
MUZIEJŲ NAKTIES IR TARPTAUTINĖS MUZIEJŲ DIENOS RENGINIAI 

LIETUVOJE 2015 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALYTUS 

 

 
Alytaus kraštotyros muziejus 

Savanorių g. 6, Alytus 

Tel. (8 315) 51990 

www.alytausmuziejus.lt 

 

Gegužės 16 d. –  Muziejų naktis 2015. Muziejus – visuomenės darnai 

Programa: 

18.00 val. „ŠKAC, MIRTIE, VISADOS ŠKAC....“  

Alytaus Jotvingių gimnazijos dramos studijos „Taškas“ spektaklis.  Režisieriai: Jonas Gaižauskas, 

Marytė Stasiukynienė ir Gita Strikytė 

Anzelmo Matučio memorialinio muziejaus kiemas, A. Matučio g. 8 

19.00 – 23.00 val. Alytaus kraštotyros muziejus, Savanorių g. 6  

19.00 val. KAIP GIMSTA NAUJOS EKSPOZICIJOS?   

Ekspozicijos „1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje: vienos gatvės istorija“ kūrimas 

19.30 val.  KRYŽŲ NORĖJAU PASTATYC 

Parodos, skirtos etnografinių regionų metams, atidarymas. Justino Lingio dokumentinio filmo 

„Kryždirbystė Lietuvoje“ peržiūra. Žvakių liejimas 

20.00 – 22.00 val. ŽAIDIMAI NE TIK VAIKAMS 

Smalsuoliai kviečiami pažaisti žaidimus „Nugabenk knygą“ ir „Piemenėlių pasaulis“ muziejaus II 

aukšte 

20.00 val. ŠOKIU PAPASAKOTA ISTORIJA 

Šokių studijos „Aušrinė“ ir AJC šokio studijos „Vakarė“ pasirodymas. Vadovė Aušra Saulevičiūtė 

20.30 val. DE ŽAVU 

Alytaus choro „De Žavu“ koncertas. Vadovė Lilija Bernatavičienė 

21.00 val. KELIAS Į MOTERS ŠIRDĮ 

Eduardo Gimenezo atliekamos dainos pritariant gitaros brazdesiui. Pokalbis aistringa tango kalba 

22.30 val. UGNIES ŠĖLIONĖS NAKTYJE 

Studija „Ugnies ratas“. Vadovas Vytautas Krasauskas  

 

Rėmėja - Alytaus miesto savivaldybė 

 

 

BIRŠTONAS 

 
 

Birštono muziejus 

Vytauto g. 9,  LT-59211  Birštonas 

Tel.:  (8 319)  6 56 05, (8 319)  6 56 99, 

el. p. muziejus@birstonas.lt  

 
Gegužės 16 d.: 

11.00 - 18.00  –  muziejaus lankymas ir ekskursijos po muziejų nemokamos. 

http://www.alytausmuziejus.lt/
mailto:muziejus@birstonas.lt


18.00 – Marijampolės rajono Valavičių kaimo “Sūduvos“ bendruomenės režisuotas spektaklis 

pagal žymios lietuvių literatūros klasikės Žemaitės komediją „Trys mylimos“.  

19.00 – parodos „Mūsų krašto tautodailės raštai ir ženklai“ pristatymas. Kiekvienas 

etnografinis regionas ir kraštas turėjo savitus, tik jiems būdingus austinius raštus. Dzūkijos Nemuno 

kilpų regionas taip pat išsiskyrė kai kuriais tik šiam kraštui būdingais raštais. Taip pat labai svarbu 

suvokti, kad tekstilė buvo reikšminga ne tik materialinėje, bet ir dvasinėje krašto  kultūroje.  Parodą 

sudarys tekstilė, surinkta ekspedicijų metu iš vietos audėjų. Parodoje darbai bus sugrupuoti pagal 

raštus, spalvas ir audimo būdus. 

20.00 – edukacinis užsiėmimas „Prakalbinkime tautodailės raštą“. Edukacinės programos 

metu  dalyvius supažindinsime su Dzūkijos regionui būdingais raštais, kuo jie išsiskiria iš kitų 

regionų. Pasiaiškinsime audinių raštų ir ornamentų formas, reikšmes, simboliką bei spalvinius 

aspektus. Išklausę teorinę dalį edukacijos metu dalyviai  iš drobės gabalėlio (adatos ir siūlo pagalba) 

pasisiūs maišelį. Ant maišelio su specialiu rašikliu nusipieš vieną iš rašto simbolių ar visą ornamentą. 

Maišelį pripildys linų sėklomis arba grūdais. 

Visi renginiai nemokami.  

 

 

DRUSKININKAI 

 

Druskininkų miesto muziejus  

M.K. Čiurlionio g. 59, LT-66164 Druskininkai 

tel./faks. (8~313) 51024; 

e.p: muziejus@druskininkai.lt 

www.druskininkumuziejus.lt 

 
Gegužės 16 d. 20.00 val. Muziejų nakties renginio koncertas „Pamoka su M.K.Čiurlioniu“. 

Atlikėjas pianistas Andrius Vasiliauskas. 

 

Klausytojams siūlome pasiklausyti koncerto-pamokos, kurią galėjo girdėti pro atvirus pastato 

langus ir M.K.Čiurlionio amžininkai. Yra išlikusių istorinių liudijimų, kad į Druskininkų miesto 

muziejaus pastatą (anksčiau vadintą vila „Linksma“) M.K.Čiurlionis ateidavo mokyti groti 

fortepijonu savo jaunystės draugę, vilos savininko jauniausiąją dukterį Gražiną Kiersnovskytę.  

Koncertas-pamoka vyks vakare pastato viduje, o klausytojai klausysis terasoje.  Repertuarą sudarys 

Bacho, M.K.Oginskio, S.Moniuškos, M.K.Čiurlionio ir kitų autorių kūriniai. Juos komentuos 

pamokos „mokytojas“ pianistas Andrius Vasiliauskas. 

 

 

DUBINGIAI 

 

Radvilų rūmų archelologinė ekspozicija 

Dubingiai, Molėtų rajonas 

 

Gegužės 16 d. 18.00-23.00 val.  

Programa: 

18.00; 18.30; 19.00; 19.30; 21.00 Radvilų rūmų ekspozicijos pristatymas. 

20.00 val. Dokumentinis filmas „Radvilos. Auksiniai Lietuvos kunigaikščiai“ (rež. R.Bružas, 2009) 

Filme pasakojama apie 2004-2007 metais antropologų, istorikų, menotyrininkų ir archeologų 

bendromis pastangomis atliktą darbą - Radvilų giminės atstovų palaikų suradimą ir identifikavimą. 

Apžvelgiamas šios giminės indėlis į LDK istoriją.  

mailto:muziejus@druskininkai.lt
http://www.druskininkumuziejus.lt/


21.30 val. Filmas „Radviliada“ (rež.R.Rakauskaitė, 2014).  Kino kelionė ,,RADVILIADA” - tai 

naujas lietuviškas filmas, kuriame susitinka dabartis ir viduramžių didikų Lietuva bei atgyja Ula- 

lietuvškasis Spartos mūšis. Filme kartu: legendiniai lietuvių aktoriai, jaunimo subkultūrų lyderiai ir 

žymiausi Lietuvos bei pasaulio Radvilų tyrinėtojai. 

 

  Visą vakarą vaikams  -  edukaciniai užsiėmimai, skirti Radvilų istorijai pažinti.  

Įėjimas nemokamas 

 

 

JONAVA 

 

Jonavos krašto muziejus 

J. Basanavičiaus g. 3, Jonava 

Tel. (8 349) 52335 

El.p. jonavosmuziejus@gmail.com 

www.jonavosmuziejus.lt 

 

Gegužės 16 d.  – Muziejų dienos proga nemokamas muziejaus ir filialų lankymas (būtina išankstinė 

registracija tel. (8 349) 52335. 

9 val. Archeologinio kostiumo rekonstrukcija: nėrimas kauline adata. Užsiėmimą ves 

eksperimentinės archeologijos klubo „Pajauta“ narė Indrė Liškauskaitė (Etnografijos skyriuje). 

Būtina registracija tel. (8 349) 53388. 

12-16 val. Akcija „Prakalbink eksponatus“ - smagių užduočių kupinas orientacinis žaidimas po 

muziejų. Sėkmingai įvykdžiusiems užduotis – suvenyrai. 

 

 

JONIŠKIS 

 

 
Joniškio istorijos ir kultūros muziejus 

Vilniaus g. 6,  Joniškis 

Tel. 8-426-52492, mob.tel. +37067177954 

El.p. muziejus@joniskis.lt 

www.joniskiomuziejus.lt 

 

 

Gegužės 15 d. (penktadienis) 

16.00 val. parodos „Gyvybės medžio simbolika tautodailėje“ atidarymas Joniškio istorijos ir 

kultūros muziejuje (Vilniaus g. 6, įėjimas iš Žemaičių g.). 

17.00 val. Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus ekspozicijos atidarymas ir pristatymas (Vilniaus 

g. 6, įėjimas iš Žemaičių g.). 

18.00 val. tautodailininkės Ugnės Vaineikienės skarų kolekcijos atidarymas ir pristatymas Joniškio 

Raudonojoje sinagogoje (Miesto a. 4 b, Joniškis). 

20.00 val. „Muziejų nakties“ renginys tautosakininko Mato Slančiausko sodyboje-muziejuje 

(Reibinių k., Joniškio r.). 
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Krepšinio muziejus  

Livonijos gatvė 3, II aukštas, Joniškis 

Tel. 8 612 89986 

el.p. leonas.karaliunas@joniskis.lt 

www.joniskiokrepsiniomuziejus.lt 

 

 

Gegužės 16 d.  

Nemokamos ekskursijos! Pavieniai lankytojai turi galimybe prisijungti prie grupių: 15 -16 val., 16-

17 val., 18-19 val., 19-20 val. ir 20-21 val. Malonu būtų, kad ekskursijos būtų užsakomos iš anksto. 

Ekskursijos grupėms trunka 1 val. 

 

 

 

KAUNAS 

 

 
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 

V. Putvinskio 55, Kaunas 

www.ciurlionis.lt 

 

Gegužės 16 d. 19–24 val. 

 

Tarptautinė muziejų naktis „Čiurlionis įkvepia naktinėti“ 

Muzika, nauja pažintis su Čiurlionio kūryba, Čiurlionių šeimos patiekalai, „Miesto sodo“ 

lauko kavinė – galimybė su Čiurlioniu ir greta jo smagiai praleisti muziejų naktį. 

19.00 Juliaus Nosovo teatro ir šokio studija „In Beat“ 

19.30 Pasivaikščiojimas po Čiurlionio galeriją su fleitisto Andriaus Radziukyno imrpovizacijomis 

20.00 Druskininkų džiazo ansamblis. „Čiurlionis kitaip“ 

21.00 Pasivaikščiojimas po Čiurlionio galeriją su soliste Skaidra Jančaite 

22.00 Ramūnas Jaras ir Mykolas Bazaras. „Fuga“ 

19.00–24.00 

Mindaugo Suchocko (Edinburgas) animacija „Zodiakas“ 

Kūrybinės dirbtuvės visiems: „Meilės atvirlaiškiai“, „Įnoringoji pastelė“, „Dėlionės pastabiems“ 

Restoranas „Miesto sodas“: Čiurlioniškas meniu 

mailto:leonas.karaliunas@joniskis.lt
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Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus minėdamas Muziejų naktį, plačiai atvers duris lankytojams 

– koncertų ir ekspozicijos salėse skambės efektingi koncertai (kompozitoriaus multiinstrumentalisto 

Ramūno Jaro, pianisto Mykolo Bazaro ir dainininkės Skaidros Jančaitės, fleitisto Andriaus 

Radziukyno paruoštos koncertinės programos). Taip pat veiks kūrybinės dirbtuvės, kuriose 

kiekvienas bet kokio amžiaus lankytojas galės rašyti meilės laiškus, dovanoti savo išrinktiesiems 

atvirlaiškius, galės išbandyti įnoringą Čiurlionio pamėgtą techniką – pastelę. Tėveliai su vaikais, 

galės pabandyti surinkti Čiurlionišką dėlionę. Muziejaus kiemelyje lauks improvizuota lauko 

kavinė, kurioje bus galimybė paragauti Čiurlionių šeimos skanėstų, kuriuos pagal autentiškus 

atsiminimus parengs restorano „Miesto sodas“ kulinarai. Maloniai užkandžiaujant bus galima 

stebėti muzikos ir šokio pasirodymus po atviru dangumi. Druskininkų džiazo ansamblis ir žinomo 

gatvės šokių virtuozo Juliaus Nosovo vadovaujama šokio grupė palaikys džiugią nuotaiką. Po 

truputį žiebiantis žvaigždėms,  įvyks premjera: pirmą kartą bus pristatoma Edinburgo „Napier“ 

universiteto  absolvento Mindaugo Suchocko sukurta animacija, pagal M. K. Čiurlionio „Zodiaką“.  

Visi renginiai nemokami. Kavinėje kainos – draugiškos  

 

 

 
Istorinė Lietuvos Respublikos 

Prezidentūra Kaune 

Vilniaus g. 33 LT-44290 Kaunas 

Tel. (8-37) 320589 

El. p.: info@istorineprezidentura.lt 

www.istorineprezidentura.lt 

  

 

MUZIEJŲ NAKTIS ISTORINĖJE LR PREZIDENTŪROJE KAUNE 

ORIENTACINIS PAŽINTINIS ŽAIDIMAS „DINGĘS KAUNAS!“ 

Gegužės 16 d. nuo 17 val. 

Gyveni Kaune nuo pat gimimo ir galvoji, kad puikiai jį pažįsti? O gal neseniai atvykai į miestą ir nori 

susipažinti? Visus, kurie nori iš arčiau pajausti miesto genius loci, kviečiame dalyvauti 

orientaciniame pažintiniame žaidime „Dingęs Kaunas“, kuris vyks 2015 m. gegužės 16 d. Preliminari 

renginio trukmė – 3 val. 

Tau tereikės geros orientacijos, greičio, sumanumo, truputėlio žinių ir šaunios komandos! 

Jei nori dalyvauti: 

1) Suburk 5 draugų komandą. 

2) Užregistruok ją el. paštu info@istorineprezidentura.lt. Išankstinė registracija vyksta iki 

gegužės 15 d. 16 val. Renginio dieną (gegužės 16 d.) papildoma registracija paskutinės 

minutės mylėtojams vyks nuo 15 iki 16 val.  

3) 2015 m. gegužės 16 d. 16.45 val. atvyk į Istorinę Prezidentūrą Kaune.  

Žaidimo startas ir finišas  

Komandos startuoja ir finišuoja Istorinės Prezidentūros sodelyje (Vilniaus g. 33). Startas – 17 val. 

Sugrįžtančių komandų laukiama iki 20 val., vėliau grįžusių komandų rezultatai nebebus fiksuojami. 

Taisyklės ir žaidimo eiga 

1) Orientaciniame pažintiniame žaidime „Dingęs Kaunas“ dalyvauti gali visos užsiregistravusios 

komandos. Komandą sudaro ne daugiau kaip 5 asmenys. 

mailto:info@istorineprezidentura.lt
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2) Visi dalyviai žaidime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su 

dalyvavimu žaidime susijusią riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti žaidimo organizatoriams 

jokių pretenzijų. Dalyviai turi elgtis mieste pagal saugaus eismo taisyklių reikalavimus. 

3) Vienintelės transporto priemonės žaidimo metu – žaidėjų kojos. 

4) Žaidimo metu komandos gali naudotis įvairiomis informacijos ieškojimo priemonėmis. 

5) Orientacinio žaidimo metu komandos turi kuo greičiau aplankyti visus žaidimo organizatorių 

nurodytus „Dingusio Kauno“ objektus. Šiuos objektus komandų nariai turi pasiekti kartu. 

Kartu jie turi atlikti ir visas užduotis. 

6) Suradusios objektą, komandos turi atlikti pateiktą užduotį. Užduotį pateikia objekte esantis 

žaidimo koordinatorius, vilkintis žalius marškinėlius su žaidimo logotipu. 

7) Suradusi objektą komanda iš tos vietos koordinatoriaus gauna atitinkamą žymą, o atlikusi 

koordinatoriaus pateiktą užduotį gauna kitą žymą. Tad iš vieno objekto komanda turi išsinešti 

dvi žymas. 

8) Objektų eiliškumą nusistato pati komanda. Svarbiausia – per trumpiausią laiką aplankyti visus 

objektus ir atlikti visas užduotis. 

9) Užduotys pareikalaus dalyvių geros orientacijos, istorinių žinių, komunikabilumo, loginio 

mąstymo, gebėjimo naudotis išmaniosiomis technologijomis ir kt. 

10) Nevilties skambutis – komandos turi teisę paskambinti žaidimo organizatoriams, jei 

pasiklysta ar neranda objekto, tačiau tokia pagalba komandai kainuos 3 balus. 

Laimėtojai 

Laimi ta komanda, kuri surenka didžiausią balų skaičių, t. y. greičiausiai aplanko visus objektus ir 

teisingai atlieka daugiausiai užduočių. Kiekvienas objektas ir kiekviena atlikta užduotis suteikia po 5 

balus (viename objekte balų maksimumas –10), o už greitį skiriami papildomi balai. 

Prizai 

1) Trys valandos smagaus laiko! 

2) Sėkmingai „Dingusio Kauno“ žaidimą įveikę dalyviai apdovanojami atminimo marškinėliais 

(marškinėliais apdovanojami pirmi 30 geriausią rezultatą parodžiusių komandų nariai). 

3) Geriausią rezultatą pasiekusi komanda iškovoja teisę dalyvauti autoriniame Istorinės 

Prezidentūros „Prezidentiniame maršrute“ su lydinčiuoju gidu. Antrą geriausią rezultatą 

pasiekusi komanda iškovoja teisę dalyvauti autoriniame Istorinės Prezidentūros maršrute 

„Dingęs Kaunas“ su lydinčiuoju gidu. Trečiosios vietos laimėtojas kviečiamas į ekskursiją 

„Prezidento rūmai“. 

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba 

 

 

 
Kauno miesto muziejus 

M. Valančiaus g. 6, Kaunas 

Tel. (8 37) 208 220 

El.p. edukacijuskyrius@kaunomuziejus.lt 

www.kaunomuziejus.lt 

 

Gegužės 16 d. 

17.00 – 01.00 – Nemokamas lankymas.  

18.00 – 23.00 Gyvoji istorija Kauno miesto muziejuje 

Ateikite ir pamatykite atgijusius VII a., XV a., XIX a., XX a. personažus natūralioje aplinkoje! 

mailto:edukacijuskyrius@kaunomuziejus.lt
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M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje 

K. Petrausko g., 31, Kaunas 

Tel. (8 37) 733 371 

El.p. mkp.edukacija@kaunomuziejus.lt 

www.kaunomuziejus.lt 

 

Gegužės 16 d. 

17.00 – 01.00 – Nemokamas lankymas.  

18.00 val. interaktyvi ekskursija „Žaidžiame Dainų šventę“ 

19.00 koncertas „Sutems tamsi naktužė“, tautinio meno ansamblis „Ratelinis“, vad. Margarita 

Tomkevičiūtė 

 

 

 

 
P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus 

L. Zamenhofo g. 12, Kaunas 

Tel. (8 37) 422 295 

El.p. ltmm.edukacija@kaunomuziejus.lt 

www.kaunomuziejus.lt 

 

Gegužės 16 d. 

17.00 – 01.00 – Nemokamas lankymas.  

12. 00- 16. 00 Folkloro maratonas, skirtas muziejaus 30-mečiui 

14.00 – Leidinio „Vienišas kanklininkas Juozas Telešius“ pristatymas (L. Zamenhofo g. 8) 

16.00-16.30 Parodos, skirtos muziejaus 30-mečiui, atidarymas 

16.30-21.30 Folkloro maratonas, skirtas muziejaus 30-mečiui 

21.30- 22.30 Koncertas „Vakarojimas su smuiku“. Vad. Ilona Klusaitė  

22.30-01.00 Naktišokiai su KTKC folklorinio ansamblio grupe „Dailingė“, vad. Birutė Nemčinskienė 

ir muzikantais Albinu Vaškevičiumi ir Giedrius Bagdonu 

 

 

 

 

mailto:mkp.edukacija@kaunomuziejus.lt
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J. Gruodžio memorialinis muziejus 

Salako g. 18, Kaunas 

Tel. (8 37) 732 498 

El.p. gruodis@kaunomuziejus.lt 

www.kaunomuziejus.lt 

 

Gegužės 16 d. 

17.00 – 22.00 – Nemokamas lankymas.  

18.00 teatralizuota ekskursija „Svečiuose pas Gruodžius“. Išgerkite arbatėlės, paieškokite lobio, 

paspėliokite dainas 

 

 

 
Kauno pilis 

Pilies g. 17 

Tel. (8 37) 300 672 

El.p. kaunopilis@kaunomuziejus.lt 

www.kaunomuziejus.lt 

 

Gegužės 16 d.  

17.00 – 01.00 – Nemokamas lankymas.  

 

 

 

 

 
Kauno IX forto muziejus 

Žemaičių pl. 73, Kaunas 

Tel.: (8 37) 377750 

El.p.: muziejus@9fortomuziejus.lt 

www.facebook.com/9fortomuziejus 

www.9fortomuziejus.lt 

 

 

Nakties nelaisvėje: gyvoji istorijos interpretacija 

mailto:gruodis@kaunomuziejus.lt
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Gegužės 16 d. nuo 18 iki 23 val. 

 

18:00-22:00 Nemokamas muziejaus lankymas: ekspozicijose atgijusių praeities liudininkų 

pasakojimai, inscenizuoti IX forto istorijos epizodai, galimybė savarankiškai susipažinti forto 

gynybine siena (požemiais). 

18:00, 19:00, 20:00 Ekskursijos IX forto puskaponieryje – galimybė susipažinti su naujausia 

muziejaus ekspozicija restauruotoje muziejaus dalyje, kuri pirmą kartą IX forto istorijoje pritaikyta 

lankymui (vietų skaičius ribotas, būtina registracija: tvirtove@9fortomuziejus.lt). Savarankiškas 

puskaponierio lankymas nuo 21:00 iki 22:00 val. 

22:00 Dokumentinio filmo „Kauno tvirtovė“ peržiūra: muziejaus kino salėje bus rodomas naujausias 

režisieriaus Rimo Bružo filmas. 

 

 

 
Lietuvos švietimos istorijos muziejus 

Vytauto pr. 52, Kaunas 

 tel. nr.:(+370 37) 206 210 

el.p. msvietimomuziejus@gmail.com 

www.LSIM.lt 

facebook: https://www.facebook.com/pages/Lietuvos-%C5%A1vietimo-istorijos-

muziejus/172443069468637?fref=ts 

 

Gegužės 16 d. – Muziejų naktis 

Renginio metu vyks dvi ekskursijos 19 val. ir 21 val. "Senoji mokykla". Balanos šviesoje, 

tarpukario moksleivio suole, lankytojai susipažins su senąja mokykla, išbandys bausmes ir šauniai 

praleis laiką. Ekskursijos trukmė – viena valandą. Renginys nemokamas. 

 

 

 

 
 

Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejus 

Laisvės al. 106, Kaunas, 

tel. /fax 22 96 75 

el. pšt. info@zoomuziejus.lt 

www.zoomuziejus.lt 

  

Naktiniai gyvūnai Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejuje gegužės 15 d. nuo 18.00 val.  iki 21.00 

val. 

mailto:msvietimomuziejus@gmail.com
http://www.lsim.lt/
https://www.facebook.com/pages/Lietuvos-%C5%A1vietimo-istorijos-muziejus/172443069468637?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Lietuvos-%C5%A1vietimo-istorijos-muziejus/172443069468637?fref=ts
mailto:info@zoomuziejus.lt
http://www.zoomuziejus.lt/


Daugeliui mūsų yra tekę būti gamtoje dieną. Bet ar daugeliui – naktį, kuomet gamta atbunda 

naktiniam gyvenimui ? Kai dauguma iš mūsų miegame, ar žinome koks gyvenimas verda miške, 

baloje, pievoje? Kaip smagu sėdint paežerėje sutemus prie laužo išgirsti keistą baublio trimitavimą, 

pavasarinį tuoktuvinį varlių kvarkimą, išvysti tylų šikšnosparnio skrydį ar žalsvą jonvabalio 

švytėjimą. Ar pažįstame naktinę gamtos kalbą ? 

Jei norite sužinoti kokie gyvūnai leidžiasi medžioklėn naktį, išgirsti naktinių gyvūnų balsus, 

kviečiame apsilankyti Muziejų nakčiai skirtame renginyje. 

Prašome su savimi turėti šviečiančius mobiliuosius telefonus arba rankinius žibintuvėlius 

(prožektorius) ! 

Įėjimas į Muziejų nakties renginį nuo 18 iki 21 val. nemokamas. 

Muziejuje taip pat vyks : 

Edukacinis užsiėmimas vaikams: „Pamatyk, išgirsk, sužinok naktyje…“ (Edukacinėje klasėje 

III aukšte)  

Parodos: 

1. Lietuvos ornitologų draugijos pirmininko, fotomenininkų sąj. nario Kęstučio  Čepėno fotoparoda 

„Pasaulio plėšrieji paukščiai“ – I aukšto fojė. 

2. Geriausių 2011 m. fotografijų gamtos tematika paroda – I aukšto fojė. 

3. Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos mokinių paroda „Naktis turi tūkstančius akių“ - II 

aukšto fojė. 

4. Respublikinio gamta besidominčių vaikų klubo „Lutučiukai“ paroda „Dabar pamatyk čia, o 

gamtoje- naktį“- III aukšto fojė. 

 

 

 

 

 
MAIRONIO  LIETUVIŲ  LITERATŪROS  MUZIEJUS 

Rotušės a. 13, Kaunas 

 Tel. 20 68 42  

El. p. maironiomuziejus@yahoo.com 

www.maironiomuziejus.lt 

 

Gegužės 16 d., šeštadienį, 16.00 val.  

„Muziejų nakties“ renginys-detektyvas „Dvasia ko ieško, kas atspės, / Kai skęsta ji tarp 

atminimų!“(Kartą vakare su Maironiu...). 

Pats namų šeimininkas Maironis kvies pasivaikščioti po rūmus, sodo labirintus, nusives į Kauno 

kunigų seminariją, kurioje rektoriavo daugiau nei 20 metų, prie šv. apaštalų Petro ir Povilo 

arkikatedros bazilikos, sustos pasigėrėti Baltąja gulbe Rotušės aikštėje ir patrauks į Aleksoto gatvę, 

kur jo prie Vytautinės bažnyčios lauks bičiulis Juozas Tumas-Vaižgantas. Aptaręs Juodosios 

vakarienės paslaptis Maironis grįš į savo namų sodelį ir pasiūlys prisėsti pavėsinėje, paragauti 

Poeto mėgiamų patiekalų, padeklamuoti, padainuoti... Nes tokią nepaprastą naktį negali miegoti? 

Renginys nemokamas!“ 

 

 

 

mailto:maironiomuziejus@yahoo.com
http://www.maironiomuziejus.lt/


 
Lietuvos aviacijos muziejus 

Veiverių g. 132, Kaunas 

www.lam.lt 
 

Gegužės 16 d. nuo 18 val. muziejaus lankymas – nemokamas, lankytojai savo jėgas galės išbandyti 

skrydžių imituoklyje, demonstruosime Remigijaus Sabulio filmą „Lituanicos paslaptis“ ir bus 

galima pasigrožėti sporto ir laisvalaikio centro šokių grupės „Infinity Loft“ pasirodymu. Šventės 

metu nusipirkę puodelį kavos ar ledų galėsite smaguriauti gamtoje.  

 

 

 

 

Istorinės, karinės technikos muziejus 

S.Dariaus ir S.Girėno g. 29A, Kaunas 

Tel. +370 682 27122 

www.retromobile.lt 

info@retromobile.lt 

  

Pajusk istorinės technikos alsavimą 

2015-05-16 nuo 18.00 iki 02.00 val. (2015-05-17) edukacinė, mokomoji programa lankytojams, 

video bei foto medžiagos demonstravimas.  

 

18 val., 19 val., 20 val. Vaikų vežinimas istorine karine technika bei motobrička  

21 val., 23 val., 01 val. Senoviniu autobusu važinėsime naktinio Kauno gatvėmis.  

 

Visa programa lankytojams nemokama.  

Pirmenybė teikiama iš anksto užsiregistravusiems.  

 

 

 

 

 
Lietuvos sporto muziejus 

Muziejaus 7, Kaunas 

Tel.  (8 37) 20 99 49 

  

Gegužės 16 d., iki 22 val. – lankymas nemokamas 

Ekskursijų vedimas (sporto muziejaus pagrindinė ekspozicija, ekspozicija „Lietuvos cirkas“, 

ekspozicija „Ringo džentelmenas Algirdas Šocikas“), trikrepšio varžybos. 

 

 

 

http://www.lam.lt/
http://www.retromobile.lt/
mailto:info@retromobile.lt


KELMĖ 

 
Kelmės krašto muziejus 

Dvaro g. 15, Kelmė 

Tel. 842761065 

El.p.  kelmesmuziejus@takas.lt  

www.kelmesmuziejus.lt  

 

Gegužės 15 d. (penktadienį )  

Muziejų naktis 2015 :  „Svirną  dures  atsidara“ 

19 val. – Tautodailės  parodų  pristatymai :  

Sigito Jagmino drožyba,  Julijos Daniliauskienės  karpiniai  /vartuose /  

 Birutės Peldūnaitės audiniai. /svirne/ 

  Kelmės  rajono  moksleivių  kūrybos  darbai /svirne/ 

Šventės dalyviai  dvaro rūmų rūsiuose galės  išmokti pasidaryti  molinę švilpynę 

Svečius kartu padainuoti kvies KKC liaudies kūrybos klubas „Medeinė“ 

20 val. – Moderniojo folkloro  grupės „Kitava“ koncertas  

Skambės unikalaus stiliaus  liaudies muzika, kuomet senoji, archajiška lietuvių 

muzika derinama su šiuolaikiškais, populiariaisiais muzikos stiliais (drum&bass, rock, jazz, pop). 

 

 

KERNAVĖ 

 

 
Kernavės archeologinės vietovės muziejus 

Kerniaus g. 4A, Kernavė, Širvintų r. 

LT-19172 

Tel. +370 382 47385 

El.p. muziejus@kernave.org; andrius.janionis@kernave.org 

www.kernave.org 

 

Gegužės 15 d. nuo 20 iki 24 val. 

Piliakalnių apsuptyje aidės seniausios, dar iki Lietuvos krikšto giedotos, užburiančiai gražios  

sutartinės. Dalyvauja: Vilniaus universiteto folkloro ansamblio „Ratilio“ sutartinių atlikėjų grupė, 

Kernavės folklorinis ansamblis „Medgrinda“. 

Kernavės archeologinės vietovės muziejuje vyks protmūšis, norintys galės patikrinti savo istorines 

žinias, susijusias su Kernave. 

Azartą mėgstantys lankytojai jėgas išbandys žaisdami senovinius stalo žaidimus. 

mailto:kelmesmuziejus@takas.lt
http://www.kelmesmuziejus.lt/
mailto:muziejus@kernave.org
mailto:andrius.janionis@kernave.org
http://www.kernave.org/


 

 

KĖDAINIAI 

 

 
 

Kėdainių krašto muziejus 

www.kedainiumuziejus.lt 

 

Gegužės 16 d. nuo 21 val. Kėdainiu reformatų bažnyčioje ir Rotušės kiemelyje – senovinių šokių 

trupės „Festa Cortese“ pasirodymai, bei  kunigaikščių Radvilų valgių pristatymas ir degustavimas. 

Dalyvaus doc.dr.R. Laužikas. 

 

 

 

 
Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija 

J.Basanavičiaus g. 45, LT-57182 

Tel.: +370 347 57398 

www.jmm-muziejus.com  

 

MUZIEJŲ NAKTIS „AVANGARDINIAI POTYRIAI“ 

gegužės 16 d., šeštadienis. Darbo laikas: 10:00 – 23:00 

Muziejaus parodų lankymas nemokamai. Muziejaus lankytojus džiugins skulptūrų ir asambliažų 

paroda „Kuo tikiu“. Parodos autoriai: Juozas Lebednykas, Vladimiras Nikonovas ir Romuladas 

Inčirauskas. Taip pat veiks Janinos Monkutės-Marks kūrybos paroda. 

18 val. R. Širvelio naujos skulptūros „Dėlionė“ atidarymas muziejaus parkelyje. 

Nuo 18 val. iki 21 val. veiks meninių kūrinių ekspozicija lauke, žaidimai, meninės dirbtuvėlės: 

karoliukų ir aksesuarų kūrimas iš popieriaus gamyba; tapyba vaisiais, daržovėm, prieskoniais ir 

dūmais; audimas medyje netradicinėmis priemonėmis; drabužių atnaujinimas (lankytojai kviečiami 

atsinešti drabužį, kurį norėtų atnaujinti įvairiomis tekstilinėmis technikomis); koliažo kūrimas iš 

netradicinių priemonių (lankytojai kviečiami atsinešti įvairių daiktų, iš kurių kursime meno kūrinį). 

Lankytojai bus pakviesti nusifotografuoti asmeninę nuotrauką pasipuošus avangardiniais mados 

aksesuarais. 

21 val. Avangardinio džiazo grupės „Ąžuoliniai berželiai (Oak Birches)“ koncertas, bei ugnies šou 

pasirodymas. 

22 val. kino seansas po atviru dangumi, kuriame bus rodomas Linos Pliolplytės filmas „Advanced 

Style“. 

 

http://www.kedainiumuziejus.lt/
http://www.jmm-muziejus.com/


 

KLAIPĖDA 

 

 

 
 

Lietuvos jūrų muziejaus Muziejų nakties renginys Pilies uostelyje 

 

Gegužės 16 d.  

17.00 – 19.00 val. Edukacinė-pažintinė programa „Keliam bures“: kūrybinės burlaivių dirbtuvės 

"Kaip pakinkyti vėją?", senųjų žvejybos tradicijų pristatymas kurėne, žvejiški žaidimai. 

18.30 – 19.00 val. “Šantės sugrįžta!” Senąsias Baltijos jūreivių dainas krante prie kurėno atliks 

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Jūrinis vaikinų choras. 

Šį vakarą Lietuvos jūrų muziejus dviem valandoms pakeičia savo dislokacijos vietą – iš Kopgalio 

persikelia į Pilies uostelį. Čia visų akį trauks plaukiojantis muziejaus eksponatas – tradicinė kuršių 

marių burvaltė kurėnas. Joje lankytojus priiminės muziejaus istorikai, kurie papasakos ir parodys 

laivo veikimo principus. Tuo tarpu muziejaus edukatoriai kels vėją ant kranto: kvies į kūrybines 

dirbtuves „Keliam bures!“. Kūrybinio vėjo lauks krantinėje išrikiuotų mini kurėnų flotilė: 

spalvinsime, rašysime, klijuosime, rišime mazgus, esime žvejoti, žaisime senoviškus žvejiškus 

žaidimus.  

 

 

 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda 

tel. (8 46) 41 05 27 

Tel. (8 46) 41 05 27 

El.p. info@mlimuziejus.lt 

www.mlimuziejus.lt 

 

Gegužės 16 d.  

12. 00 val. parodos „Žvejyba viduramžių Klaipėdoje“ atidarymas 

13.30–15.30 val. edukacinė programa „Nei žvyno, nei uodegos“ 

16.00 val. Aido Jurkšto parodos „Baltijos švyturiai“ atidarymas bei knygos „Anno 1684. Klaipėdos 

švyturys. Memel“ pristatymas 

18.00–20.00 val. edukacinė programa „Susikurk savo švyturį“ 

18.00 val. žaidimas-aukcionas „(Ne)ieškok sliekų ant asfalto“  su Klaipėdos universiteto studentais 

Viso renginio bus demonstruojama LRT archyvinė medžiaga „ Jūra. Pakrančių švyturiai“ (1995) 

 

Muziejaus lankymas renginio metu  nemokamas 

 

 

mailto:info@mlimuziejus.lt
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Prano Domšaičio galerija 

Liepų g. 33, Klaipėda 

Informacija tel. 8 46 410 421 

www.ldm.lt, www.muziejai.lt 

 

Gegužės 16 d. galerija dirbs nuo 12 iki 19 val. 

Kultūrinio svetingumo diena ir Europos muziejų naktis  

 

 

Ekspozicijos ir parodos: 

Tapytojo Prano Domšaičio (1880–1965) kūryba 

Ilgalaikė paroda „Nuostabioji žemė. Dailininkai Rytų Prūsijoje“. XIX a.–XX a. I pusės tapyba ir 

grafika iš Aleksandro Popovo rinkinio 

Vytauto Kašubos kūrybos ekspozicija „Žmogaus misterija“  

Česlovo Janušo (1907–1993) kūrybos ekspozicija „Prie Baltijos ir prie Atlanto“ 

„Dionyzo Varkalio kolekcija“ iš Lietuvos dailės muziejaus Klaipėdos krašto XIX a.–

XX a. pradžios taikomosios dailės rinkinio 

„Taikomoji dekoratyvinė dailė – mūsų  namams“ iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių“ 

 

Renginiai: 

12–13 val. – Pasakos valanda. 

13–14 val. – Interaktyvios sienos valanda. 

14–15 val. – Kūrybinių dirbtuvių valanda. 

 

Įėjimas nemokamas! 

 

 

 
Laikrodžių muziejus 

Liepų g. 12, Klaipėda 

Informacija tel. (8 46) 410 413 

www.ldm.lt, www.muziejai.lt 

 

Gegužės 16 d. muziejus veiks nuo 12 iki 21 val.  

Kultūrinio svetingumo diena ir Europos muziejų naktis  

 

http://www.ldm.lt/
http://www.muziejai.lt/
http://www.ldm.lt/
http://www.muziejai.lt/


 

Ekspozicijos ir parodos: 

„Laikrodžių konstrukcijų istorija nuo seniausių laikų iki dabar ir laikrodžių formų raida nuo 

renesanso iki moderno“ 

„Laikrodininko dirbtuvė“, supažindinnti su XVI–XIX a. laikrodžių gamybos, remonto bei apdailos 

senoviniais įrankiais 

Ilgalaikė paroda „Barokas – stebuklinga Š. Bulio technika“  

Ilgalaikė paroda „Laikrodžių muziejaus pastato istorija XIX–XX a.“  

Paroda „Laiko spiralė“, skirta Laikrodžių muziejaus 30-mečiui 

Saulės laikrodžių parkas muziejaus kiemelyje 

 

Renginiai: 

17 val. – kūrybinės laikrodžių dirbtuvės – edukacinis užsiėmimas „Gaminame laikrodį“, kurio metu 

dideli ir maži gaminsis originalius veikiančius laikrodžius.  

Būtina išankstinė registracija tel. (8 46) 410 413 

19 val. – muziejaus kiemelyje vaikų laisvalaikio centro klubo „Saulutė“ šokių studijos „INTRUS“ 

(vad. Mindaugas Lekauskas) spektaklis „Laikas dalintis“ – šokio improvizacija, šiuolaikiška 

muzika, originalūs sceniniai sprendimai, akrobatika, įspūdingas fakyrų šou. Projektą remia 

Klaipėdos miesto savivaldybė. 

 

Įėjimas nemokamas 

 

 

 

KRAŽIAI 

 

Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejus 

Kolegijos g. 5, Kražiai, Kelmės r. 

Mob. tel. +370 622 21 321 

El. p. kraziai.turizmas@kraziai.lt 

www.kraziai.lt 

 

Tarptautinės Muziejų dienos proga, gegužės 18 d., Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro galerija 

lankytojus pasitinka su nauja paroda – tautodailininkė Danutė Saukaitienė pristatys savo unikalią 

šieno skulptūrų kolekciją. Parodos atidarymas – 11 val. 

Po parodos atidarymo, 11.30 val., kartu su autore vyks edukacinis šieno skulptūrų – dekoracijų 

gamybos užsiėmimas. Kūrėja visus norinčius supažindins su šieno skulptūrų gamybos technologija, 

parodys kaip įvairūs žolynai įgauna naują formą ir naują gyvenimą... 

 

KRETINGA 

 

 

 

 
Kretingos muziejus 

http://www.ldm.lt/Parodos/Muziejusirpadaliniai/A_S_Bulis.htm
http://www.ldm.lt/Parodos/Muziejusirpadaliniai/Lair_muz_pastatas.htm
http://www.ldm.lt/Parodos/Muziejusirpadaliniai/Lair_muz_pastatas.htm
http://www.ldm.lt/KLM/laiko_spirale.htm
mailto:kraziai.turizmas@kraziai.lt
http://www.kraziai.lt/


Vilniaus g. 20, Kretinga 

Tel. 8 445 77323 

www.kretingosmuziejus.lt 

kretingosmuziejus@takas.lt 

  

 
Gegužės mėn. 15 d. 11.00 – 14.00 val. 

Kretingos muziejaus dvaro malūno kiemelyje – „Jaunųjų amatininkų turgelis Kretingos dvare“ 

Renginyje jaunieji audėjai, kepėjai, kalviai, keramikai, žvakių liejikai ir jų mokytojai 

tautodailininkai - žolininkai, medžio meistrai, šluotų, vantų rišėjai - rodys ir pasakos apie senuosius 

amatus, pristatys savo gaminius. Bus sėjami linai ir sodinamos vaistingosios žolės, pinami vainikai, 

o mažiausieji dalyvaus muilo burbulų fiestoje bei balionų tinklinio varžybose. Į renginį pirmąkart 

kviečiami balandininkai. Muzikuos vaikų folkloriniai kolektyvai. 

 

Gegužės mėn. 16 d. 23.00 val. 

„Drugelių naktis Kretingos Dvaro parko ąžuolyne“ 

Renginyje dalyvaus Lietuvos jūrų muziejaus Akvariumo skyriaus vedėjas, biologas Saulius 

Karalius su kuriuo kartu stebėsime ir pažinsime Kretingos dvaro parko naktinius  drugius. Vakaro 

nuotaiką pagyvins saksofono – fleitos muzika. Renginio dalyviai bus vaišinami dvaro žolynų arbata. 

 

 

KUPIŠKIS 

 

 
Kupiškio etnografijos muziejus 

Gedimino g. 2. Kupiškis 

 tel.8459 35439 

el. p. etnografijos.muziejus@gmail.com 

 

Gegužės 18 d. 18–23 val. 

18 val. Kupiškio rajono ugdymo įstaigų mokinių kūrybos darbų parodos ,,Po kūrėjo delnu“ 

pristatymas. 

18.30 val. Koncertas ir praktinių užduočių atlikimas ,,Lai jaunystė neleidžia  eksponatams miegoti“. 

Koncertuoja Dranceikų šeima iš Molėtų. 

Praktinių užduočių atlikimas edukaciniuose užsiėmimuose ,,Karpiniai“ (vadovė Virginija 

Jurevičienė}, ,,Pintinės juostos“ (vadovė Kristina Jokimienė}, ,,Prakalbinkime senovę,“ (vadovė 

Gėnia Vaičikauskienė“. 

19.10–21 val.Koncncertas - praktinių užduočių atlikimas ,,Lai jaunystė neleidžia eksponatams 

miegoti“. 

Koncertuoja Rokiškio rajono savivaldybės kultūros centro vaikų folkloro ansamblis BITUKA, 

Kupiškio rajono ugdymo įstaigų meno kolektyvai. 

21–21.30 val.Kūrybinių mokinių darbų parodos parengimas ir įvertinimas.  

21.30 val. Panevėžio kino tetro ,,Garsas“ filmo ,, Akvriumas“ parodymas ir aptarimas prie kavos 

puodelio. 

 

mailto:kretingosmuziejus@takas.lt
mailto:kretingosmuziejus@takas.lt
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MOLĖTAI 

 

 

 

 
Lietuvos etnokosmologijos muziejus 

Kulionių km., Žvaigždžių g. 10 

 Čiulėnų sen., Molėtų raj. 

Tel. (8 383) 45 424 

El. p.: info@etnokosmomuziejus.lt 

www.etnokosmomuziejus.lt 

  

Gegužės 16 d. nuo 21 val. 

Muziejaus nakties metu bus galimybė aplankyti muziejų, dalyvauti prof. L. Klimkos, dr. G. Kakaro, 

filosofo M. Juocevičiaus ekskursijose ir paskaitose. Renginys nemokamas, tačiau yra būtina 

registracija telefonu 8 383 45424.  

 

Esant giedrai bus organizuojami ir žvaigždžių stebėjimai teleskopu, tačiau būtina išankstinė 

registracija telefonu 8 383 45424 ir ši paslauga bus mokama. 

Renginio pabaiga planuojama 3.00 val. 

 

 

Gegužės 18 d.  

Tarptautinės muziejų dienos proga dienos metu visos dieninės programos (ekskursijos muziejuje, 

pakilimai į apžvalgos aikštelę, Saulės stebėjimai) lankytojams bus nemokamos. Kviečiame 

registruotis telefonu 8 383 45424, paskutinė dieninė ekskursija registruojama 15.00 val. 

 

 

 

PANEVĖŽYS 

 

 
Panevėžio kraštotyros muziejus 

Vasario 16-osios g. 23,  Panevėžys 

Tel. 8(45)59 61 81 

el.paštas informacija@paneveziomuziejus.lt 

www.paneveziomuziejus.lt  

 

 

Muziejų naktis Panevėžio kraštotyros muziejuje 

Gegužės 16 d. nuo 16 val. iki 01 val. 

Muziejus kviečia panevėžiečius bei miesto svečius gegužės šeštadienio vakare susipažinti su 

restauratoriaus, istoriko darbo subtilybėmis, pabendrauti su kareiviais, leistis į dviračių žygį, 

įdomiai leisti laiką kūrybinėse dirbtuvėse, ieškoti „muziejaus lobių“, dalyvauti naujos lauko 

mailto:info@etnokosmomuziejus.lt
http://www.etnokosmomuziejus.lt/
mailto:informacija@paneveziomuziejus.lt
http://www.paneveziomuziejus.lt/


ekspozicijos atidaryme, muziejaus nominacijų paskelbime bei pasiklausyti  įvairios muzikos 

koncerto. Naktį šventės dalyviai galės aplankyti visas ekspozicijas, pabendrauti su muziejininkais. 

Renginys nemokamas. 

 

 

 

 

PLUNGĖ 

 

 
Žemaičių dailės muziejus 

Parko g. 1, Plungė 

Tel. (8 448) 57643 

El. p. zd.muziejus@takas.lt 

www.oginski.lt 

  

MYKOLO OGINSKIO DVARO RŪMŲ ATIDARYMAS 

 

2015 m. gegužės 16 d., (šeštadienį), 

14.00 val. „Oginskių parko labirintais“ – nuotykių žaidimas jaunimui. (Registruotis iš anksto: 

nuotykiuzaidimas@gmail.com, 8 692 17385 arba 8 626 68490) 

16.00 val.   Pučiamųjų instrumentų orkestro koncertas. (Didysis parteris) 

16.30 val.   Iškilmingas Mykolo Oginskio dvaro rūmų atidarymas. 

18.00 val.   Čiurlionio kvarteto koncertas. (Dvaro žirgynas) 

  

19.00 val.   GYVIEJI DVARO PAVEIKSLAI – teatralizuota ekskursija po dvaro 

parką (lankytojai nusikels į XIX a. pab. dvarą, susipažins su jo gyvenimu): 

                    Įsimintina diena: Lauryno Ivinskio pasakojimas  

                    Mykolo Oginskio orkestro repeticija 

                    Kodėl verkia parko liepa? 

                    Laikrodinės-oranžerijos ir mergaitės su neužmirštuolėmis istorija 

                    Pamoka su rūmų dailininku 

                    Žemaitukų veislės žirgo Perkūno išjodinėjimas 

                    Dvaro fotoateljė            

22.00 val.  ARTŪRO NOVIKO džiazo mokyklos choro koncertas (Didysis parteris).  

23.00 val.  Šviesos iliuminacija POLONEZAS ŠVIESOJE. 

Koncertuoja saksofonininkas PETRAS VYŠNIAUSKAS ir  

perkusininkas ARKADIJUS  

                                      

Renginiai nemokami  

 

 

 

 

 

 

mailto:zd.muziejus@takas.lt
http://www.oginski.lt/
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PRIEKULĖ 

 

 

Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus 
Klaipėdos g. 29, Priekulė 

Tel. (8 46) 454787 

www.gargzdumuziejus.lt 

 

  
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJUS 

 

Gegužės 16 d. 19 val. 

Ekskursija į Gropiškių spaustuvę. 

Ekskursijos metu ekskursijos dalyviai keliaus į vaizdingą Gropiškių kaimą. Pakeliui pamatys J. Rašo 

dvaro sodybos pastatus. Aplankę spaustuvės pastatų kompleksą,  persikels per Minijos upę mediniu 

tiltu į Kliošų parką, kur ilsisi didysis spaustuvininkas F. Šrėderis.  

 

 

 

 

I. Simonaitytės memorialinis muziejus 

Vingio g. 11, Priekulė 

Tel. (8 46) 454247 

www.gargzdumuziejus.lt 

 

  
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJUS 

 

Gegužės 16 d. 16 val.  

Etnoprograma „Į žvejus eisi“. 

Dalyvauja šių metų I. Simonaitytės premijos laureatė Virgina Asnauskienė ir folkloro atlikėjai iš 

Drevernos. 

 

 

 

 

RASEINIAI 

 

 

 

Raseinių krašto istorijos muziejus 

Muziejaus g. 3, Raseiniai 

Tel.  (8 428) 51 191 

www.raseiniumuziejus.lt 

 

Gegužės 18 d. nuo 17 val. 

Tarptautinė muziejų bendruomenės akcija „Europos muziejų naktis“ 

 

 

 

 

 

http://www.gargzdumuziejus.lt/
http://www.gargzdumuziejus.lt/
http://www.raseiniumuziejus.lt/


RAUDONDVARIS 

 
Kauno rajono muziejus 

Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r. 

Tel. +370 37 449 601 

www.krmuziejus.lt 

 

Gegužės 16 d. nuo 21.00 iki 00.10 val.  
„Raudondvario pilies lobiai“ 

Renginio metu muziejaus lankymas nemokamas. 

 

 

 

ROKIŠKIS 

 

 
Tyzenhauzų al. 5, Rokiškis 

Tel. 8 458 52835, 8 615 44586 

el. p. muziejus@rokiskyje.lt 

www.muziejusrokiskyje.lt 

 

Gegužės 16 d. 

15.30 val. – Rokiškio choreografijos mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas. 

16.00 val. – Tapytojo Alvydo Stausko (Dusetos, Zarasų r.) parodos "Nostalgija peizažui" 

atidarymas. 

18.00 val. – Etnografinis aukštaitiškas turgus. 

19.00 val. – Protų mūšių kovos.  

20 val. – Orientacinės varžybos dvaro parke. 

22 val. – Naktinis koncertas. 

 

 

SKUODAS 

 

Skuodo muziejus 

Šaulių g. 3, Skuodas 

Tel.: (8 ~ 440) 73 638 

El. paštas: skuodomuziejus@gmail.com 

www.skuodomuziejus.lt 

 

 

http://www.krmuziejus.lt/
mailto:muziejus@rokiskyje.lt
http://www.muziejusrokiskyje.lt/
mailto:skuodomuziejus@gmail.com
http://www.skuodomuziejus.lt/


Gegužės 18 d. edukacinė diena „Muziejai darniai visuomenei“, skirta Tarptautinei muziejų dienai. 

Įėjimas nemokamas. 8.00-17.00 val. 

 

 

ŠAKIAI 

 

Zanavykų muziejus 

Beržų g. 3, Tubelių k., Lukšių sen., Šakių raj. 

Tel. (8 345) 45 635  

El.p. muziejininkai@zanavykumuziejus.lt 

www.zanavykumuziejus.lt 

 

Gegužės 15 d. 

15. val. kūrybinės dirbtuvės Zanavykų muziejaus kiemelyje „Vilnos šokis“. 

16 val. edukacinis užsiėmimas vaikams ir suaugusiems  „Ypatinga šeima“. 

17 -19 val.  orientacinės varžybos Zyplių dvaro teritorijoje. 

19- 21val. protmūšis muziejaus ekspozicijoje. 

KONCERTAI ZANAVYKŲ MUZIEJUJE: 

21 val. muzikos grupė „Baltasis Kiras“  

22. 30 val. grupė „J. I.“ 

24 val. Naktinis kinas 

Muziejaus lankymas nemokamas 

 *Organizatoriai pasilieka teisę nežymiai keisti programos laiką. 

 

 

ŠIAULIAI 

 

 
NEPRAMIEGOK MUZIEJŲ NAKTIES! Organizatorius – Šiaulių „Aušros“ muziejus 

Gegužės 16 d.  

Renginiai nemokamai 

 

 

FOTOGRAFIJOS MUZIEJUS 

Vilniaus g. 140, Šiauliai 

tel. +370 41 43 36 80, 

el. p. info@ausrosmuziejus.lt 

www.ausrosmuziejus.lt. 

 

20–22 val. Fotografijos muziejaus stogo terasos ir apžvalgos aikštelės atidarymas: „Camera 

obscura“;  Instaliacija „Interaktyvios miesto panoramos“. 

22–24 val. Terasos melodijos. Dalyvauja Gabija, A13, Mode ir Arnius 

20–1 val. Terasos kavinė 

mailto:muziejininkai@zanavykumuziejus.lt
http://www.zanavykumuziejus.lt/
mailto:info@ausrosmuziejus.lt
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21–1 val. Interaktyvi edukacinė veikla fotografijų parodoje „Kolekcija“ 

 

 

ŽALIŪKIŲ MALŪNININKO SODYBA 

Architektų g. 73, Šiauliai 

tel. +370 41 43 36 80, 

el. p. info@ausrosmuziejus.lt, 

www.ausrosmuziejus.lt. 

 

21–1 val. Ekskursijos su žibintais Žaliūkių vėjo malūne, naminės duonelės ragavimas, bulvės ant 

laužo, žolelių arbata. 

22.30–1 val. Žvaigždžių stebėjimas su Jaunųjų technikų centro astrofizikais (vad. V. Jankus). 

 

CHAIMO FRENKELIO VILA IR PARKAS 

Vilniaus g. 74, Šiauliai 

tel. +370 41 43 36 80, 

el. p. info@ausrosmuziejus.lt, 

www.ausrosmuziejus.lt. 

 

21–23 val. Parodos „Art deco mada (1918–1939)“ iš mados istoriko Aleksandro Vasiljevo 

kolekcijos lankymas. Muzikinės grupės „Gitaristai ant platformos“ pasirodymas parko kavinėje.  

Naktinio miesto panorama iš 43 m aukščio gaisrinio keltuvo unikalios senovinių gaisrinių 

automobilių kolekcijos fone. 

23–1 val. Naktinė diskoteka su „Pramogų karaliais“ ir Dj „Žvirbliu“. 

21–1 val. Chaimo Frenkelio vilos parko kavinė. 

 

 

Dirbs naktiniai „Busturo“ autobusų maršrutai 

 

Akcija 

Aplankyk 3 muziejus, atsakyk teisingai į 3 klausimus ir laimėk kvietimą 2 asmenims į Tarptautinio 

Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio renginį 2015 m. liepos 23 d. 

 

 

 

ŠILUTĖ 

  
Šilutės muziejus 

Lietuvininkų g. 36, LT – 99179, Šilutė 

Tel.: +370 441 62 207 

El. p.: info@silutesmuziejus.lt 

www.silutesmuziejus.lt 

 

 

Gegužės 16 d. 

Muziejų naktis – „Rytų Prūsijos dvaras vakar ir šiandien“ 

mailto:info@silutesmuziejus.lt
http://www.silutesmuziejus.lt/


 

19.00 -20.00 val.  Muziejaus ekspozicijų lankymas  ( Šilutės muziejus, Lietuvininkų g. 36) 

PROGRAMA: 

20.00 -20.45 val.   Pasivaikščiojimas po  H. Šojaus dvaro rūmus.  

20.45 -21.00 val.  Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerijos parodos  

                                „Prano Domšaičio natiurmortai“ pristatymas.  

21.00 -22.15 val. Teatralizuota koncertinė programa  „Karališkų žingsnių aidas“.  

                           Skirta Prūsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo III ir karalienės  

                           Luizės dvaro rezidavimui Klaipėdoje atminti. Dalyviai: aktorė  

                             Virginija Kochanskytė, dainininkai, tarptautinių konkursų laureatai   

                           Giedrė  Zeicaitė, Artūras Kozlovskis, pianistė  Vaiva Purlytė .  

 

Renginio vieta:  H. Šojaus  dvaras (Lietuvininkų g. 4) 

 

 

Visi Muziejų nakties renginiai nemokami 

Renginio organizatoriai: Tarptautinė muziejų taryba, Šilutės muziejus 

Renginio rėmėjas:  Šilutės rajono savivaldybė  

 

 

 

 

 

 

TELŠIAI 

 

 
Žemaičių muziejus „Alka“ 

Muziejaus g.31, Telšiai 

 tel. +370 44470282, 

el. p. info@muziejusalka.lt 

www.muziejusalka.lt. 

 

Gegužės 17d. 

10 val. – 16 val.  

„Muziejus kvepiantis kava“ – Tarptautinės muziejaus dienos proga muziejaus lankymas 

nemokamas ir kiekvienas lankytojas bus vaišinamas kava. 

 

 

 

 

 

 

tel:%2B370%2044470282
mailto:el.%20p.
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UTENA 

 

 

UTENOS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS 
Utenio a. 3, LT-28248 Utena 

Tel.: +370 389 61 637, +370 389 61 634 

el. p. utenoskm@gmail.com  

 

Gegužės 16 d. 19–01 val. 

Utenos kraštotyros muziejus miestelėnams ir miesto svečiams atverdamas naujas ekspozicines erdves 

teatralizuotai pristatys Utenos miesto istorinę ekspoziciją nuo XV amžiaus iki šių dienų. 

Šventinę nuotaiką kurs senosios muzikos ansamblis „VOX ANIMAE“ (vad. V. Šeduikienė).  

Gyvo garso koncertą dovanos Rytų Aukštaitijos bigbendas (vad. Kęstutis Grigaliūnas). 

 

 

 

VIEKŠNIAI 

 

 

 
Viekšnių I-osios vaistinės muziejus 

(Mažeikių muziejaus filialas) 

Tilto g.3, Viekšniai, Mažeikių r. sav. 

Tel. 8-443-26037 

el.p. info@mazeikiumuziejus.lt 
http://mazeikiumuziejus.lt  

 

2015 m. gegužės 16 d. 20 val.  
„J.Vaičkaus skrajonės Viekšniuose“ (Režisieriui Juozui Vaičkui 130 metų. Pirmam lietuviškam 

vakarui 110 m. - paminėjimas). 

Dalyvauja: Mažeikių kultūros centro  Juozo Vaičkaus  „Skrajojantis" teatras (vadovė Airida 

mailto:utenoskm@gmail.com
mailto:info@mazeikiumuziejus.lt
http://mazeikiumuziejus.lt/


Lementauskienė): 

Kompozicija „Svajonę turiu“, skirta režisieriaus Juozo Vaičkaus gimimo 130-osioms metinėms.  

 Ištrauka iš Keturakio komedijos „Amerika pirtyje“. 

 Viekšnių kultūros centro suaugusiųjų mėgėjų teatras (vadovė Birutė Švažienė) 

Ištrauka iš Petliuko pjesės „Neatmezgamasai mazgas"  

Renginio metu vyks paroda, supažindinanti su režisieriaus J.Vaičkaus asmenybe. 

 

 

 

VILNIUS 

 

 
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai 

Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius 

www.valdovurumai.lt  

El. p. info@valdovurumai.lt 

Tel. (8 5)  262 0067 

 

Gegužės 16 d. 

MUZIEJŲ NAKTIS VALDOVŲ RŪMUOSE. LEGENDOS ATGIMSTA 

Vilniaus senamiestį gaubia daug legendų ir padavimų. Valdovų rūmai – ne išimtis! Muziejų naktį 

Valdovų rūmų muziejus kviečia atverti vartus paslaptingoms Lietuvos istorijos legendoms! Tuomet 

Valdovų rūmuose išgirsite Vilniaus paslaptis, sužinosite apie sostinės dingusias vietas, legendinių 

asmenybių nuotykius ir prisiminsite mįslingą Šventaragio slėnio legendą! 

 

Programa: 

16.00–23.00 val.  
Restauruotų archeologinių radinių ir interjero vertybių legendas muziejaus ekspozicijų erdvėje 

prakalbins ir į Jūsų klausimus atsakys muziejaus darbuotojai. 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 val.  
Organizuotos ekskursijos su muziejaus gidais ir specialistais. 

Būtina išankstinė registracija www.valdovurumai.lt 

16.00–23.00 val.  
Tarptautinė vieno eksponato paroda „Viduramžių papuošalas. Mįslingasis Vytauto Didžiojo 

epochos diržas“ 

18.00, 19.30, 21.00 val.  
„Kuriame legendą: legendų dirbtuvės“ 

Būtina išankstinė registracija www.valdovurumai.lt 

18.30 val.  
Fotografijos istoriko Stanislovo Žvirgždo vieša paskaita „Vilniaus legendos“ 

Lankytojų vestibiulio auditorija 

Įėjimas laisvas 

20.00 val.  
Istorikės doc. dr. Genutės Kirkienės (Vilniaus universitetas) paskaita „Legendinės moterys Lietuvos 

istorijoje“ 

http://www.valdovurumai.lt/
http://www.valdovurumai.lt/


Lankytojų vestibiulio auditorija 

Įėjimas laisvas 

21.00 val. 
Protų kova „Iššūkis – istorijos legendos!“ su Virginijumi Savukynu  

Didžioji renesansinė menė 

Dalyvauja užsiregistravusios komandos. Komandų ir pavienių asmenų, norinčių dalyvauti protų 

kovoje, prašome registruotis el. paštu renginiai@valdovurumai.lt. Komandoje gali būti ne daugiau 

kaip 8 dalyviai.  

23.00 val. 
Šviesos ir garso instaliacija „Pažadinta legenda. Šventaragio slėnis“  

Valdovų rūmų kiemas 

Įėjimas laisvas 

 

RENGINIAI IR ĮĖJIMAS Į MUZIEJŲ NUO 18.00 VAL. NEMOKAMI. VIETŲ SKAIČIUS 

RIBOTAS. 

Paskutiniai lankytojai į muziejų įleidžiami 22.00 val.  

Muziejaus ekspozicijos dirba iki 23.00 val. 

 

 

 

 
Nacionalinė dailės galerija 

Konstitucijos pr. 22, Vilnius 

Informacija tel. (8 5) 219 59 64 

www.ndg.lt, www.ldm.lt, www.muziejai.lt 

 

Gegužės 16 d. galerija dirbs nuo 11 iki 23 val.  

Kultūrinio svetingumo diena ir Europos muziejų naktis 

 

Ekspozicijos ir parodos: 

XX–XXI a. Lietuvos dailė 

Vinco Kisarausko (1934–1988) kūrybos retrospektyva „Pasisveikinimas su laiku“ 

„124 fotografijos ir keli daiktai iš Vinco Kisarausko archyvų“ 

 

Renginiai: 

13 val. – tapytojo Adomo Danusevičiaus kūrybinės dirbtuvės „Detektyvas“, palydinčios V. 

Kisarausko retrospektyvą. Užsiėmimas skirtas 7–12 m. vaikams. Vieta – Edukacijos kubas 

16 val. – edukacinis užsiėmimas įvairaus amžiaus lankytojams, kurio metu mokysimės kurti 

ekslibrisus (knygos ženklus). Vieta – Edukacijos kubas 

17 val. – ekskursija po V. Kisarausko parodas. 

18 val. – V. Kisarausko skaidrių archyvo peržiūra su Saule Kisarauskiene ir Aiste Kisarauskaite. 

Vieta – NDG auditorija 

20 val. – ekskursija po nuolatinę ekspoziciją. 

http://www.ndg.lt/
http://www.ldm.lt/
http://www.muziejai.lt/


22 val. – ekskursija po NDG pastatą „Už galerijos kulisų“ su Ernestu Parulskiu 

 

Į renginius prašome registruotis iš anksto tel. (8 5) 219 59 61 arba el. p. edukacija@ndg.lt 

Vietų skaičius ribotas. Įėjimas nemokamas 

 

 

 

 
 

Radvilų rūmų muziejus 

Vilniaus g. 24, Vilnius 

Informacija tel. 85 212 14 77 

www.ldm.lt, www.muziejai.lt 

 

Gegužės 16 d. muziejus dirbs nuo 11 iki 24 val.  

Kultūrinio svetingumo diena ir Europos muziejų naktis 

 

Ekspozicijos ir parodos: 

XVI–XIX a. Vakarų Europos dailė 

Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos 

Rytų Azijos, Naujosios Gvinėjos ir Australijos aborigenų menas 

 

Renginiai: 

12 val. – užsiėmimas šeimoms „Suminagashi – japoniškas popieriaus marmuravimo būdas“. 

Siūlome išbandyti šį popieriaus marginimo būdą, pasigėrėti vandens ir tušo žaismės grožiu.  

18 ir 21 val. – ekskursijos po Rytų Azijos, Naujosios Gvinėjos ir Australijos aborigenų meno 

ekspoziciją. 

18.30 ir 20 val. – edukaciniai užsiėmimai ,,Totemas“, kurių metu susipažinsime su Naujosios 

Gvinėjos ir Australijos primityviųjų meistrų kūryba, kursime savo totemus. 

19.30 val. – multiinstrumentalisto Sauliaus Petreikio koncertas. Saulius Petreikis –profesionalus 

muzikas, pučiamųjų instrumentų virtuozas, multiinstrumentalistas, surinkęs unikalią muzikos 

instrumentų iš viso pasaulio kolekciją ir atliekantis jais savo kūrybos muziką.  

21.30 val. – edukacinis užsiėmimas „Žmogaus ir gamtos harmonija“, kurio metu mokysimės piešti 

tušu kinų tapybai būdingus motyvus – bambuką, žydintį gėlės žiedą, paukštį. 

 

Į renginius prašome registruotis iš anksto tel.: (8 5) 212 14 77, mob. 8 659 58066 

Įėjimas nemokamas 

 

 

mailto:edukacija@ndg.lt
http://www.ldm.lt/
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Vytauto Kasiulio dailės muziejus 

A. Goštauto g. 1, Vilnius 

Informacija tel. (8 5) 261 67 64 

www.ldm.lt, www.muziejai.lt 

 

Gegužės 16 d. muziejus dirbs nuo 11 iki 23 val.  

Kultūrinio svetingumo diena ir Europos muziejų naktis 

 

Ekspozicijos ir parodos: 

Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija 

„Alfonsas Dargis: vaizduotės užrašai“ 

 

Renginiai: 

18 ir 20 val. – edukaciniai užsiėmimai šeimoms, vaikams ir suaugusiems „Nuo grafikos iki 

tapybos“. Sužinosime daugiau apie dailininko A. Dargio  kūrybą, įvairiomis grafikos ir tapybos 

technikomis kursime originalius darbus. 

19 val. – ekskursija po parodą „Alfonsas Dargis: vaizduotės užrašai”. 

21 ir 22 val. – muzikuos jaunieji atlikėjai: 

Julija Bagdonavičiūtė (fortepijonas), 

Lukas Gedvilas (fortepijonas), 

Simona Zajančauskaitė (fortepijonas), 

Silvija Vaitkevičiūtė (smuikas), 

Simona Vaitkevičiūtė (fleita). 

 

Įėjimas nemokamas 

 

 
Taikomosios dailės muziejus 

Arsenalo g. 3A, Vilnius 

Informacija tel. 85 262 80 80 

www.ldm.lt, www.muziejai.lt 

 

Gegužės 16 d. muziejus dirbs nuo 11 iki 24 val. 

Kultūrinio svetingumo diena ir Europos muziejų naktis 

 

Ekspozicijos ir parodos: 

http://www.ldm.lt/
http://www.muziejai.lt/
http://www.ldm.lt/
http://www.muziejai.lt/


Ilgalaikė paroda „Trys mados šimtmečiai“ iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos (Paryžius) 

„Maištas buduare“. XX a. 8 deš. mada iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos (Paryžius) 

Retrospektyvinė paroda „Absoliuti tekstilė“ 

 

Renginiai: 

18.30 val. – Istorinių gobelenų salėje (II aukštas) koncertuos Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės 

muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai:  

Marius Pupkovas (fleita),  

Laima Domikaitė (mecosopranas),  

Vaiva Blažienė (fortepijonas). 

 

Įėjimas nemokamas 

 

 

 
Vilniaus paveikslų galerija 

Didžioji g. 4, Vilnius 

Informacija tel. 85 212 42 58 

www.ldm.lt, www.muziejai.lt 

 

Gegužės 16 d. galerija dirbs nuo 11 iki 1 val. nakties 

 

Ekspozicijos ir parodos: 

Lietuvos dailė. XVI a. pab.–XX a. pr. 

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai 

„Algirdas Petrulis (1915–2010). Pustonių turtai paletėje“. Dailininko gimimo 100-mečio paroda 

 

Renginiai: 

18, 20 ir 22 val. – ekskursijos po nuolatines ekspozicijas.  

Prašome registruotis iš anksto tel. (8 5) 212 42 58 

 

19–20 val. – kultūros vakaras „Valanda su Mykolu Kleopu Oginskiu (1765–1833)“. Bus pristatyta 

kilnojamoji edukacinė paroda „M. K. Oginskiui – 250“, kurią parengė Lietuvos dailės muziejus ir 

VO „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“. 

21.30–23.30 val. – vaizdo projekcija „Virtualus muziejus“. Ant galerijos šiaurinės sienos (greta Šv. 

Paraskevos cerkvės) bus demonstruojamos Lietuvos muziejų ekspozicijų ir eksponatų panoraminės 

nuotraukos. 

 

Įėjimas nemokamas 

 

Renginiai Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centre: 

17–20 val. – atvirų durų valandos LIMIS centre –akcija „Skaitmeninkime kultūros paveldą kartu“. 

Bus galima nusiskenuoti ar nufotografuoti atsineštus kultūros paveldo objektus ir įsirašyti vaizdus į 

elektronines laikmenas. 

http://www.ldm.lt/
http://www.muziejai.lt/


20–21 val. – mini konferencija „Kultūros paveldo sklaida virtualioje erdvėje“: Kas yra LIMIS 

centras? Kaip internete šiuolaikiškai pristatyti skaitmenintą kultūros paveldą? Lietuvos muziejų 

eksponatai „Europeanoje“ www.europeana.eu“. Tarptautinis kultūros paveldo skaitmeninimo ir 

sklaidos projektas „Athena Plus“. 

 

 

 

 
Lietuvos aklųjų istorijos muziejus  

Skroblų g. 10, LT-03142 Vilnius  

Tel. (8 5) 215 0611 

el. p. info@labiblioteka.lt  

www.labiblioteka.lt 

 

 

MUZIEJŲ NAKTIS LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOJE -  gegužės 16 d., 18–21 val. 

PROGAMA 

1) 18:00–19:00 

Interaktyvus susipažinimas su neregių pasauliu 

- Ekskursija po biblioteką užrištomis akimis. Koks jausmas apima žmogų, kai jis negali 

pasikliauti akimis? Kaip klausa, lytėjimas ir uoslė gali atstoti regėjimą? Kartu leiskimės į 

garsų, lytėjimo ir kvapų kelionę!  

- Nuolatinės Lietuvos aklųjų istorijos muziejaus ekspozicijos pristatymas. Lankytojų 

laukia daug naujos ir įdomios informacijos apie aklųjų gyvenimą Lietuvoje. Dalyviai galės 

susipažinti su įvairiais prietaisais, padedančiais regėjimo neįgaliesiems prisitaikyti aplinkoje, 

kasdieninėje buityje, dalyvauti visuomeniniame gyvenime. 

- Liečiamųjų (taktilinių) leidinių ekspozicija, skaitymas užrištomis akimis. Liečiamosios 

arba taktilinės knygos – tai knygos su reljefinėmis iliustracijomis, skaitomos remiantis 

lytėjimo pojūčiais. Renginio metu dalyviams bus suteikiama galimybė apžiūrėti bibliotekos 

muziejuje eksponuojamas taktilines knygas, nematant (užrištomis akimis) ir liečiant pirštais 

pabandyti atspėti, kas jose pavaizduota. 

- Vaizdo fragmentų su garsiniu komentaru peržiūra. Garsinis komentaras – tai vaizdo  

pristatymas balsu regos negalią turintiems žmonėms. Vilniaus universiteto Kauno 

humanitarinio fakulteto studentų darbai bus rodomi per projektorių. Turėsite galimybę 

pamatyti, kaip pritaikomi madų šou, animacinių filmukų „Pimpačkiukai“ „Ponas Bynas“ 

ištraukų bei regos ir klausos negalią turėjusios amerikiečių rašytojos, politikos aktyvistės ir 

dėstytojos Helen Keller namų nuotraukos aprašymai nematantiems žmonėms.   

2) 19:00–20:00 

Nuo Brailio rašto iki DAISY leidinių 

- Supažindinimas su Brailio rašto istorija, priemonėmis (Brailio rašto spausdintuvas, grifelis, 

lentelė) ir pan. 

- Trumpa Brailio rašto pamokėlė – mokysimės rašyti Brailio raštu.  

http://www.europeana.eu/


- DAISY formato leidinių (daugiafunkciai leidiniai, kuriuos neregys gali skaityti taip, kaip 

knygą skaito regintis žmogus – versti puslapius, pasižymėti reikalingas vietas ir kt.) ir jiems 

skirtos įrangos pristatymas.  

3) 20:00–21:00 

„Išbandyk diktoriaus profesiją“ 

- Dalyviai turės galimybę įgarsinti organizatorių arba pačių pasirinktos knygos teksto ištrauką 

bibliotekos garso įrašų studijoje.  

 

 

 

 

 
Pinigų muziejus 

Totorių g. 2/8, LT-01121 Vilnius  

Tel. (8 5) 268 0334,  

el. p. muziejus@lb.lt 

http://www.lb.lt/lb_pinigu_muziejus 

  

Gegužės 16d. 19:00 – 00:00 

Pinigų muziejus kviečia apsilankyti Muziejaus nakties renginyje „Naktis Pinigų muziejuje: kelionė 

per pinigų istoriją“. Jo metu matysite filmus iš Lietuvos banko bei Lietuvos pinigų istorijos. Vyks 

dvi ekskursijos: „Lietuvos banko istorija“ (19:00 – 20:30) ir „Lito istorija“ (21:00 – 22:30). 

Lankytojai iki vidurnakčio galės susipažinti su Pinigų muziejaus ekspozicijomis ir gauti ypatingų 

muziejaus suvenyrų.  

 

Į ekskursijas reikėtų registruotis telefonu (8 5) 268 0334 

 

 

 

 

 
Geležinkelių muziejus 

 (Vilniaus geležinkelio  

stoties keleivių rūmų antrajame aukšte) 

Geležinkelio g. 16, Vilnius 

Tel. 8 5 2693741, 8 5 2692919 

el. paštas muziejus @litrail.lt;  

www.litrail.lt/muziejus-veikla 

  

 

Gegužės 16 d. (šeštadienis) 

Geležinkelio muziejus dirbs nuo 9.00 iki 19.00 val. (lankytojai priimami nemokamai) 

10.30 -11.30 – šeimų rytmetis: 

mailto:muziejus@lb.lt
http://www.lb.lt/lb_pinigu_muziejus
http://www.litrail.lt/muziejus-veikla


–  vaikų piešinių konkurso, skirto mamai, baigiamasis renginys, nugalėtojų apdovanojimas, piešinių 

parodos atidarymas; 

–  koncertas. 

11.30 – 19.00 - edukacinis žaidimas lankytojams muziejaus ekspozicijų salėse  „Eiliuotas 

pasivaikščiojimas po muziejų“ . 

 

Muziejaus lauko ekspozicija kviečia  11.00 - 19.00 val.: 

11.00 – 18.00 – naujų eksponatų pristatymas  

19.00 – lauko ekspozicijos uždarymas! 

 

 

 

 
Genocido aukų muziejus 

Aukų g. 2A, Vilnius 

Tel.: (8 5) 266 32 82, (8 5) 266 15 30 

El. p. muziejus@genocid.lt 

www.genocid.lt/muziejus 

 

Gegužės 16 d. 18-23 val. – Muziejų naktis 

Genocido aukų muziejaus lankytojai apžiūrės buvusį KGB vidaus kalėjimą ir kitas muziejaus 

ekspozicijas, bus pakviesti atlikti edukacines užduotis, stebės dokumentinius filmus ginkluotos 

antisovietinės rezistencijos tema. 

 

Gegužės 18 d. 10-17 val. – Tarptautinė muziejų diena 

Genocido aukų muziejuje – atvirų durų diena. 

Lankytojai turės galimybę apžiūrėti buvusį KGB vidaus kalėjimą ir kitas muziejaus ekspozicijas, 

dalyvauti teminėse ekskursijose; 

 

 

 

 
Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas 

Žirmūnų g. 1F, 1N, Vilnius  

Tel.: (8 5) 275 07 04, (8 5) 275 12 23, (8 5) 275 25 47 

El. p. tuskulenai@genocid.lt 

www.genocid.lt/tuskulenai 

mailto:muziejus@genocid.lt
http://www.genocid.lt/muziejus
mailto:tuskulenai@genocid.lt
http://www.genocid.lt/tuskulenai


 

Gegužės 16 d. 18-23 val. – Muziejų naktis 

Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso lankytojai apžiūrės ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro 

paslaptys“, koplyčią-kolumbariumą ir parodą „Dainavos apygardos Genio grupės partizanų žūtis. 

1952 m. gegužė“, atliks edukacines užduotis ir dalyvaus bendrame Genocido aukų muziejaus ir 

Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso projekte „Pasmerktųjų kelias 1944–1947“, dvaro 

rūmuose klausysis klasikinės muzikos koncerto, Konferencijų salėje žiūrės dokumentinius filmus, 

dalyvaus „Versmės“ gimnazijos projekto „Partizaninis karas 1944–1953 m“ pristatyme ir naktinėje 

ekskursijoje po Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą. 

 

Gegužės 18 d. 10-17 val. – Tarptautinė muziejų diena 

Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse – atvirų durų diena;  

Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso lankytojai turės galimybę apsilankyti  

muziejinėje ekspozicijoje „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ ir koplyčioje-kolumbariume. 

 

 

 

 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus 

Vilniaus g. 41, Vilnius 

Tel/Fax: 85 262 24 06 

vadyba@ltmkm.lt 

http://www.ltmkm.lt 

  

+ SENSUS/daugiau POJŪČIŲ 
Gegužės 16 d. muziejus atvers nemokamai duris nuo 11 val. ryto, o į specialią programą pakvies 

vilniečius ir miesto svečius nuo 16 val. iki 1 val. nakties. 

16 – 22 val. – vyksmas LTMK muziejaus viduje: 

Siūlysime lankytojams pamatyti nuolatines ekspozicijas bei kitas parodas – kitaip, t.y. išgirsti ko 

negirdėjo, išvysti, ko dar nebuvo regėję, paliesti, ko dar nebuvo lietę. 

 Nuo 20 val. iki 1 val. – LTMK muziejaus kieme skambės Lietuvos kompozitorių klasika kitaip 

(DJ iš Rygos improvizuos čia ir dabar), o lankytojai  ant rūmų fasado stebės Lietuvoje sukurtus 

spektaklius bei šviesų/vaizdų kompozicijas. 

Šventę sudrebins grupė iš Vilniaus – DOGMA ir kt. svečiai. 

 

 

 

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus 

Holokausto ekspozicija 

Pamėnkalnio g. 12, Vilnius 

tel. +370 5 262 0730 

el. p. jewishmuseum@museum.lt 

 

Gegužės 16 d. vakarą kviečiame praleisti Holokausto istorijos ekspozicijoje (Pamėnkalnio g. 12). 

Nuo 19 iki 22 val. lankytojams siūlome:   

- nemokamą ekspozicijos ir interaktyvios Vilniaus geto slėptuvės „malinos“ lankymą,  

http://genocid.lt/tuskulenai/lt/2396/a/
http://genocid.lt/tuskulenai/lt/2396/a/
mailto:vadyba@ltmkm.lt
http://www.ltmkm.lt/
mailto:jewishmuseum@museum.lt


-  atlikti edukacines užduotis (visų jas teisingai atlikusių lauks staigmena!), pasižiūrėti filmus 

apie žydų gyvenimą prieškario ir pokario Vilniuje bei padiskutuoti Lietuvos žydų istorijos 

temomis. 

- 19.00, 20.00 ir 21.00 val. organizuojamos pažintinės ekskursijos lauke prie paminklų,  

- esančių šalia Pamėnkalnio g. 12 pastato. 

 

 

 

ZARASAI 

 

 

Zarasų krašto muziejus 

D. Bukonto g. 20, Zarasai 32132 

Tel. (8 385) 52456 

www.zarasumuziejus.lt 

 

Gegužės 16 d. 18 val. atidaroma išskirtinė kraštiečio, garsaus kolekcininko Antono 

Brodovskio (1859-1928) kolekcijų (laikrodžių, kamejų, siuvinių, monetų) paroda iš Vitebsko 

apskrities (Baltarusijos Respublika) kraštotyros muziejaus. Paroda veiks iki liepos 2 d. Renginio 

rėmėjas Lietuvos kultūros taryba. 

http://www.zarasumuziejus.lt/

