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KILNOJAMOJI STENDINĖ PARODA „XIX A. II P. – XX A. PR. LIETUVOS VALSTYBĖS
POLITIKOS, KUTŪROS, MOKSLO, VISUOMENĖS ELITAS IR JO APLINKA“

Žemaičių muziejuje „Alka“ birželio mėnesį veikia per Lietuvą keliaujanti kilnojamoji
stendinė paroda „XIX a. II p. – XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kutūros, mokslo, visuomenės
elitas ir jo aplinka“. Joje pamatysite 25 Lietuvos muziejų, dalyvaujančių tarptautiniame senųjų
nuotraukų, sukurtų pirmąjį fotografijos gyvavimo šimtmetį (1839–1939 m.) skaitmeninimo ir
sklaidos projekte „Europeana Photography“.
Parodos kuratorė, Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro vadovė
Danutė Mukienė, pristatydama parodą atkreipia dėmėsį į nuotraukas ir faktinę informaciją apie
iškilias asmenybes: Lietuvos patriarchą Joną Basanavičių, pirmąjį Lietuvos prezidentą Antaną
Smetoną, kalbininkus Joną Jablonskį, Kazimierą Būgą, teisininką Mykolą Romerį, Vilniaus
kultūros ir visuomenės veikėjus Mariją ir Jurgį Šlapelius, poetus Maironį ir Antaną Baranauską.
Dalis parodos stendų skirta Lietuvai svarbiems įvykiams, jubiliejams pažymėti: Stepono Dariaus ir
Stasio Girėno skrydžiui per Atlantą, Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės įkūrimui, Klaipėdos
krašto prijungimui prie Lietuvos.
Nepamiršti ir Lietuvos dvarai bei jų šeimininkai. Parodos lankytojams pristatomi Rietavo,
Rokiškio dvarai, pasakojama apie Palangą bei Kretingos ir Palangos dvarų šeimininkus Tiškevičius,
Plungės ir Rietavo kunigaikščius Oginskius, didikus Tyzenhauzus, Radvilas, bajorus Kosakovskius.
Didelė dalis fotografijų, liudijančių apie šių dvarų gyvenimą XIX a. pab. – XX a. pr. yra sukurta
pačių dvarininkų arba jiems užsakius, o nacionalizavus dvarus perduota juose įsikūrusiems
muziejams ir čia išsaugota iki šiol. Paroda parengta muziejuose išsaugoto, dabar skaitmeninamo ir,
naudojant šiuolaikines informacines technologijas, pristatomo visuomenei kultūros paveldo
pagrindu.
Birželio 15 d. 16 val. kviečiame į kilnojamosios stendinės parodos „XIX a. II p. – XX
a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kutūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“ ir
žemaičio, plungiškio režisieriaus Justino Lingio dokumentinio filmo „Pirmasis Telšių
vyskupijos vyskupas Justinas Staugaitis“ pristatymą Žemaičių muziejuje „Alka“. Renginys
nemokamas.
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