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PALANGOS GINTARO
MUZIEJUI – 50
P A R E N G Ë J U R G A PALANGYTË

Þibintas prie naujojo áëjimo á Palangos gintaro muziejø. Danutës Mukienës nuotrauka

Pirmosiomis ðiø metø rugpjûèio dienomis nacionalinis Lietuvos
dailës muziejus (LDM) iðplatino informaciná praneðimà,
pakviesdamas gyventojus rugpjûèio 3 dienà dalyvauti Palangos
gintaro muziejaus 50-meèiui skirtuose renginiuose: simboliná þibinto prie naujojo Gintaro muziejaus áëjimo áþiebimà, susitikimà su
Gintaro muziejaus kûrëjais ir puoselëtojais, kuris vyko atkurtame
rûmø Didþiajame salone, bei parodos „Palangos gintaro muziejui –
50“, surengtos rûmø koplyèioje, atidarymà. Muziejus jubiliejinius
metus pasitiko lankytojus pakviesdamas ir á atnaujintà gintaro ekspozicijà, atkurtø istoriniø rûmø interjerø ekspozicijà bei á pavasará
lankytojams atidarytas naujojo áëjimo á muziejø erdves.
LDM filialas Palangos gintaro muziejus ákurtas 1963 m. rugpjûèio 3 d. grafø Tiðkevièiø rûmuose. Jie pastatyti 1897 m. graþiausioje Palangos vietoje – parke, netoli legendinio Birutës kalno ir Baltijos jûros. Muziejaus ákûrimà inicijavo ir kaupti eksponatus pradëjo
buvæs Lietuvos dailës muziejaus direktorius Pranas Gudynas, o
pirmàjà ekspozicijà sukûrë ir iki ðiol ekspozicinius bei tiriamuosius darbus tæsia ilgametis muziejaus vadovas Romualdas Budrys. Pasak direktoriaus, „1963 m. rûmø pirmojo aukðto dviejose
salëse atidarius pirmàjà ekspozicijà, sulaukta didþiulio visuome-

nës susidomëjimo – per pirmàjá mënesá ekspozicijà aplankë daugiau negu 25 tûkstanèiai þiûrovø! Todël stengtasi kaupti muziejaus
rinkiná, plëtoti ekspozicijà ir kuo plaèiau skleisti þinià apie lietuviø
gintaro kultûrà“.
LDM skelbia, kad per pusæ amþiaus Palangos gintaro muziejus
tapo vienas ið labiausiai lankomø muziejø Lietuvoje – já jau yra
aplankæ daugiau negu 8 830 000 Lietuvos gyventojø ir uþsienio
sveèiø. Tokius rezultatus lëmë tikslingas unikalaus muziejaus, kaip
gintaro kaupimo, tyrinëjimo ir populiarinimo centro, formavimas,
gintaro groþá atverianèio muziejaus kultûrinis svetingumas.
Muziejaus rinkiniuose sukaupta daugiau negu 30 tûkstanèiø eksponatø, tarp jø – apie 15 tûkstanèiø inkliuzø kolekcija, kuri yra viena
didþiausiø ir moksliniu poþiûriu vertingiausiø pasaulyje. Lietuvos
istorijai yra reikðmingas ypaè archeologinio gintaro rinkinys, kurio
seniausieji (akmens amþiaus) radiniai byloja apie mûsø sentëviø
kultûrà ir tamprias sàsajas su gintaru.
Lietuvos dailës muziejus jau 50 metø ne tik renka, saugo, eksponuoja, bet ir atlieka mokslinius gintaro tyrimus. 1964 m. pradëtos
vykdyti þvalgomosios ekspedicijos po Kretingos, Ðilutës bei Ðila(Nukelta á 16 p.)

Palangos gintaro muziejaus 50-meèiui skirtø renginiø dalyviai
2013 m. rugpjûèio 3 d. Danutës Mukienës nuotrauka
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Slaptajame Prûsijos valstybës kultûros paveldo archyve Berlyne
aptiktas ir visuomenei parodytas vokieèiø architekto Franco Heinricho Ðvechteno rûmø statybos projektas, pagal kurá pavyko rekonstruoti rûmø architektûrinæ vizijà ir jos realizavimo raidà. Iðsamia paroda 2011 m. buvo paþymëtas Palangos parko kûrëjo, pasaulinio garso prancûzø kraðtovaizdþio architekto Eduardo Fransua
Andrë mirties ðimtmetis, o 2012 m. lietuviø literatûros klasiko Jono
Maèiulio-Maironio 150-osioms gimimo metinëms skirtoje parodoje ir kultûros vakare apmàstytas poeto santykis su jo pamëgta
senàja Palanga ir Baltijos jûra.
Visiems Palangos poilsiautojams yra gerai þinomi ir mëgstami
Gintaro muziejaus erdvëse rengiami muzikos ir kultûros vakarai.
Ypaè gausiai lankomi Lietuvos nacionalinës filharmonijos Lietuvos
kamerinio orkestro koncertai „Nakties serenados“ – nuo 1971 m.
kasmet vasaros vakarais pietinëje rûmø terasoje skamba klasikinës muzikos kûriniai. Jubiliejaus metus Palangos gintaro muziejus
uþbaigs 2014 m. pavasará, galutinai ágyvendinæs projektà „Palangos gintaro muziejaus reprezentaciniø rûmø restauracija ir pritaikymas ðiuolaikiniams kultûrinio turizmo poreikiams“, kuriuo Europos
Sàjungos ir Lietuvos valstybës lëðomis bus ne tik pilnai atnaujinta
pastato infrastruktûra, bet ir sukurtas modernus lankytojø aptarnavimo terminalas, atidarytas Baltijos jûros ðaliø kultûriniø susitikimø
centras. Tad po renovacijos antràjá penkiasdeðimtmetá muziejus pradës kaip moderni daugiafunkcinë kultûros ir meno institucija.“

APIE GINTARÀ IR PALANGOS
GINTARO MUZIEJØ (FAKTAI IR DATOS)

Palangos gintaro muziejaus jubiliejui skirtø renginiø akimirkos. 2013 m.
rugpjûèio 3 d. Danutës Mukienës nuotrauka

(Atkelta ið 15 p.)
lës rajonuose iðartus ir paþeistus senøjø kapinynø plotus, rengtos
mokslinës konferencijos, o muziejaus Prano Gudyno muziejiniø
vertybiø restauravimo centre sukurta gintaro konservavimo ir restauravimo bazë. Lietuvos dailës muziejui rûpi ne tik praeities paveldas. Daug dëmesio èia skiriama ir dabarties gintaro meistrø, tæsianèiø per daugelá amþiø susiformavusias gintaro apdirbimo tradicijas, kûrybai. Nuo 1971 m. Palangos gintaro muziejuje rengiamos
Lietuvos menininkø gintaro dirbiniø parodos, kuriø vertingiausiais
darbais papildomi muziejaus fondai. Nuo pirmojo veiklos deðimtmeèio Palangos gintaro muziejaus kolekcija rodoma uþsienio ðalyse. Ji jau yra eksponuota Prancûzijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Jungtinëse Amerikos Valstijose ir keliose kitose pasaulio ðalyse. Viena
reikðmingiausiø lietuviø gintaro pristatymo tarptautiniø arenø yra
pasaulinës parodos. 2012 m. Pietø Korëjoje surengtoje pasaulinëje
parodoje Lietuvos paviljonas ávertintas sidabro medaliu uþ kûrybiðkà parodos temos ágyvendinimà. Ðioje parodoje buvo eksponuota Palangos gintaro muziejaus inkliuzø ir gintaro dirbiniø kolekcija. Dar viena reikðminga istoriniuose rûmuose ásikûrusio muziejaus veiklos sritis – Palangos kultûros istorijos atodangos. Èia buvo pirmà kartà pristatyta didþiausia Lietuvoje Henriko Grinevièiaus
sukaupta senosios Palangos fotografijø ir atvirukø kolekcija. Surinkta ir atskleista grafø Tiðkevièiø gyvenimo Palangoje istorija.

Pirmosios þinios apie gintarà mus pasiekia ið X amþiaus asirø
dantiraðèiø. Labiau gintaru imta domëtis XVIII a., kai jis buvo plaèiai
pradëtas naudoti buityje. Daugiausia já tada tyrinëjo Ðvedijos ir Rusijos mokslininkai. XIX a. pab. – XX a. pr. gintaru domëjosi, já kolekcionavo Palangos grafas Feliksas Tiðkevièius. Gintaras kaip tyrinëjimø
objektas Lietuvos mokslininkø akiratyje atsirado XX a. pradþioje. Pirmieji jo tyrinëjimus pradëjo A. Matulionis, P. Ðivickis, J. Kaðkelis,
J. Dagys, J. Bubnys, P. Gudynas, S. Pinkus. 1983 m. iðleista knyga
„Baltijos gintaras“, kurioje savo tyrinëjimus apibendrino V. Katinas.
Palangos gintaro muziejus ákurtas 1963 m. rugpjûèio mën. 3 dienà
Lietuvos Respublikos kultûros ministerijos pavedimu. Tais metais
jis pradëjo veikti Palangos grafo Felikso Tiðkevièiaus (1870–1932)
rûmuose, kurie pastatyti 1897 m. pagal vokieèiø architekto Franco
Ðvechteno (1841–1924) projektà vietiniø gyventojø ðventu laikytame
Birutës miðke. Rûmus supa parkas, kuris pradëtas formuoti XIX a.
pabaigoje. Parko projekto autorius – prancûzø kraðtovaizdþio architektas Eduardas Fransua Andrë (1840–1911). Pirmaisiais muziejaus
veiklos metais Palangos grafø Tiðkevièiø rûmuose dar veikë ir Dailininkø kûrybos namai, todël Palangos gintaro muziejaus þinioje buvo tik dalis pastato, o pirmoji ekspozicija – nedidelë (uþëmë vos
96 m² ploto). Joje buvo rodomi 478 eksponatai. Dalá jø muziejui buvo
paskolinæs Lietuvos Mokslo akademijos istorijos institutas, Istorijos-etnografijos muziejus (dabar – Lietuvos nacionalinis muziejus),
Kretingos, Telðiø, Ðilutës bei Ðiauliø istorijos-etnografijos muziejai.
Eksponatus gintaro muziejaus ekspozicijai pradëjo kaupti buvæs
ilgametis Lietuvos dailës muziejaus direktorius Pranas Gudynas. Rengiant pirmàsias ekspozicijas daug pagalbos sulaukta ið Kauno valstybinio istorijos muziejaus, Lietuvos Mokslø akademijos Istorijos instituto, Lietuvos Istorijos-etnografijos muziejaus, Kretingos, Telðiø, Ðilutës
kraðtotyros bei Ðiauliø istorijos ir etnografijos muziejø, Lietuvos Dailës
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1968 m. birþelio 28 d. Palangos gintaro muziejaus antrojo aukðto patalpose atidarytos ilgalaikës XIX a. pab. – XX a. pr. lietuviø liaudies meno
parodos fragmentai (ekspozicija buvo árengta pagal Dailës muziejaus moksliniø bendradarbiø Akvilës Mikënaitës ir Aldonos Stravinskienës parengtà
teminá planà). Fotografas Antanas Tranyzas. Nuotraukos ið Lietuvos dailës muziejaus archyvo

fondo Klaipëdos gamybinio kombinato „Dailë“ gintaro cecho, archeologo Adolfo Tautavièiaus, tuometinis Þemës ûkio akademijos docento
J. Bubnio. Pirmàjá Gintaro muziejaus ekspozicijø teminá planà parengë
tuometinis Lietuvos dailës muziejaus direktorius Pranas Gudynas. Vëlesniø iðplëstiniø ekspozicijø autorius buvo dabartinis Lietuvos dailës
muziejaus direktorius, dailëtyrininkas Romualdas Budrys. Jam talkino
architektas Julius Masalskis. Prie ekspozicijø kûrimo daug yra prisidëjæs ir S. Pinkus, J. Petrulis, J. Masalskis, A. Tranyzas, V. Katinas,
V. Vizgirda, V. Gudelis ir nemaþai kitø specialistø.
1965 m. Palangos gintaro muziejui buvo iðskirtos papildomos rûmø
patalpos. Tada ekspozicijø plotas padidëjo iki 150 m². XX a. 6–8 deð.
Lietuvos dailës muziejus surengë keletà ekspedicijø. Dalis jø metu
surinktø eksponatø papildë muziejaus rinkinius.
1963 m. muziejaus rinkiniuose buvo 60 vnt. inkliuzø, 1964 m. –
100 vnt. 1965 m. ið viso Palangos gintaro muziejuje buvo 940 vnt.
eksponatø, 1969 m. – 14 800 vnt., 1995 m. – 28 176 vnt. (22 795 vnt.
ið jø priklausë pagrindiniam muziejaus fondui, 5 381 vnt. buvo naudojamas kaip pagalbinë medþiaga).
Per pirmuosius penkerius Palangos gintaro muziejaus veiklos
metus já aplankë apie 600 tûkst. lankytojø. 1970 m. rugpjûèio 13 d.
Palangos gintaro muziejus sulaukë milijoninio lankytojo. Ávertinus
didelá kurorto lankytojø domëjimàsi gintaru, XX a. 7 deð. vid. Respublikos valdþia nutarë visus Palangos grafo Tiðkevièiaus rûmus
perduoti Gintaro muziejui. 1968 m. birþelio 28 d. atnaujintose rûmø
antrojo aukðto patalpose buvo atidaryta ilgalaikë XIX a. pab. – XX a.
pr. lietuviø liaudies meno paroda (ekspozicija árengta pagal Dailës
muziejaus moksliniø bendradarbiø Akvilës Mikënaitës ir Aldonos
Stravinskienës parengtà teminá planà). Tuo pat metu Romualdas
Budrys rengë teminá planà naujai muziejaus gintaro ekspozicijai
(konsultantai – archeologë Rimutë Rimantienë ir geologas Vladas
Katinas). 1969 m. liepos mën. 4 d. atidaryta naujoji 3 tûkst. eksponatø talpinusi ir 750 m² plotà uþëmusi gintaro ekspozicija.
1971 m. Palangos gintaro muziejuje pradëtos rengti trumpalaikës
parodos. Pirmoji tokia paroda atidaryta 1971 m. vasario 5 dienà. Joje
buvo eksponuojami dailininkës Elenos Augaitytës kûriniai. Vëlesniais
metais muziejuje buvo surengtos dailininkø Albinos Vertulienës, Liucijos Ðulgaitës, Felikso Daukanto, Kazimiero Simanonio, Petro Balèiaus,
Nikolajaus Þoludevo, tautodailininkø Irenos ir Felikso Pakutinskø, Reginos Andriekutës, Jono Liukaièio, Alfredo Jonuðo, Joanos Martinkienës, Dionizo Varkalio ir daugelio kitø menininkø gintaro dirbiniø
parodos. 1973 m. spalio 18–19 dienomis paþymint muziejaus veiklos 20-ies metø sukaktá, Palangoje ávyko mokslinë konferencija,
kurioje buvo apibendrintas muziejaus atliktas darbas ir numatytos

tolimesnës veiklos kryptys. 1982 m. Gintaro muziejuje atidaryta respublikinë gintaro paroda, kurià per 4 mën. aplankë apie ketvirtis
milijono þmoniø. 1982 m. spalio 5 d. Gintaro muziejuje ávyko respublikinë mokslinë konferencija, kurioje analizuotos gintaro apdirbimo ir kitos gintaro panaudojimo temos. XX a. 9 deð. vid. muziejaus nuolatinë gintaro ekspozicija buvo pertvarkyta ir gerokai iðplësta. Joje 1986 m. jau buvo rodoma 4,5 tûkst. eksponatø, jie iðdëstyti 15-oje saliø. Toks jø kiekis èia eksponuojamas iki ðiol.
Ekspozicijoje gintaras yra pristatomas dviem aspektais: gintaro
susidarymas Þemës evoliucijoje; gintaro panaudojimas kultûros istorijos raidoje. 1993 m. spalio 16 d., paþymint Palangos gintaro muziejaus ákûrimo 30-metá, Palangoje ávyko mokslinë konferencija, kurioje apibendrinta muziejaus veiklos patirtis, buvo analizuojami paskutiniøjø metø gintaro tyrinëtojø atradimai ir kitos temos. 1995 m.
geguþës mënesá pakeistas muziejaus dviejø pirmojo aukðto saliø
interjeras ir pertvarkyta ekspozicija, kuri paskutiniuoju laiku kasmet
ið dalies yra atnaujinama ir papildoma. 1998 m. pradþioje rûmø antrojo
aukðto vestibiulyje ir dviejuose pirmojo aukðto salëse árengta
ekspozicija, kuri lankytojus supaþindina su ðiø rûmø buvusiø ðeimininkø grafø Tiðkevièiø gimine ir jos darbais. 2001 m. rugsëjo
13–18 dienomis Palangos gintaro muziejuje vyko mokslinës konferencijos „Baltijos gintaras: gamtos mokslai, archeologija ir taikomoji
dailë“. Konferencijos medþiagà Vilniaus dailës akademija iðleido atskiru leidiniu. 2010 m. pradëta Palangos gintaro muziejaus pastato
renovacija. Uþbaigus jos pirmàjá etapà, 2011 m. buvo ið dalies atnaujinta gintaro ekspozicija ir pirmajame rûmø aukðte árengta nauja Palangos rûmø istoriniø interjerø ekspozicija. 2013 m. kurortinio sezono pradþioje rûmø cokoliniame aukðte atidarytos naujos lankytojams skirtos erdvës (lankytojø aptarnavimo terminalas), atnaujinta
istoriniø interjerø ekspozicija. 2013 m. rûmø renovacija tæsiama. Jà
numatyta uþbaigti iki 2014 m. kurortinio sezono pradþios. Iki to laiko
turi bûti perdengtas stogas, rûmuose paklotas naujas parketas, uþbaigtas renovuoti ir muziejinëms veikloms pritaikytas cokolinis pastato
aukðtas, sutvarkytas pastato eksterjeras ir atlikta nemaþai kitø darbø.
Palangos gintaro muziejaus vedëjais yra dirbæ: Bronius Oðkinis
(1963–1967); Aleksandras Puidokas (1967–1968); Genovaitë Butkevièienë (1968–1976); Antanas Tranyzas (1976–1988); Valerija
Litvaitienë (1988–1992); Vytautas Juodiðius (1992–1998). Nuo
1998 m. muziejaus vedëja dirba Vilija Macienë. Plëtojant muziejaus veiklà, daug kuo yra prisidëjæ ir ilgameèiai muziejaus darbuotojai Kazimiera Arlauskienë, Vaclovas Bruþinskas, Stasë Budrikienë, Vanda Detenienë, Stasë Kubilienë, Liucija Lapinskienë, Pranas
Leksius, Regina Makauskienë, Albertina Mykolaitienë, Augustinas
Mykolaitis, Evelina Rekaðienë, Juozas Virðila ir daugelis kitø.
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