroda „Pleištas“, 
kurioje savo kūrybą eksponavo Mantas Kazakevičius, Vidas Si-
manavičius ir Donatas Patinskas.

Birštono muziejuje balandžio 29 d. vyko Birštono meno 
mokyklos mokinių piešinių parodos „Portretas“ atidarymas, 
skirtas meno mokyklos 30-mečiui. Buvo eksponuojami Meno 
mokyklos mokinių darbai, kuriuose vaizduojami jų mokytojai.

Birželio 2 d. vyko Lietuvos fotomenininkų tikrojo nario Valentino 
Ulevičiaus jubiliejinės fotografijų parodos „Pasivaikščiojimas po 
tėviškę“ atidarymas. Parodos atidaryme dalyvavo pats autorius 
V. Ulevičius, kuris apibūdino kiekvieną savo darbą gamtos tema. 

Birželio 8 d. buvo atidaryta Birštono suaugusiųjų dailės stu-
dijos Tapybos paroda, skirta Birštono miesto šventei. Parodoje 
buvo eksponuojami suaugusiųjų birštoniečių, lankiusių dailės 
studiją laisvu nuo darbo metu, tapybos darbai. Dalyvavo studijos 
vadovai Remigijus ir Eglė Janušaičiai ir darbų autoriai, apibūdinę 
savo tapytus darbus.

Muziejaus padalinyje Birštono sakraliniame muziejuje nuo 
balandžio 4–7 d. vyko edukaciniai užsiėmimai „Šv. Velykos. 
Papročiai ir tradicijos“ ir „Marginkime velykinius margučius 
drauge“. Dalyvavo Birštono lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vaikai, 
Kauno, Elektrėnų, Alytaus, Birštono gimnazijos moksleiviai ir 
pedagogai. 

Gegužės 11 d. Vytauto Didžiojo universiteto docentė dr. 
L. Šinkūnaitė skaitė paskaitą „Baroko pilnatis Pažaislio kamal-
dulių vienuolyne“.

Gegužės 19 d. atidaryta I. Makauskienės grafikos paroda 
„Palaimink mus“.

Gegužės 20 d. pristatyta pirmoji Lietuvoje tokio pobūdžio kny-
ga „Liturginiai rūbai“. Joje pateiktos L. Bartkienės sukurtos li-
turginės tekstilės kolekcijos. Renginyje dalyvavo knygos autorė 
Loreta Bartkevičiūtė Valienė, sakralinės muzikos kūrinius atliko 
Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčios ansamblis. 

Gegužės 23 d. dr. R. Valinčiūtė skaitė paskaitą „Gotikinė skulp-
tūra Lietuvoje“.

Gegužės 31 d. vyko S. Ylos knygos „Jurgis Matulaitis“ prista-
tymas. Jame dalyvavo Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
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mo Vargdienių seserų kongregacijos sesuo Viktorija Plečkaitytė. 
Renginys buvo skirtas Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo Vargdienių vienuolijos steigėjo palaimintojo Jurgio Matulaičio 
mirties 80 metų ir paskelbimo palaimintuoju 20 metų sukaktims 
paminėti. Renginio metu veikė dokumentų paroda. 

Birželio 9 d. teol. lic. R. Zajančkauskienė skaitė viešą paskaitą 
„Dievo tarno Teofiliaus Mtulionio pamaldumas Išganytojui“. 

Birželio 15 d. pristatyta V. Jaručio kalvystės paroda. Parodo-
je eksponuota per trisdešimt geriausių pastaruoju metu sukurtų 
V. Jaručio kalvystės darbų. Dalyvavo parodos darbų autorius, 
grojo Prienų gimnazijos moksleiviai (mokytoja R. Ruočkienė). 

Birželio 20 d. dr. J. Zabulytė skaitė paskaitą „XIX–XX a. vidurio 
lietuvių mediniai kryžiai: funkcijos aspektas“.

Biržų krašto muziejuje „Sėla“ iki balandžio 14 d. biržiečiai 
galėjo aplankyti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarės 
Birutės Valionytės fotografijų parodą „Didžioji Lietuva“. Nuot-
raukose pateikta Didžiosios Lietuvos istorija – Lietuvos pilys. 

Balandžio 6 d. muziejuje atidaryta biržiečio dailininko Alio Bal-
bieriaus asambliažų paroda. Parodoje eksponuoti 29 darbai, 
sukurti per pastaruosius trejus metus.

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ filiale, Vabalninko muziejuje, 
balandžio mėnesį vyko Velykinė paroda, joje eksponuotos tauto-
dailininkės Vytenės Repšienės pintos verbos, margučiai ir moky-
tojos Lilonės Tubelytės iš gamtinės medžiagos sukurti atvirukai, 
paveikslėliai.

Balandžio 20 d. muziejuje pristatyta nauja edukacinė pamoka 
„Ką paukšteliai čiulba ulba“. Pamokėlėje dalyvavo Kaštonų pa-
grindinės mokyklos antrokai. Ši edukacinė pamoka – Biržų krašto 
muziejaus „Sėla“ muziejininkės Danutės Žemaitienės ir Kaštonų 
pagrindinės mokyklos vaikų folkloro ansamblio, vadovaujamo 
mokytojos Eglės Jažauskienės, bendras projektas.

Gegužės 8 d. muziejuje atidaryta fotografijų paroda „Šiaurės 
Lietuvos etninė kultūra: architektūra ir kraštovaizdis“. Parodą 
pristatė jos sudarytojas, „Žiemgalos“ redaktorius Vytautas Didž-
petris ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Romualdas 
Apanavičius. Parodoje eksponuotos istorinės nuotraukos iš įvai-
rių muziejų fondų ir dabarties vaizdai. Parodos tikslas – priminti 
žmonėms, kaip svarbu saugoti krašto gyventojų iš kartos į kartą 
perduodamas kultūros vertybes, nes išlikęs kaimo architektūros 
paveldas nėra didelis.

Gegužės 19 d. biržiečiai trečią kartą rinkosi į muziejų, kur vyko 
renginys „Pavasarėjančios naktys muziejuje“. Šventės atidarymo 
metu savo programą rodė „Pilies teatras“, „Saulės“ gimnazijos 
choras, folkloro ansamblis „Žemyna“, vyko viktorina „Biržietiškos 
istorijos keliais. Atsakymus rask ekspozicijoje“. Viktorinos nuga-
lėtojui muziejininkai įsteigė prizą – televizorių. Prasčiau atsakę į 
klausimus gavo LRT įsteigtus paguodos prizus. Renginio metu 
vyko piešinių konkursas vaikams „Man patinka šis eksponatas“, 
jaunųjų kūrėjų konkursas „Žiogas stiklinėje“. Renginio dalyviai 
buvo sužavėti Rokiškio kultūros rūmų jaunimo teatro vaizdo 
spektakliu „Liftas“, Mindaugo iš Rokiškio anekdotais, Pasvalio 
kultūros centro šokio teatro „Tango&“ programa ir „Vėjo daina“, 
kurią suūrė ir atliko Jūratė Garnelienė.

Gegužės 29 d. muziejuje vyko Panevėžio apskrities profesio-
nalių dailininkų paroda, skirta 10 jubiliejinei apskrities meno ir 
sporto šventei „Aukštaitijos spalvos 2007“ Parodoje dalyvavo 
dailininkai iš grupių „8+“ (Biržai), „RATS“ (Pasvalys) ir „Roda“ 
(Rokiškis). 
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Birželio 14 d., Gedulo ir Vilties dieną, iš Biržų krašto muziejaus 
„Sėla“ muziejaus rinkinių surengta paroda „Tremtinių godos ir vil-
tys rankdarbiuose ir paveiksluose“. Parodos eksponatai priminė 
žmonių likimus, stiprią lietuvių dvasią, meilę ir ryšį su gimtuoju 
kraštu, tragišką okupuotos Lietuvos valstybės istorijos laikotarpį.

Birželio 20 d. muziejuje atidaryta dailininko Arvydo Každailio 
piešinių paroda „Atgal ir vėl iš naujo“. Parodoje eksponuojami 
per kelerius pastaruosius metus piešti 23 piešiniai. Tai nauji ir pa-
gal jau spėjusias mitologizuotis temas atsiradę piešiniai iš senų 
užrašų knygelių, kuriems anksčiau neužteko laiko.

Jonavos krašto muziejus balandžio 5 d. surengė išvy-
ką – mokomąjį seminarą rajono mokytojams kraštotyrininkams 
ir mokyklų muziejų vadovams į Panevėžio kraštotyros ir J. Balči-
konio gimnazijos muziejus.

Balandžio 4 d. vyko švietėjiškas renginys „Nuo šv. Izidoriaus iki 
šv. Morkaus. Apeigos ir papročiai“.

Balandžio 17–27 d. pristatytas Pilietinio ir tautinio ugdymo pro-
jektas. Ekskursijos „Jonavos Europa“ bendrojo lavinimo mokyklų 
5–7 klasių moksleiviams: R. Samulevičiaus pagrindinės mokyk-
los penktokams, VšĮ Suaugusiųjų švietimo centrui, J. Ralio ir 
Ruklos J. Staislausko vidurinių mokyklų šeštokams, Jonavos 
jaunimo mokyklos moksleiviams ir neįgaliesiems, Šveicarijos ir 
„Lietavos“ pagrindinių mokyklų penktokams. 

Balandžio 25 d. įvyko popietė „Arbatos paslapčių beieškant 
senojo Jonavos dvaro naujoje svetainėje“.

Gegužės 8–31 d. vyko pilietinio ir tautinio ugdymo projektas – 
ekskursijos „Jonavos krašto dvarai ir palivarkai“ rajono bendrojo 
lavinimo mokyklų 8–10 klasių moksleiviams.

Gegužės 18 d. vyko Tarptautinei muziejų dienai skirti renginiai: 
muziejaus reklaminių skelbimų parodos „Praeities puslapiai“ 
atidarymas, vakaras muziejininkams ir muziejaus bičiuliams 
„Muziejaus dienos ir darbai“.

Gegužės 19 d. vyko Tarptautinės muziejų nakties renginiai: 
naktinė ekskursija po Jonavos rajoną „Krašto grožio sužavėti“ ir 
„Raganų puota“ ant Paberžės piliakalnio (ugnies pagarbinimas, 
burtai, liaudies dainos, žaidimai, šokiai).

Birželio 5–12 d. vyko ekspedicija „Jonavos krašto etninis pa-
veldas“ (pagal pilietinio ir tautinio ugdymo projektą „Kraštotyra 
ir etninio paveldo puoselėjimas“). 

Liepos 5 d. atidaryta fotografijų paroda „Jonavos kraštas ne-
priklausomoje Lietuvoje“, skirta Mindaugo karūnavimo dienai. 

Muziejaus padalinyje Samulevičių sodyboje balandžio 27 d. vyko 
švietėjiškas renginys Rumunijos Pučioso miesto moksleiviams. 

Birželio 22–23 d. Joninių šventės metu pristatyti „gyvieji amatai“.
Kelmės krašto muziejuje balandžio 14 d. atidaryta paroda 

„Smurto kronika: Lietuva 1939–1941 metais“. Muziejaus lanky-
tojai galėjo susipažinti su 2006 m. Europos Parlamento rūmuose 
Briuselyje ir Lietuvos Respublikos Seimo Parlamento galerijoje 
eksponuota Genocido aukų muziejaus parengta paroda. Ši paro-
da surengta Europos Parlamento nario V. Landsbergio iniciatyva 
1941 m. birželio trėmimų 65-osioms metinėms atminti.

Balandžio 19 d. muziejininkai kartu su Jaunimo folkloro centro 
darbuotojais organizavo Atvelykio šventę Kelmės miesto gyven-
tojams. Prie buvusio Kelmės dvaro daugiau kaip 100 mažesnių 
ir didesnių kelmiškių susirinko švęsti Atvelykio. Keliais etapais 
vyko margučių ridenimo varžybos. Šventės dalyvius linksmino 
Jaunimo folkloro skyriaus vaikų folkloro kolektyvas „Verpeliuks“ 
(vadovė D. Miliauskienė). Iš šventės dalyvių atsineštų margučių 
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buvo renkami trys gražiausi. Didžiulis būrys kelmiškių dalyvavo 
margučių daužymo varžytuvėse, itin populiarus buvo vaikščioji-
mas su kojūkais ir važinėjimasis buvusia dvaro brika.

Gegužės 5 d. muziejuje surengtoje septintojoje rajono mokinių 
kūrybinių darbų parodoje dalyvavo būrys moksleivių iš 18 mo-
kyklų. Daugiau kaip 300 įvairių Motinos dienai skirtų darbų 
(drožinių, mezginių, siuvinių, žaislų ir kt.) moksleiviams padėjo 
sukurti 28 technologijų mokytojai. 

Gegužės 25 d. Kelmės krašto muziejuje atidaryta fosilijų pa-
roda iš Albino Ambrozo asmeninės kolekcijos, kurioje eksponuo-
tos prieš kelis milijonus metų žemėje gyvenusių suakmenėjusių 
gyvūnų liekanos.

Gegužės 23 d. muziejuje įvyko mokslinė konferencija „Dvarų 
gyvenimo kasdienybė XIX amžiuje“, kurioje pranešimus skaitė 
Kultūros, filosofijos ir meno instituto daktarė J. Širkaitė, Nacio-
nalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus lektorės A. Snitkuvienė 
ir R. Kišonienė, Žemaičių dailės muziejaus lektorė J. Skurdaus-
kienė, Žemaičių muziejaus „Alka“ lektorius R. Petrikas. Konferen-
ciją rėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir 
sporto fondas.

Gegužės 24 d. atidaryta Valentino Lukono fotografijų paroda 
„Vestuvės“.

Birželio 8 d. organizuota 39-oji Žemaitės premijos įteikimo ce-
remonija ir laureto susitikimas su Kelmės visuomene. Premija šie-
met skirta poetui, prozininkui ir dailininkui, Nacionalinės premijos 
laureatui Leonarduis Gutauskui už romaną „Sapnų teologija“.

Birželio 14 d. muziejuje surengta konferencija „Pokario įvykių 
įamžinimas Kelmės rajone“. Muziejininkas R. Serva pristatė pa-
rodą ir kompaktinę plokštelę, kurioje pateikti V. Lukono nufoto-
grafuoti kryžiai, žymintys pokario kovotojų už Lietuvos laisvę 
žuvimo vietas. Parodoje dalyvavo Nepriklausomybės akto sig-
nataras A. Račas, Kražių kraštotyrininkas E. Dirmeikis, istorijos 
mokytojas E. Uksas, Užvenčio seniūnas Z. Virbalas.

Kretingos muziejuje 2007 m. balandžio 24 d. atidaryta Kre-
tingos meno klubo „Pinx“ menininkų kūrinių paroda „A/moralu“. 

Balandžio 27 d. organizuota rajono mokyklų jaunųjų poetų 
šventė.

Balandžio 28 d. Kretingos rajono savivaldybėje atidaryta mo-
kytojos Valdonijos Sausaitytės-Karaliūnienės tapybos darbų  
paroda. 

Gegužės 6 d. vyko kamerinės muzikos festivalio II „Pavasario 
gaida“ koncertas „Baltijos gitarų kvartetas“, „Kelionė laiku su 
klasikine gitara“. 

Gegužės 9 d. įvyko vienos garsiausių Lietuvos žolininkių, eko-
logiškų vaistažolių „Jadvygos žolės“ gamintojos ir platintojos, 
provizorės Jadvygos Balvočiūtės ir dr. Zigmanto Gudžinsko kny-
gos „Lietuvos vaistiniai augalai“ pristatymas.

Gegužės 9 d. atidaryta mokytojos Rūtos Kučinskaitės tapybos 
darbų paroda. 

Gegužės 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo galerijoje atida-
ryta paroda „Naivusis menas“ (iš Kretingos muziejaus fondų). 
Parodoje eksponuoti Antano Drungilo tapybos darbai ir Alfonso 
Skiesgilo (tėvo) medžio dirbiniai. 

Gegužės 10 d. vyko seminaras pedagogams „Darbas su sun-
kiai auklėjamais mokiniais“.

Gegužės 12 d. vyko renginys iš ciklo „Metai ir žmonės“, skir-
tas rajono Garbės piliečio, Šventosios girininkijos girininko Anta-
no Rimanto Kviklio jubiliejiniam gimtadieniui. 
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Gegužės 17 d. muziejaus specialistai dalyvavo Tarptautinei 
muziejų dienai paminėti skir toje metodinėje dienoje Telšių 
„Alkos“ muziejuje.

Birželio 1 d. organizuotas kultūros vakaras „Žmonės ir likimai. 
Mažosios Lietuvos kūrėjai“. Tai kultūros vakarų ciklas, skirtas iš-
kiliems Mažosios Lietuvos kūrėjams A. Brakui, Vydūnui, P. Dom-
šaičiui ir kt. Vakarą vedė aktorė V. Kochanskytė. 

Birželio 6 d. atidaryta paroda „Klaipėdos apskrities liaudies 
meistrų kūrybos darbai“. Vyko konkurso „Aukso vainikas“ pir-
masis turas. 

Birželio 8 d. vyko respublikinė bitininkų konferencija, skirta bi-
tininkų draugijos įkūrimo 90-osioms metinėms pažymėti. Konfe-
rencijoje pranešimus skaitė dr. Vytautas Salinka, habil. dr. Jonas 
Balžekas, Rūdaičių pagrindinės mokyklos vyr. mokytoja Elena 
Šimkuvienė. 

Birželio 15 d. muziejuje koncer tavo Klaipėdos kamerinis 
orkestras.

Kupiškio etnografijos muziejuje balandžio 10 d. atidaryta 
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kupiškio rajono skyriaus 
narių medžiotojų 2006 m. medžioklės sezono trofėjų paroda. 
Muziejuje eksponuoti stirnų, briedžių, elnių ragai, šernų iltys, 
įdomūs kupiškėnų medžiotojų radiniai.

Balandžio 13 d. vyko Kupiškio rajono ūkininkių draugijos „So-
džius“ 10 metų jubiliejui skirtos kūrybos darbų parodos atida-
rymas. Parodoje eksponuoti siuvinėti ir skiautiniai paveikslai, 
kilimai, megztos ir nertos servetėlės, iš džiovintų žolynų sukom-
ponuoti atvirukai, batika puošti išeiginiai drabužiai. Kūrinius eks-
ponavo 24 draugijos narės. Koncertavo Kupiškio rajono Naivių 
laisvalaikio centro ansamblis „Retro“.

Gegužės 7 d. kupiškėnų ir krašto svečių dėmesiui pristatyta 
Vilniaus dailės akademijos absolvenčių D. Andziulytės, J. Kačiu-
šytės, A. Kulbytės, A. Rekštytės tapybos darbų paroda.

Gegužės 19 d. A. Petrausko muziejuje, Uoginių kaime, vyko 
„Muziejų nakties“ renginys „Senoji gegužinė Lietuvos kaime“. 
Renginio dalyviams – Kupiškio rajono bendruomenių nariams, 
jaunimui – pristatyti senojo Lietuvos kaimo gegužinių, kitų pa-
silinksminimų papročiai. Renginyje pasirodė ir svečiai: senovės 
baltų baltų karybos klubas „Kovarnis“, Kupiškio rjono Alizavos 
kultūros namų kapela (vadovas B. Petronis). Biržų kultūros centro 
jaunimo tautinių šokių kolektyvo „Raitytinis“ (vadovė D. Kalkie-
nė) šokėjai šoko įvairius lietuvių liaudies šokius, vyko dainininko 
J. Čepulio pasirodymas.

Gegužės 29 d. atidaryta Kupiškio rajono bendrojo lavinimo 
mokyklų moksleivių kūrybos darbų paroda „Dangaus šviesuliai 
lietuvių tautosakoje ir rašytojų kūryboje“. 

Birželio 15 d. atidaryta tautodailininkų, medžio drožėjų, tarp-
tautinio medžio drožėjų ir akmentašių plenero „Žmogus ir van-
duo“ dalyvių Jono Tvardausko, Kęstučio Krasausko, Vido Jatule-
vičiaus kūrybos darbų paroda.

Birželio 15 d. atidaryta Fotografijų paroda „Kupos upė miesto 
pradžia“. Joje eksponuotos tarpukariu ir mūsų dienomis darytos 
Kupos upelės, iš kurios kilo Kupiškio pavadinimas, nuotraukos.

Birželio 21 d. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 
Vitražų salėje vyko muziejaus organizuotas renginys kupiškė-
nės aktorės Unės Babickaitės-Graičiūnienės 110-osioms gimi-
mo metinėms. Dalyvavo aktorė V. Kochanskytė, Kauno styginių 
kvartetas „Collegium“.
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Lazdijų krašto muziejuje balandžio 13 d. atidaryta Ilonos 
Miklaševičiūtės-Šidlauskienės pirmoji personalinė kūrybinių dar-
bų paroda, skirta prisiminimams, tėviškei Dzūkijos pakraštyje, 
kur prabėgo dailininkės vaikystė ir jaunystė. Parodoje eksponuoti 
grafikos ir koliažo technika sukurti darbai.

Gegužės 2 d. muzikinėje popietėje „Romantinė violončelė“ 
koncertavo Mindaugas Bačkus (violončelė) ir Rokas Zubovas 
(fortepijonas). Tai edukacinio pobūdžio renginys, kuriame me-
nininkai ne tik grojo, bet ir pasakojo apie garsius kompozitorius, 
kurių kūrinius jie atliko. Muziejaus lankytojus užbūrė romantinės 
muzikos garsai, pasak M. K. Čiurlionio, yra „skausmo takas į 
dvasios vartus“.

Gegužės 25 d. atidaryta Lazdijų ir Seinų fotomeninkų darbų 
paroda „Mes Jūsų nepamiršime“, kurioje pristatyti labiausiai Laz-
dijų krašto kultūrai nusipelniusių žmonių portretai.

Birželio 1 d. vyko istorinė konferencija „Lazdijų praeities pus-
lapiai“, skirta 410-osioms Lazdijų miesto įkūrimo metinėms. 
Konferencijos metu pranešimą apie Laisvės kovas Seinų krašte 
1918–1923 m. skaitė Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių 
rinktinės vado pavaduotojas Gintaras Lučinskas, Lazdijų Motie-
jaus Gustaičio gimnazijos istorijos mokytoja Salomėja Paškevi-
čienė perskaitė pranešimą apie draugijų veiklą Seinų apskrityje 
tarpukariu, Lazdijų ligoninės medikė Irena Poviliūnienė sklaidė 
Lazdijų ligoninės istorijos puslapius, o Lazdijų krašto muziejaus 
fondų saugotoja Daiva Mikalauskienė susirinkusiems priminė 
Lazdijų švietimo įstaigų istoriją.

Muziejaus padalinyje Laisvės kovų muziejuje 2007 m. gegu-
žės 13 d. vyko minėjimas „Prisimenant žuvusiuosius“. Nenu-
maldomai bėga metai, tačiau yra neužmirštamų datų. Viena iš 
jų – 1945 m. gegužės 16 d. vykęs Kalniškės mūšis. Minėjimo 
metu buvo pagerbti Kalniškės mūšio dalyviai.

Muziejaus padalinyje Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės 
muziejuje birželio 1 d. paminėtos Kapčiamiesčio progimnazijos 
įkūrėjo ir direktoriaus, mokytojo Motiejaus Bigelio 100-osios 
gimimo metinės.

Marijampolės kraštotyros muziejuje balandžio 3 d. „Sau-
lėračio“ galerijoje pristatyta „Šaipokų“ klubo (Kaunas) karikatūrų 
paroda ir Sauliaus Lampicko (Alytus) medžio skulptūros paroda. 

Balandžio 12 d. surengtas edukacinis renginys moksleiviams 
„Margutis – šv. Velykų stebuklas“.

Gegužės 4 d. vyko motinos dienai skirtas edukacinis renginys 
moksleiviams „Mamos mokykla“.

Gegužės 4 d. „Saulėračio“ galerijoje atidaryta Lietuvos aklų-
jų ir silpnaregių sąjungos ir Lietuvos dailės muziejaus parengta  
edukacinė paroda „Liečiu – matau“.

Birželio 21 d. įvyko edukacinis renginys vaikų darželio „Linelis“ 
auklėtiniams „Ką pasakoja muziejaus eksponatas?“.

Muziejaus padalinyje Marijampolės Tauro apygardos partiza-
nų ir tremties muziejuje balandžio 27 d. paminėti 1947 m. žuvę 
Tauro apygardos partizanai.

Molėtų krašto muziejuje balandžio mėnesį veikė kovo  
28 d. atidaryta velykinė rajono mokinių ir mokytojų darbelių 
parodėlė, dvelkusi pavasario nuotaika ir šventiniu laukimu. Pa-
rodos atidaryme dalyvavęs senbūvis molėtiškis Jonas Bimbiris 
su dideliu ilgesiu prisiminė jaunystę, anuomet švęstas šventes, 
žmonių nuoširdumą, kaip iš kartų į kartas buvo perduodamos 
krašto tradicijos.
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Gegužės 12 d. Molėtų „Vyturėlio“ lopšelio darželio vaikų dai-
lės studijos vadovė Jolanta Žalalienė surengė studijos lankytojų 
piešinių parodą. 

Gegužės 9–31 d. uždaryta Molėtų krašto muziejuje veikusi 
IX Molėtų rajono mokyklų mokinių darbų paroda, kurią surengė 
Švietimo centras. Parodos dalyvius pasveikinusi Molėtų švietimo 
centro direktorė R. Žvinienė džiaugėsi, kad paroda buvo gau-
siai lankoma mokinių, jų giminaičių, draugų. Parodos dalyvius  
pasveikino ir savo prizą įteikė rajono meras V. Stundys. 

Panevėžio kraštotyros muziejus seniausiame miesto pas-
tate gegužės 19 d. atidarė naują ekspoziciją „Upytės bajorai“. 
Ji skirta šimtmečius kraštą valdžiusiam bajorų luomui. Nuo pat 
XIV a. Upytės bajorai aktyviai dalyvavo visuose istoriniuose įvy-
kiuose. Ekspozicija įrengta autentiškame pastate – Upytės pa-
vieto archyve, kuriame buvo saugomi pavieto bajorų seimelių 
dokumentai, teismų nutarimai, testamentai. Tai seniausias išlikęs 
archyvo pastatas Lietuvoje.

Pasvalio krašto muziejuje balandžio 1 d. muziejaus teatras 
Ukmergės kultūros centre parodė spektaklį „Saulėgrąžos rasa“.

Balandžio 5 d. vyko mokinių viktorina – „Ką žinai apie Lietuvos 
kariuomenę?“. Viktorinoje jėgas išmėgino septyni Pasvalio rajono 
moksleiviai, tarp kurių buvo ir dvi merginos. Su užduotimis geriausiai 
susidorojo Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos dvyliktokas 
Šarūnas Mašalas. Rengiant viktoriną aktyviai talkino ir vertinimo 
komisijoje dalyvavo Karo prievolės administravimo tarnybos prie 
Krašto apsaugos ministerijos teritorinio Pasvalio skyriaus vedėjas 
kapitonas Linas Mainonis ir jo kolega – KASP Vyčio apygardos  
5-osios rinktinės 508 kuopos vadas kapitonas Kęstutis Jančys.

Balandžio 18 d. vyko dainuojamosios poezijos vakaras „Santa-
kos“, koncertavo bardai Jonas Čepulis ir Ovidijus Jucys.

Balandžo 19 d. muziejus teatras Utenos mokyklų direktoriams 
ir švietimo skyriaus darbuotojams pristatė spektaklį „Saulėgrą-
žos rasa“. 

Balandžio 20 d. muziejuje jau aštuntąjį pavasarį iš eilės į jau-
nųjų literatų konkursą suvažiavo pradinių klasių mokiniai iš įvairių 
rajono mokyklų. Sulaukta jaunųjų kūrėjų beveik iš visų rajono 
mokyklų, konkursui buvo atrinkti 25 geriausieji. Komisijos na-
riai – mokytojai, literatai, kūrėjai, atrinkę geriausius rašinėlius ir 
poezijos kūrinius, prisipažino vaikų darbuose ieškoję individua-
lumo, ne žinomų kūrinių kopijų, o savų įdomių, netikėtų siužetų, 
herojų. 

Balandžio 27 d. vyko ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų teatro šventės „Teatro uždangą praskleidus“ uždarymas. 
Paskelbti teatro šventės nugalėtojai, apdovanoti dalyviai. 

Birželio 2 d. muziejaus teatras dalyvavo teatrų festivalyje Vel-
žyje (Panevėžio r.) su istorinių romansų inscenizacija-parodija 
„Verksmingoji palergonija“. 

Birželio 5 d. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vidurinės 
mokyklos mokinių ansamblis pristatė Kosto Kubilinsko muzikinę 
pasaką „Bebenčiukas ir kvailiukė“. 

Birželio 23 d. muziejaus teatras dalyvavo sakralinės muzikos 
ir dramos šventėje „Sielos ilgesys“. Palėvenės dominikonų vie-
nuolyne parodytas spektaklis „Keleivio byla“. Tai vienintelė Lietu-
voje tokio pobūdžio šventė, sukviečianti į Palėvenės dominikonų 
vienuolyno ir bažnyčios architektūrinį ansamblį profesionalaus 
meno kolektyvus ir įvairių konfesijų dvasininkus, kūrėjus.

Birželio 27–29 d. Pasvalio krašto muziejininkų iniciatyva Sa-
ločių seniūnijoje vyko etnografinio pobūdžio ekspedicija, kurios 
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metu muziejininkai rinko etnografinę medžiagą – senovines  
dainas, šokius, užrašinėjo vietos gyventojų atsiminimus. Pagrin-
dinis ekspedicijos rėmėjas – Kultūros ministerijos etninės kultū-
ros plėtros fondas.

Raseinių krašto istorijos muziejuje balandžio 6 d. su-
rengtas seminaras „Kiaušinių marginimas vašku ir dažymas“. 
Jo metu dalyviai susipažino su senais tradiciniais marginimo 
raštais, ženklais ir simboliais, marginimo technika.

Balandžio–gegužės mėnesiais vykdoma edukacinė programa 
„Rajono piliakalniai ir baltų šventvietės“, „Senų puodų kalba“, 
„Eksperimentinė batika“.

Nuo gegužės mėnesio pradėtas vykdyti projektas „Pažinkime 
Raseinių krašto senąsias sodybas“. II–IV ketvirtį bus tyrinėjama 
pietrytinė dalis. Ekspedicijų Ariogalos, Betygalos, Girkalnio Ra-
seinių seniūnijose metu fotoaparatu, fotokamera bus fiksuoja-
mos nykstančios sodybos, pastatų architektūra. Į projekto veiklą 
įtraukiama ir jaunoji karta. Visa informacija bus sukelta į kom-
paktinę plokštelę.

Gegužės mėnesį surengta paroda „2006–2007 m. dovanos – 
muziejaus eksponatai“, skirta Tarptautinei muziejų dienai.

Gegužės 18 d. vyko Muziejų naktis Pasandravyje. Maironio 
tėviškėje parodyta teatro „Ramūno ateljė“ monodrama „Ir visa-
da bus per vėlu“ pagal Alberto Kamiu romaną „Krytis“, Gynėvės 
vizualinių ir akustinių menų centro poetinė kompozicija „Valdo-
vas“ pagal Justino Marcinkevičiaus kūrybą ir senovės indų epą 
„Bhagavad – Gita“.

Gegužės 31 d. vyko geologijos ekspozicijos rekonstrukcijos 
užbaigimas ir pristatymas Betygalos muziejuje.

Birželio 12–14 d. surengtas antrasis istorinis žygis dviračiais 
„Jungtinės Kęstučio apygardos partizanų keliais“ (Raseinių, Kel-
mės ir Radviliškio r.)

Birželio 6–13 d. vyko edukaciniai užsiėmimai „Kalendorinės 
šventės: Joninės“. Moksleiviai buvo supažindinami su švenčių 
tradicijomis, papročiais, apeigomis. Kiekvienas dalyvis žolelėmis 
dekoravo atvirukus, rinko augalus kupolei.

Rokiškio krašto muziejuje balandžio 5 d. atidaryta Rokiškio 
rajono dailininkų klubo „Roda“ ataskaitinė kūrybos darbų paroda, 
kurioje 9 autoriai eksponavo 31 kūrinį. 

Balandžio 18–25 d. muziejininkai Rokiškio rajone organiza-
vo renginių ciklą, skirtą žemiečio, tarpukario Lietuvos ministro 
pirmininko Juozo Tūbelio 125-osioms gimimo metinėms pami-
nėti. J. Tūbelio gimnazijos muziejuje buvo pristatyta tūbeliečių 
organizuota paroda, Rokiškio krašto muziejininkai, Rokiškio kai-
miškosios ir Panemunėlio seniūnijų darbuotojai tvarkė J. Tūbe-
lio atminimą įamžinusias vietas, vyko konkursas „Ką žinai apie 
J. Tūbelį“, ministro pirmininko pagerbimas gimtajame Ilgalaukių 
kaime ir jo tėvų kapų aplankymas Panemunėlyje.

Balandžio 25 d. pristatytos naujos Rokiškio krašto muziejaus 
darbuotojų parengtos edukacinės programos Rokiškio rajono 
mokytojams. 

Balandžio 26–27 d. vyko Vilniaus Gedimino technikos univer-
siteto Architektūros fakulteto, Rokiškio r. savivaldybės ir Rokiškio 
krašto muziejaus organizuota Jaunųjų mokslininkų konferencija 
„Kazio Šešelgio skaitymai – 2007“. Renginyje pranešimus skai-
tė, naujausius tyrimus pristatė architektūros doktorantai ir magis-
trantai iš visų architektus rengiančių Lietuvos universitetų.

Balandžio 26 d. atidaryta meno objektų paroda „Langas“ iš 
Panevėžio dailės galerijos. Buvo eksponuojami profesionalių  
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menininkų iš Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Biržų 
28 meno objektai ir instaliacijos.

Gegužės 1 d. Duokiškyje muziejininkai organizavo istoriko, mu-
ziejininko, medžio drožėjo Kazimiero Paunksnio 100-ųjų gimimo 
metinių minėjimą. Kazimieras Paunksnis (1907–1988 m.) gimė 
Paunksnių kaime Rokiškio r., 1932 m. baigė Vytauto Didžiojo 
universiteto humanitarinį fakultetą. 1933–1941 m. dirbo Kauno 
muziejuose, 1953–1956 m. – Rokiškio kraštotyros muziejaus 
direktoriumi. Vėliau daug laiko skyrė kraštotyriniam darbui, rin-
ko tautosaką, piešė aplinkinių kaimų liaudies architektūros kryž-
dirbystės pavyzdžius. Jo surinkta medžiaga saugoma Rokiškio 
krašto muziejuje.

Gegužės 6 d. surengtas kvarteto „AMICI“ koncertas, skirtas 
Motinos dienai. Dalyvavo: Paulius Biveinis (smuikas), Agnė 
Švagždytė (smuikas), Laura Blažytė (altas), Tomas Ramančiūnas 
(violončelė), Viktorija Gailiutė (fortepijonas). Skambėjo R. Schu-
manno, E. Elgaro kūriniai.

Gegužės 9 d. Rokiškio muzikos mokykla organizavo vokalinės 
muzikos konkursą-festivalį „Lėkime dainų sparnais“. 

Gegužės 10 d. vyko apskrities metodinė-praktinė konferencija 
„Pedagoginių idėjų mainai“, kurią organizavo Rokiškio r. savi-
valdybės švietimo centras, Rokiškio r. pradinių klasių mokytojų 
metodinė taryba, Rokiškio krašto muziejus. 

Gegužės 11 d. vyko M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo 
organizuojamas renginių ciklas „Nacionalinio paveldo išsaugoji-
mui – aktyvi pilietinė iniciatyva 2007“. Renginys prasidėjo pažin-
tine ekskursija po Bagdoniškio dvarą. Čia buvo pristatyta paroda 
„Lietuvos dvarai“. Joje eksponuojami M. K. Čiurlionio kultūros 
ir paveldo fondo kaupiami grafikos darbai apie jau aplankytus 
Lietuvos dvarus. Kriaunų muziejuje Panevėžio J. Miltinio dramos 
teatro aktoriai Laimutis Sėdžius ir Eleonora Koriznaitė pristatė 
kompoziciją apie prof. Mykolą Riomerį „Mano sielos tiesa“.

Gegužės 18 d. pirmą kartą organizuota šventė „Naktis muzie-
juje“. Dalyvavo Rokiškio muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras, 
Rokiškio choreografijos mokyklos šiuolaikinio šokio grupė „Fiesta“, 
Rokiškio breikeriai „FREE NOISE CREW“, Aukštakalnių kaimo kape-
la „Barškutis“, Panemunėlio kaimo kapela, Rokiškio baikerių klubas 
„Jėga“. Renginio metu veikė amatų kiemelis ir turgelis, dailininko 
dirbtuvė, žaidimų aikštelė, vyko fotosesijos senovinio interjero fone 
ir kt., sutemus parodytas fakyrų grupės „Litfire“ ugnies šou.

Gegužės 22 d. vyko Škotų folkloro grupės „CULLIVOE 
FIDDLERS“ (Didžioji Britanija) koncertas, kurį organizavo Rokiš-
kio kultūros rūmai.

Birželio 1 d. vyko Laužadžių giminės kūrybos darbų parodos 
uždarymas. Tai pirmoji tokio pobūdžio paroda muziejuje. Lauža-
džiai, kilę iš Laužadžių kaimo (Obelių sen.), savo giminės pradžią 
skaičiuoja nuo Mato ir Uršulės Laužadžių, gimusių XIX a. antro-
joje pusėje ir išauginusių tris sūnus ir dukrą. Šių sūnų vaikai ir 
vaikaičiai (10 asmenų) nutarė parodyti savo įvairiapusę kūrybą. 

Birželio 12 d. vyko mokslinė konferencija „Tyzenhauzai Lietu-
voje ir kaimyninėse valstybėse“. Ji siejama su Rokiškį valdžiusios 
Marijos Tyzenhauzaitės-Pšezdzieckienės 180-osiomis ir paskuti-
nio Rokiškio dvaro savininko Jono Pšezdzieckio 130-osiomis gi-
mimo metinėmis. Konferencijoje dalyvavo svečiai iš Baltarusijos, 
Postavų – vietos, kur Tyzenhauzai taip pat turėjo savo rezidenciją. 
Ta pačia proga buvo atidaryta paroda apie Rokiškio dvarus. Joje 
eksponuoti griūvantys ir atstatyti Rokiškio krašto dvarai. 

Birželio 26 d. prasidėjo Rokiškio krašto muziejaus organizuo-
tas VII respublikinis medžio drožėjų pleneras „Improvizacijos  
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Liongino Šepkos gyvenimo ir kūrybos temomis“, kuriame da-
lyvavo 12 medžio meistrų, iš jų – 4 mokiniai. Rokiškio parkas 
pasipuošė 15 naujų medžio drožinių. Įspūdingiausią ir didžiausią 
plenero darbą „Sprogimas“ sukūrė Adolfas Teresius ir Kęstutis 
Krasauskas, o Rimanto Zinkevičiaus ir Sauliaus Lampicko iš-
drožti „Kareivėliai“ suteikė parkui nenusakomo žavesio, nauju-
mo. Plenerą rėmė Kultūros ir sporto rėmimo fondas, Panevėžio 
apskrities viršininko administracija ir Rokiškio r. savivaldybė.

Skuodo muziejuje 2007 m. balandžio 5 d. atidaryta kau-
koliškės Laimos Gužienės rankdarbių paroda, joje eksponuotos 
vąšeliu nertos įvairiaraštės ir įvairiaspalvės servetėlės, staltie-
sės, lovatiesės.

Balandžio 6 d. atidaryta tautodailininkės Nomedos Kumpienės 
pintų iš vytelių darbų paroda, skirta šv. Velykoms.

Gegužės 3 d. atidaryta Skuodo r. Notėnų pagrindinės mokyklos 
moksleivių Linos Daniūtės, Julitos Šilkauskytės ir Sandros Irčiū-
tės projektinių darbų (rankdarbių) paroda „Tau, mama“.

Gegužės 11 d. vyko mokslinė konferencija, skirta Skuodo 
miesto savivaldos 435-osioms metinėms. Pranešimus skaitė Vil-
niaus universiteto prodekanas, Istorijos teorijos ir kultūros istori-
jos katedros vedėjas prof. dr. Alfredas Bumblauskas („Žemaitija: 
atviri vardo kilmės ir ribų klausimai“), Vilniaus universiteto isto-
rijos fakulteto dėstytoja dr. Genutė Kirkienė („Chodkevičiai – Že-
maitijoje“), Skuodo muziejaus istorikė Joana Šleinienė („Skuodo 
miesto savivaldai – 435“). Dalyvavo Skuodo meno mokyklos 
moksleivių kanklių ansamblis, vadovaujamas mokytojos Sevos 
Kazankovienės. Konferencijoje dalyvavo ne tik istorija besido-
mintys skuodiškiai, kraštotyrininkai, bet ir rajono meras Stasys 
Vainoras, tarybos nariai, politikai.

Gegužės 16 d. muziejuje atidarytos dvi parodos: Kraštotyros 
darbų, ruoštų 2005–2006 m. ir skirtų Skuodo miesto savival-
dos 435-osioms metinėms paminėti, ir profesionalaus dailininko 
Vytauto Kuso tapybos, fotografijos ir švytinčių paveikslų paroda. 
Parodų pristatymo dalyviams dailininkas Vytautas Kusas de-
monstravo pats, kaip „veikia“ jo švytintys paveikslai, anot au-
toriaus, tikras siurprizas meno mėgėjui. Per parodų atidarymą 
grojo ir dainavo Skuodo meno mokyklos moksleiviai (vadovės – 
mokytojos R. Remezienė ir D. Andriekuvienė).

Zanavykų krašto muziejuje balandžio 2–20 d. veikė tauto-
dailininkės Ritos Mockeliūnienės paroda „Margučiai ritas“.

Balandžio 24 d. veikė paroda „Kalvių kalvio Vytauto Jaručio 
darbai“. Eksponuoti 34 kalvystės, juvelyrikos dirbiniai.

Gegužės 11 d. organizuotas seminaras „Tradiciniai amatai ug-
dymo programose“, kurį vedė Sūduvos etninės kultūros globos 
tarybos pirmininkas Valentinas Jazerskas.

Gegužės 11 d. kiemelyje vyko „Tradicinių amatų diena“. Senų-
jų amatų vaikus mokė kalviai, medžio drožėjai, audėjos, pynėjos, 
mezgėjos, dailininkai, puodžiai. Daugiau nei 150 dalyvių buvo 
vaišinami katile virta žuviene.

Nuo gegužės 28 d. iki birželio 12 d. veikė paroda „Karas po 
karo“ (depozitas iš Lietuvos genocido aukų muziejaus).

Birželio 15–29 d. veikė tapybos darbų paroda „Fantazija“. Au-
torė – tautodailininkė Joana Staskevičienė iš Panovių k. (K. Nau-
miesčio sen.). 

Birželio 29 d. atidaryta audėjos iš Kauno Onos Jazerskienės 
paroda „Lovatiesės“.

Zarasų krašto muziejuje 2007 m. balandžio 5 d. įvyko mu-
ziejaus suorganizuota tarptautinė konferencija „Gynybinis pavel-
das Zarasų rajone ir jo panaudojimo ateities vizija“. Konferencijos 
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pradžioje buvo perskaitytas Pirmojo pasaulinio karo dalyvio Ivero 
Heningseno iš muziejaus fondų laiškas žmonai ir šeimai į Daniją. 
Į laišką buvo įdėti piešiniai, kuriuos nupiešė Novoaleksandrovske 
(Zarasuose). 

Balandžio 18 d., Tarptautinę paminklų apsaugos dieną, atida-
ryta paroda „Laiko ženklai“. Zarasų krašto muziejus parengė pro-
jektą, kurio tikslas – propaguoti mūsų rajono kultūros paveldą. 
Šalia iš muziejaus fondų „iškeltų“ fotografijų, kuriose užfiksuoti 
senieji Zarasų miesto ir rajono istorijos ir architektūros paminklai 
ir kiti senieji pastatai, eksponuojamos jaunųjų fotografų nuotrau-
kos, kuriuose – šių pastatų dabartinis vaizdas.

Gegužės 1 d. atidaryta latvių fotografų paroda, skirta Lietuvos 
įstojimo į Europos Sąjungą metinėms. Savo darbus eksponavo 
Rezeknės miesto fotografai Aleksandras Bandarenka, Ivars Dau-
gulis, Kaspars atnieks, Eduards Utans, Andželika Čibelė. Šios 
fotografijos darytos plenero, skirto kelio Varšuva–Sankt Peter-
burgas 170-osioms metinėms, metu. Į atidarymą atvyko latvių 
menininkai Ivars Daugulis ir Kaspers Ratnieks. 

Gegužės 2 d. atidaryta Zarasų medžiotojų būrelių medžioklės tro-
fėjų paroda. Atidaryme dalyvavo Zarasų ir Visagino medžiotojai.

Gegužės 8 d. paminėta Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo 
diena. Istorijos pamokoje dalyvavo dvi klasės moksleivių. Susiti-
kime prisiminimais apie išgyventus karo metus pasidalijo moky-
toja Laimutė Denafienė ir medikė Ona Karužienė. Po renginio ant 
karių kapų padėta gėlių.

Gegužės 18 d. paminėta Tarptautinė muziejų diena. Šia proga 
muziejus susirinkusiems padovanojo kamerinės muzikos koncer-
tą. Koncertavo Daiva Vasiliauskienė (smuikas), Andrius Vasiliaus-
kas (pianinas), dainininkės Lauryna Bendžiūtė ir Justina Gringytė.

Birželio 14 d. paminėta Gedulo ir Vilties diena. Kalbėjo rajono 
meras Arnoldas Abramavičius. Po iškilmingos dalies koncertavo 
Dusetų tremtinių choras.

Vasarą muziejus vykdė projektą „Pažinau, išmokau ir saugo-
siu“. Tautodailininkė A. Tumėnienė būrelį moksleivių mokė audi-
mo meno. Drožėjas R. Pupeikis gimnazistus mokė drožti verps-
tes ir prieverpstes.

Žemaičių muziejuje „Alka“ balandžio 3 d. surengtas edu-
kacinis renginys „Archeologinių paminklų radiniai Žemaitijoje“. 
Endriejavo (Klaipėdos r.) vidurinės mokyklos kraštotyros būrelio 
nariams užsiėmimą vedė muziejaus archeologės D. Karalienė ir 
L. Valatkienė, edukacinį renginį „Etnografiniai eksponatai“ vedė 
V. Rimkuvienė.

Balandžio 13 d. atidaryta paroda „Iš dvarų archyvų: rašytinis ir 
fotografinis palikimas“. Pristatyta medžiaga iš Džiuginėnų, Plate-
lių, Plungės, Rainių, Renavo, Vėžaičių ir kitų dvarų.

Gegužės 3 d. edukacinį renginį „Skiedrų gaminimas ir stogų 
dengimas skiedromis“ Telšių specialiosios mokyklos mokslei-
viams vedė Žemaitijos kaimo muziejaus vedėjas G. Šatkauskas.

Gegužės 4 d. muziejuje atidaryta paroda „Tai mano dalia“ ir 
suorganizuota popietė, skirta Motinos dienai. Koncertavo Telšių 
Mascio lopšelio-darželio vaikai. Parodoje buvo eksponuoti mu-
ziejaus eksponatai ir vaikų darbeliai. 

Gegužės 9 ir 16 d. edukacinį renginį „Mokykla be pamokų. Arklių 
priežiūros pradžiamokslis“ Telšių specialiosios mokyklos mokslei-
viams vedė Žemaitijos kaimo muziejaus vedėjas G. Šatkauskas. 

Gegužės 16 d. vyr. muziejininkas R. Petrikas konferencijoje 
Kelmės krašto muziejuje perskaitė pranešimą „Gyvenimas Džiu-
ginėnų dvare J. Perkovskio fotografijose“.

Gegužės 17 d. pranešimą „Dvarų meno paveldo „Alkos“ mu-
ziejuje tyrimo klausimu“ Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros 
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instituto ir Lietuvos dailės istorikų draugijos surengtoje moksli-
nėje konferencijoje „Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrimai“ 
skaitė muziejaus direktoriaus pavaduotoja Z. Dargaitė. 

Gegužės 31 d. atidaryta dailininko Adolfo Kišono tapybos 
darbų paroda. 

Muziejaus padalinyje Žemaitijos kaimo muziejuje gegužės 
12 d. vyko Gegužinės pamaldos. Į jas susirinko tikintieji, mišias 
laikė Telšių katedros vikaras. Turtingo ūkininko sodybos kieme, 
prie koplytėlės, žmonės giedojo giesmes švč. Mergelei Marijai. 

Gegužės 25 d. paminėtas muziejaus 40-metis. Įrengta paroda, 
pasakojanti Žemaitijos kaimo muziejaus istoriją. Įvyko Žemaitukų 
veislės kumelaitės Agros vardynos. Žemaitės teatro aktoriai 
parodė spektaklio „Marti“ ištraukas. Tą pačią dieną varžėsi 
„Riktingiausi muzikantai“.

Apkeliavusios kitas Europos šalis, į Europos parko muziejų 
gegužę sugrįžo Massimo Ghiotti skulptūros. Septynios plieninės 
žinomo italų menininko skulptūros eksponuotos tam specialiai 
parengtoje muziejaus po atviru dangumi erdvėje. Ghiotti savo 
skulptūroms naudoja konkrečias pramonės konstrukcijų detales, 
dažniausiai turinčias potencialią judėjimo galimybę – spyruokles, 
stūmoklius, krano žnyples. Šios sujungtos detalės neskirtos ju-
dėti, jos įkūnija antikinę pusiausvyrą, proporcijas, harmoniją. Ju-
dėjimas čia suspaustas, įrėmintas, sutelktas į nujaučiamą vidinę 
įtampą. M. Ghiotti skulptūrų ekspoziciją Europos parke sudaro 
šie kūriniai: Keturių valdžia, Besisukanti, Keturių jėga, Bangos, 
Jėga, Heraklitėja, Bėgte.

Genocido aukų muziejuje balandžio 18 ir 25 d. buvo su-
rengtos dokumentinio filmo „Kiekvienas tyli apie ką kita“ („Jeder 
schweigt von etwas anderem“, Vokietija, 2006, rež. M. Bauder, 
D. Franke) peržiūros, lydinčios Vilniaus Goethe‘s instituto Lie-
tuvos nacionaliniame muziejuje pristatomą parodą „Valstybės 
saugumas – Vokietijos vieningosios socialistų partijos diktatūros 
garantas“.

Nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d. muziejuje vykdytas pilietinio 
ir tautinio ugdymo projektas „Pokario istorija jaunimui: tragiškieji 
XX a. Lietuvos istorijos puslapiai“, kuriame dalyvavo daugiau nei 
3,5 tūkst. moksleivių. Projekto dalyviams buvo siūlomos teminės 
ir apžvalginės ekskursijos, dokumentinių filmų peržiūros, edu-
kaciniai užsiėmimai ir specialiai parengti lankstukai su mokslei-
viams naudinga informacija.

Birželio 14 d., minint Gedulo ir Vilties dieną, lankytojai galėjo ne-
mokamai susipažinti su muziejaus ekspozicijomis. Prie paminklo 
politiniams kaliniams ir tremtiniams LGGRTC Memorialinis depar-
tamentas surengė mokinių piešinių parodą „Piešiu istoriją“. 

Tą pačią dieną Vengrijos karo istorijos muziejuje Budapešte 
iškilmingai atidaryta kilnojamoji Genocido aukų muziejaus pa-
roda „Karas po karo: ginkluotasis antisovietinis pasipriešinimas 
Lietuvoje 1944–1953 m.“.

Birželio 15 d., minint Okupacijos ir genocido dieną, vyko mi-
nėjimas Tuskulėnų Rimties parko kolumbariume. Renginio daly-
viams buvo pristatyta tragiška XX a. vidurio Lietuvos istorija. 

Birželio 19 d. muziejaus konferencijų salėje vyko vakaras, skir-
tas Ukrainos partizanų armijos vyriausiojo vado Romano Šuchevi-
čiaus 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Jo metu pranešimą 
apie R. Šuchevičiaus gyvenimo ir veiklos kelią perskaitė Ukrainos 
išsivadavimo judėjimo tyrimo centro direktorius Volodymyras 
Vjatrovičius, buvo pristatyta fotografijų paroda „Ukrainos partizanų 
armijos (UPA) ir Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio (LLKS) partizanai“ 
bei įvyko vaidybinio filmo „Nenugalėtasis“ peržiūra.      
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