Lietuvos muziejų kelio 3-asis naujienlaiškis

Gegužės 30 – birželio 6 d.

Lietuvos muziejų kelias šią savaitę tęsia savo kelionę Žemaitijoje
Gegužės 30 d., trečiadienį, 14 val. Gargždų krašto muziejuje pristatoma paroda
„Muziejaus fondus atvėrus“.
Gargždų miestas – viena seniausių istoriniuose šaltiniuose minimų gyvenviečių Lietuvoje.
Nuo paminėjimo iki šių laikų praėjo daugiau nei pusaštunto šimto metų. Toks ilgas istorijos
laikotarpis leido Gargždams atlikti labai įvairias funkcijas: tai ir pasienio miesto, ir prekybinės
gyvenvietės, ir bajoro dvaro, ir parapijos centro, ir žydų štetlo (miestelis kuriame didelę dalį ar
daugumą sudarė žydai) bei dar daugelį kitų. Vienaip ar kitaip visos šios funkcijos atsispindėjo ir
buvo užfiksuotos istoriniuose šaltiniuose, kuriuos ekspozicijoje gali pamatyti į muziejų užsukęs
lankytojas.
Gargždų krašto muziejus įkurtas 2005 metais. Muziejuje veikia ekspozicija „Pragaištingas
karas“, etnografinė XIX a. pab. – XX a. vid. ekspozicija bei paroda „Senųjų Gargždų vaizdai“,
kurioje eksponuojamos fotografijos, atvirukai iš muziejaus ikonografijos rinkinio supažindinančios
su Gargždais nuo XX a. pr. iki II pasaulinio karo, kurio pradžioje miestelis buvo visiškai
sunaikintas.
Birželio 1 d., penktadienį nuo 11 val. iki vakaro lankytojų lauks Akmenės krašto
muziejus.
Akmenės krašto muziejus vienas iš jauniausių muziejų respublikoje įkurtas 2007 metais.
Muziejus įsikūręs miestelio centre esančiame prabangiame pastate, statytame 1957 metais.
Muziejus įdomus savo kolekcijomis – eksponuojama dviejų tūkstančių įvairių akmenų kolekcija,
kaupta 30 metų. Ją surinko akmeniškis Stanislovas Sungaila. Didžiąją dalį kolekcijos sudaro Papilės
juros periodo uolienos su fosilinės faunos ir floros liekanomis: belemnitai, amonitai, oolitai,
fosilijos. Nuo 2009 m. muziejuje atidaryta dieninių drugelių ekspozicija.
11 val. lankytojams bus pristatomas Akmenės krašto geologinis paveldas. Nuo seniausio 2
milijardus metų siekiančio akmens, 200 milijonų metų skaičiuojančio fitozauro dantų liekanų, iki
įspūdingo dydžio amonitų ir kt.
12 val. vyks spektaklis jaunimui pagal Lazdynų Pelėdos apsakymus „Skerdienei bus gėda“.
12.30 val. puiki proga pamatyti didžiausią Lietuvoje B. Izembeko dieninių drugių kolekciją.
13.30 val. kvies edukacinis užsiėmimas „Vilna, vilnele parink drugelį“.
14.30 val. – vienintelio Lietuvoje gyvų drugių projekto pristatymas „Drugelių namai“.
Lankytojai pamatys daugybę egzotinių drugelių kokonų, spalvingų drugių. O jei pasiseks - stebės ir
drugelio gimimą.
15.30 val. renginių programą užbaigs spektaklis „Velykų vakaras“. Lazdynų Pelėdos
apsakymų motyvais, skirtas rašytojos jubiliejiniams metams paminėti.
Birželio 2 d., šeštadienį, Muziejų kelias stabtels ES lėšomis atnaujintame Žemaitės
memorialiniame muziejuje, Plungės rajone, Godelių kaime.
Grafų Pliaterių polivarke Bukantėje gimė ir augo lietuvių literatūros klasikė Žemaitė (Julija
Beniuševičiūtė-Žymantienė, 1845-1921). Jos gimtajame mieste atidaryta memorialinė ekspozicija,
pasakojanti apie rašytojos gyvenimą ir kūrybą. Eksponuojami etnografiniai-istoriniai daiktai,
knygos, leidiniai, fotografijos. Kurį laiką ekspozicija buvo uždaryta, ES lėšomis buvo vykdomas

restauracijos projektas ,,Bukantės dvaro sodybos restauravimas ir pritaikymas turizmo reikmėms“.
Po restauracijos renovuotas ponų namas, atstatytas svirnas ir tvartas, atnaujinta Žemaitės gyvenimo
ir kūrybos ekspozicija, kuri pirmą kartą pristatoma lankytojams.
10 val. Šv. mišios restauruotoje Bukantės koplyčioje.
11 val. Bukantės dvaro sodybos pašventinimas, ekspozicijų ,,Lietuvių literatūros klasikės
Žemaitės gyvenimas ir kūryba“, ,,Žemaitijos Andersenas- liaudies menininkas Stanislovas Riauka“,
„Senoji ir šiuolaikinė kryždirbystė XVIII-XXI“ pristatymas.
Nuo 13 val. lankytojus džiugins Plungės kultūros centro folkloro ansamblio ,,Gondinga“
pasirodymas. Vyks kermošius, smagūs šokiai ir žaidimai.
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