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Spalio 10 d. Kretingos muziejus šventė dvi svarbias datas – 
muziejaus įkūrimo 85-ąsias ir Kretingos dvaro puoselėto-

jo, grafo Juozapo Tiškevičiaus 185-ąsias gimimo metines.

Jubiliejinius renginius grafų Tiškevi-
čių rūmų Baltojoje salėje sveikinimo 

žodžiu pradėjo muziejaus direktorė Vida 
Kanapkienė. Kretingos rajono savivaldybės 
mero pavaduotojas Dangiras Samalius ir 
administracijos direktorė Jolanta Girdvai-
nė muziejui padovanojo Kretingos vėliavą, 
perskaitė Lietuvos Respublikos Prezidento ir 
Ministro Pirmininko šventinius sveikinimus 
muziejaus bendruomenės nariams įteikė 
LR kultūros ministerijos ir Kretingos rajono 
mero padėkos raštus. Muziejaus kolektyvą 
ir jam 40 metų muziejui vadovaujančią di-
rektorę V. Kanapkienę sveikino gausus būrys 
oficialių asmenų ir bičiulių, tarp jų – daug 
metų Lietuvos nacionaliniam muziejui vado-
vavusi Birutė Kulnytė, Kretingos rajono savi-

valdybės atstovai, miesto bendruomenės 
nariai, pranciškonas brolis Bernardas ir kt. 

Pirmasis muziejus, turintis oficialų herbą

Lietuvos genealogijos ir heraldikos 
draugijos kancleris Paulius Vaniu-

chinas pristatė Kretingos muziejaus herbą:  
raudoname skyde vaizduojamas sidabrinis 
grifas su sidabriniu kalaviju dešinėje leteno-
je. Herbas spalio 5 d. oficialiai patvirtintas ir 
įregistruotas Lietuvos genealogijos ir heral-
dikos draugijos Juridinių asmenų herbų re-
gistre. Šį faktą patvirtinantis herbo liudijimas 
įteiktas muziejaus direktorei. Kretingos mu-
ziejus tapo pirmuoju Lietuvoje, turinčiu savo 
oficialų herbą. 

Atidarytas VI-asis Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“
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Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas D. Samalius ir 
administracijos direktorė J. Girdvainė muziejui dovanojo Kretingos vėliavą.

Kraštietis Paulius Vaniuchinas muziejui įteikė 
oficialų įstaigos herbo liudijimą.

„Kai 1992 m. muziejų iš vienuolyno per-
kėlėme į grafų Tiškevičių rūmus, kurie buvo 
įkurti buvusioje J. K. Chodkevičiaus dvarvie-
tėje, nusprendėme, kad muziejaus herbui la-
bai tiks iš šios šeimos herbo išimta centrinė 
dalis – kovotojas grifas su kalaviju. Juk ir mes 
esame kovotojai, nuolat kovojame dėl istori-
nių statinių“, – herbo istoriją priminė muzie-
jaus direktorė V. Kanapkienė.

„Visą laiką būkit pirmieji“, – muziejaus 
kolektyvui linkėjo kraštietis P. Vaniuchinas, 

pasidalijęs džiugia žinia – Lietuvos genea-
logijos ir heraldikos draugijos 2021 m. orga-
nizuojama III-oji Alberto Kojalavičiaus-Vijū-
ko mokslinė konferencija bus skirta didikų 
Chodkevičių giminei ir vyks Kretingoje.

  Konferencija ir parodos

Mokslinę konferenciją „Kretingos 
muziejus: nuo pirklio Leibos Men-

delovičiaus namų iki grafų Tiškevičių rūmų“ 
pradėjo V. Kanapkienė pranešimu „Šviesos ir 
meilės vainiką pynėme kartu“, kuriame trum-
pai apžvelgė Kretingos muziejaus veiklą, 
išsamiai pristatė pastarųjų 5-erių metų pa-
siekimus kuriant krašto istoriją ir paveldą 
reprezentuojančias ekspozicijas, parodas, 
projektus, atkuriant unikalią grafų Tiškevičių 
dvaro sodybą, pasidalijo ateities lūkesčiais.

Vyriausioji fondų saugotoja Dalia Padrie-
zienė aptarė sunkumus ir iššūkius, su kuriais 
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eksponatų rinkinius. Archeologijos ir isto-
rijos skyriaus muziejininkas-istorikas Tadas 
Šaulys dalijosi kai kuriomis Kretingos muzie-
jaus istorijos mįslėmis. Informacijos ir edu-
kacijos skyriaus vedėja Jurgita Paulauskie-
nė konferencijos dalyvius supažindino su 
muziejaus edukacinių programų gausa, pa-
sidžiaugė, kad muziejus neapsiriboja vien 
stacionariomis ekspozicijomis, bet peraugo į 
profesionalią pažinimo erdvę, kurioje galima 
turiningai praleisti laisvalaikį.  

Gamtos skyriaus vedėja Jurgita Tertelie-
nė priminė įdomią grafų Tiškevičių Vasaros 
ir Žiemos sodų istoriją, pristatė jau parengtą 
Žiemos sodo rekonstrukcijos-modernizavi-
mo projektą: sodas bus atnaujintas sudarant 
galimybę judėjimo negalią turintiems žmo-
nėms aplankyti ne tik oranžeriją, bet ir dva-
ro rūmų antrąjį aukštą, sode bus užtikrintas 
tinkamas mikroklimatas – reikiama tempe-
ratūra, drėgmė, vėdinimas. J. Tertelienė pa-
sidalijo svajonėmis atkurti ir Vasaros sodą. 
Nepaprastai įdomų pranešimą „Juozapas 
Tiškevičius – naujovių diegėjas ir šeimos re-
zidencijos Kretingoje puoselėtojas“ pristatė 
istorikas Julius Kanarskas. Jis pranešė džiu-
gią naujieną – Vilniaus šv. Jonų bažnyčios 

Krikštų metrikų knygoje pavyko atrasti grafo 
J. Tiškevičiaus krikšto įrašą, tad jau žinoma 
tiksli jo gimimo data – lapkričio 8-oji. 

Kretingos muziejaus Parodų salėse buvo 
atidarytos dvi parodos: „Juozapo Tiškevi-
čiaus šeima ir jos pėdsakai Lietuvoje“ ir „Kre-
tingos muziejui – 85: istorijos puslapiai, uni-
kalūs eksponatai“. Renginio finaliniu akcentu 
tapo VI-ojo Kretingos dvaro menų festivalio 
„Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“ atida-
rymas ir Klaipėdos valstybinio muzikinio 
teatro simfoninio orkestro koncertas „SMS: 
Kur vėjams grojant, bangos dainuoja...“       ■

J. Klietkutės nuotr.

Parodose pristatyti muziejaus saugykloje saugomi 
restauruoti eksponatai.

Kretingos muziejuje atidaryta paroda „Kretingos muziejui – 85: istorijos puslapiai, unikalūs eksponatai“.


