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Lietuvos muziejij keliui
skiria renginiij
tualinimo renginiu, juose dalyvavo daugiau kaip 406 tukst.
lankytoju.
Lietuvos muziejij kelias, prasidejes geguzes 18-aj^ - Tarptautinf muziejij diena, pasibaigs rugsejo 27-aj^ - Pasauline turizmo diena: 75 muziejai
is vises Lietuvos parenge per
130 renginiu. Pirmieji tem$
,,Nepriklausomybes metij zenklai" pletos Aukstaitijos muziejai, savo program^ pradejf Kaune, laikinojoje valstybes
sostineje, kur telkiasi svarbiausi ir vertingiausi Nepriklausomybes metu zenklai, jau tap§
Lietuvos simboliais. Veliau kelio ratas suksis per Dzukijos,
Suvalkijos (Suduvos), Mazosios Lietuvos regionus. Prasidejus kalendoriniam rudeniui j
paskutinius projekto renginius
I*- LR Seimo nario, Kulturos komiteto pirmininko Ramuno Karkvies Zemaitijos muziejai, probauskio sveikinimo kalba muziejininkams, pasakyta atidarant
grarn^ uzbaigdami Telsiuose Lietuvos muzieju kelia. Autores nuotr.
Zemaiciij muziejaus ,,Alka" ansamblyje.
Lietuvos muziejij kelio pro>Tarptauting muziejy diena, Nacionalinio Mikalojaus Konstantinio
gramoje siemet dalyvaus 16 ZeCiurlionio dalles muziejuje Kaune atidarytas salies muziejus vienimaitijos muziejij, kurie rugsejantis projektas .Lietuvos muziejy kelias". Aktualizuojant Valstybes
jo 3—27 dienomis pakvies j 28
atkurimo simtmetj ir Europos kulturos paveldo metus siy metij Marenginius: 11 parodu, 2 spekzieju kelias pavadintas .Nepriklausomybes mety zenklai".
taklius, 5 temines popietes, 6
Tarptautines muzieju die- ziejy asociacijos vadovas-val- ekskursijas, 2 mokslines konnos proga susirinkusius mu- dybos pirmininkas Raimundas ferencijas (viena ju — tarptautine), 2 edukacinius renginius.
ziejininkus pasveikino ir pade- Balza.
Kretingos muziejus parenSiy metu Lietuvos muziekas projekto ,,Lietuvos muziejij kelias" organizatoriams jtei- ju kelias — baigiamoji penke- ge triju renginiij cikl% ,,Karke Lietuvos Kulturos minis- rius metus trukusio muzieji- tu su Lietuva": pirmojoje dalytre Liana Ruokyte-Jonsson. Uz niy renginiu ciklo, skirto Lie- je pazvelgsime j musu muzieaktyvu, atsaking^ ir prasming% tuvos valstybes atkurimo sim- jaus lopsj — Kretingos krastotydarb^ organizuojant ir koordi- tmeciui, dalis: 2014 m. prasi- ros draugijos jkurima, antrojonuojant Lietuvos muziejij kelio dejes renginiy ciklas tikslingai je - kartu su rezisieriumi Justiveiklas padeka jteikta ir Kretin- apzvelge temas, vedusias Lietu- nu Lingiu bandysime atskleisgos muziejaus direktorei Vidai vos valstybingumo link - mu- ti mazai tyrinet^ rezistencijos
Kanapkienei, Lietuvos muzieju ziejai pristate sukauptas arche- puse - dvasininku rezistencij^,
kelio 2emaitijos regiono mu- ologines vertybes, lietuviu liau- o treciojoje — su rezisiere Dalia
ziejij programos koordinatorei. dies mena, dvaru kultura, su- Kancleryte kirsime laiko bei erRenginyje dalyvavo bei svei- pazindino su Vasario 16-osios dves ribas ir isvysime, kaip pokinimo kalbas sake: LR Seimo Lietuv% kurusiy ir nepriklau- kario emigrantai lietuviai kure
narys, Kulturos komiteto pir- somybes idej^ puoselejusiu as- lietuvisk% bendruomene iseimininkas Ramunas Karbauskis, menybii^ biografijomis. Lietu- vijoje — Kanadoje. SusipazinLR Seimo nare, Kulturos ko- vos muziejij kelias tapo viso- sime su lietuviij kalbos, tikejimiteto pirmininko pavaduoto- je salyje svarbiu kulturiniu ju- mo, kulturos, tradiciju - savasja Raminta Popoviene, Kultu- dejimu: per ketverius projek- ties - issaugojimo emigracijoros paveldo departamento prie to igyvendinimo metus visuo- je istorija.
Kulturos ministerijos direktore menei buvo pristatyta daugiau
Jolanta KLIETKUTE
Diana Varnaite, Lietuvos mu- kaip 570 kulturos paveldo ak-

