
 

Nacionalinis muziejus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  
     valdovų rūmai 
 

 
2011 m. kovo 23 ir 24 d. kviečiame į edukacinius užsiėmimus, vyksiančius  

Ch. Frenkelio viloje, Šiauliuose (Vilniaus g. 74),  
parodos „Sugrįžęs Barokas. Valdovų rūmų muziejaus vertybės“ aplinkoje. 

 
Užsiėmimų lankytojai turės galimybę pasidomėti Šiaulių bendruomenei parengta paroda: XVI a. antros pusės–

XVII a. kartografijos, meno ir interjero palikimu, saugomu Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų rinkinyje. Apie sugrįžusias vertybes pasakos ir pažintinę veiklą organizuos Valdovų 
rūmų muziejaus edukacinių renginių vedėjai.  
Kviečiame organizuotas grupes registruotis ir iš anksto pasirinkti užsiėmimo temą: 

 
 Muzika Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvare 
Kiekvienas gali patirti savo kailiu, kad joks kitas dalykas negali taip stipriai paveikti ir džiuginti mūsų 
sielų, kaip muzika, – taip muzikos svarbą apibūdino garsus liutnininkas Valentinas Bakfarkas 
(Valentin Bakfark), tarnavęs Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto 
dvare. O kokiais instrumentais ir kokia muzika buvo atliekama Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvare? 
Kam ji buvo skirta? Užsiėmimo dalyviai turės galimybę gyvai išgirsti gotikinės arfos, renesansinės 
fleitos, būgnelių, kornetų skambesį ir galės patys pabandyti jais groti. 
(rekomenduojama visiems)  

 
Kalbantys valdovų ir didikų portretai 
Edukacinio užsiėmimo dalyviai prakalbins portretus, vaizduojančius Abiejų Tautų Respublikos 
valdovus ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės galingiausius asmenis. Lankytojai sužinos, ką 
vaizdavo dailininkai, ką kalbėjo patys valdovai ir ką apie valdovus pasakojo poetai. 
(rekomenduojama vidutinio ir vyresnio amžiaus moksleiviams bei suaugusiesiems)  
 
 
 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karyba 
Trumpoje kelionėje laiku užsiėmimo dalyviai sužinos, kaip nuo Žalgirio mūšio laikų iki Baroko 
epochos kito Lietuvos kario ginkluotė, šarvai.  
(rekomenduojama bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų ir gimnazijų 5–9 klasių moksleiviams) 
 
 
 
 
Senosios Lietuvos ženklai  
Valdovų rūmų muziejaus Baroko epochos vertybių parodoje ieškosime senosios Lietuvos ženklų, 
kurie ir dabar yra svarbiausi mūsų valstybės heraldikoje. Užsiėmimo dalyviai patys galės 
pasigaminti po vėliavėlę su Gediminaičių heraldiniu ženklu.  
(rekomenduojama bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų 1–4 klasių moksleiviams)  
 
 
 
 

 
Informaciją teikia ir į užsiėmimus grupes registruoja Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmų Edukacijos grupės specialistai tel. (8 5)  261 7445, 8 684 12 017 ir el. p. edukacija@valdovurumai.lt.  

 


