
      

MUS JUNGIA JŪRA! 

 
Tokiu šūkiu planuojame pasitikti Lietuvos jūrų muziejaus jubiliejų – 2019 m. liepos 28 d. švęsime 

40 metų!  
 

Lietuvos jūrų muziejus yra unikali jūrinį paveldą sauganti, puoselėjanti ir propaguojanti kultūros 

įstaiga. Ekspozicijų daugialypiškumas ir naujausių technologijų naudojimas perteikiant mokslinę 

informaciją leidžia muziejui plėtoti daugiafunkcinę švietėjišką, edukacinę bei mokslinę tiriamąją 

veiklas reprezentuojant jūrų kultūrą, visuomenei pristatant Lietuvos marinistinį paveldą. 

 

Muziejaus jubiliejus – puiki proga mums įvertinti muziejaus istorinę, ekonominę ir visuomeninę 

raidą, dabartinę situaciją bei ateities perspektyvas. Pastarieji socialiniai, technologiniai ir 

ekonominiai pokyčiai atvėrė Lietuvos jūrų muziejui ne tik naujas veiklos galimybes, bet ir išmokė 

nugalėti nenumatytas kliūtis, tinkamai priimti nūdienos iššūkius.  

 

JUBILIEJINIAI  RENGINIAI  

 

2019 03 31–12 31  Paroda „Mus jungia jūra“ muziejaus parodų salėje.  

Gintautas Trimakas, Agnė Jonkutė, Petras Saulėnas.   

 

2019 04 12  

10.30 val.          

Edukacinis renginys „Mano tėvas žvejas, aš – jo padėjėjas“  

Etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje (naujos ekspozicijos pristatymas) 

 

2019 05 16 Tarptautinė jūros kiaulės (delfino) diena  

 

2019 05 17 

 

Tarptautinė mokslinė konferencija „Laisvės burės. Lietuvos buriuotojų 

žygis per Atlantą – 30“  

Paroda „Laisvės burės. Kapitono Stepono Kudzevičiaus archyvas“ 

 

2019 05 18                Edukacinis renginys, skirtas Muziejų dienai  

Muziejaus ekspozicijose  

 

2019 05 18 Muziejų naktis 

Kūrybinės dirbtuvės su Gintautu Trimaku  

 

2019 05 19 

                       

Virtualus edukacinis renginys, skirtas Baltijos jūros kiaulės dienai 

2019 05 18-06 18 Paroda „Mus jungia jūra“ parodiniame lauko paviljone Vilniuje (Gedimino 

pr. 13) 



 

2019 06 08 Edukacinis renginys, skirtas Pasaulinio vandenyno dienai  

Lietuvos jūrų muziejaus ekspozicijos 

 

Liepos mėnesį  

 

Edukacinių renginių ciklas „Veidu į jūrą“ 

Lietuvos jūrų muziejaus prieigose (pagal projektą „Veidu į jūrą“) 

 

2019 07 24–10 01 Paroda „Aloyzas Každailis: „Mano kelias buvo dulkėtas, akmenuotas, 

velnių priperėtas“ Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės 

bibliotekoje 

 

2019 07 25 Jūrininkų pagerbimo ceremonija prie paminklo „Jūrą mums atvėrusiems“ 

 

2019 07 26–28 Tradicinių ir istorinių laivų paradas „Dangės flotilė“ 

Žvejiškos šventės  

 

2019 07 26 Paroda „Jūrinio paveldo ženklai. Laivų statyba“ Klaipėdos mieste  

 

2019 07 31–08 01 

 

Tarptautinis Baltijos regiono muziejų forumas „Mus jungia Baltija“ 

 

Edukacinės popietės: 

 

Balandį VI–VII  

13.00  

                       

Popietės „Kaip (iš)gyventi jūroje?“ 

Visose muziejaus ekspozicijose 

Balandį–rugsėjį VI–VII 

13.00       

Popietės „Ką paukštelis pačiulbėjo?“ 

Etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje 

 

Spalį–gruodį VI–VII 

13.00            

Popietės „Kaip (iš)gyventi jūroje?“  

Visose muziejaus ekspozicijose 

 

 

 

 

 


