LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS MINIATIŪRŲ MUZIEJUS
L. Rėzos g. 3, LT-93101, Juodkrantė. Tel. 8 469 53 323, el. p. miniatiuru.muziejus@zebra.lt

LDM Miniatiūrų muziejus kviečia dalyvauti parodoje-konkurse „Miniatiūrų muziejaus
ekslibrisas“.
Miniatiūrų muziejus mini veiklos 35-metį. Per savo gyvavimo laikotarpį, Kuršių nerijoje įsikūręs
muziejus tapo neatsiejama Juodkrantės istorijos bei kultūros dalimi. Muziejus, išgyvenęs
persikraustymą, veiklos petrauką, vėl atgimė miniatiūrų meno popiuliarinimui, kultūrinio gyvenimo
įvairovei. Renovavus pastatą, parengta nauja eskpozicija, nuolat vykdoma bei atnaujinama
edukacinė veikla. Kasmet Miniatiūrų muziejus pritraukia vis daugiau poilsiautojų, meno mėgėjų,
vietinių gyventojų. Konkursas „Miniatiūrų muziejaus ekslibrisas“ skelbiamas pažymint muziejaus
veiklos jubiliejų.
Konkurso tikslai:
1. Sukurti Miniatiūrų muziejui skirtus knygos ženklus.
2. Skatinti moksleivius domėtis miniatiūromis, studijuojant bei kuriant smulkiosios grafikos
kūrinius-ekslibrisus.
Konkurso sąlygos
1. Darbų tematika – Miniatiūrų muziejus kaip kultūrinis objektas Neringoje, muziejaus pastato
istorija, jame ekponuojami dailės kūriniai ir juose vaizduojami objektai, veikėjai, L. Meškaitytė
ir jos kūriniai.
2. Kūriniai atliekami šiomis technikomis: paprastas pieštukas, spalvoti pieštukai, guašas, tušas,
kompiuterinė grafika. Išvardintas technikas galima derinti.
3. Ilgiausia ekslibriso kraštinė – 15 cm.
4. Dalyvių amžius – nuo 11 iki 18 metų. Darbai bus vertinami pagal amžiaus grupes: 11–14 m.,
15–18 m.
5. Būtinas įrašas kūriniuose – EX LIBRIS. LDM MINIATIŪRŲ MUZIEJUS.
6. Konkursui pateikto kiekvieno ekslibriso antroje pusėje turi būti etiketė, kurioje prašome
nurodyti: autoriaus vardą, pavardę, amžių, švietimo įstaigą, jos vietą, ekslibriso sukūrimo
metus, atlikimo techniką, matmenis. Pageidautina, kad informacija būtų surinkta kompiuteriu.
7. Ekslibrisų skaičius neribojamas. Pateikiant daugiau nei vieną kūrinį, būtina pridėti atskirą
kūrinių sąrašą su kataloginiais duomenimis.
8. Darbus vertins komisija, kuriai vadovaus Narūnas Lendraitis, Neringos savivaldybės Kultūros
skyriaus vedėjas. Komisijoje dalyvaus: Saulius Ikamas, grafikas, Lietuvos dailininkų sąjungos
narys; Albertas Danilevičius, skulptorius, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos vyr.
kultūrologas.
9. Parodai ir apdovanojimams bus pateikti tik konkurso-parodos nuostatas atitinkantys ekslibrisai.

10. Visiems konkurso dalyviams ir jų mokytojams bus įteikti dalyvių diplomai. Ekslibrisai bus
eksponuojami Miniatiūrų muziejuje surengtoje parodoje, meniškiausi kūriniai bus eksponuojami
Lietuvos dailės muziejaus svetainės (www.ldm.lt) virtualioje parodoje.
11. Konkurso sąlygas atitinkantys ekslibrisai organizatoriams perduodami siunčiant paštu arba
tiesiogiai. Ekslibrisus konkursui siųsti iki 2010 m. kovo 25 d. adresu: Ekslibrisų konkursui,
LDM Prano Domšaičio galerija, Liepų g. 33, Klaipėda, LT-92145.
12. Pasibaigus parodai ekslibrisai liks konkurso organizatoriui – LDM Miniatiūrų muziejui.
13. Organizatoriai pasilieka teisę publikuoti konkursui pateiktus ekslibrisus nemokamai.
14. Konkurso „Miniatiūrų muziejaus ekslibrisas“ rezultatų paskelbimas ir parodos atidarymas įvyks
2011 m. balandžio mėn. LDM Miniatiūrų muziejuje, Juodkrantėje.

Telefonas pasiteiravimui tel. 410 421,
el. paštu miniatiuru.muziejus@zebra.lt
Apie Miniatiūrų muziejų
1976–1989 m. Miniatiūrų muziejus veikė Juodkrantės bažnyčioje. Beveik 15 metų šis muziejus
buvo ypač populiari Lietuvos dailės muziejaus kultūros ir meno institucija Neringoje, pamėgta
vietos visuomenės ir poilsiautojų. Nuo 2007 m. birželio 26 d. LDM Miniatiūrų muziejus atkurtas
restauruotame tradiciniame Kuršių nerijos XIX a. pab. – XX a. pr. mediniame pastate, kuris stovi
Kuršių marių pakrantėje, netoli Juodkrantės bažnyčios.
Miniatiūrų muziejaus ekspozicijoje rodoma daugiau kaip 300 kūrinių. Be gausiai pristatomų
portretinių miniatiūrų, eksponuojami medalionai ir istoriniai medaliai, vario raižiniai, Meiseno
manufaktūroje (Vokietija) išlieti gipsiniai antikos dievų biustai. Nemažai muziejuje XVI–XIX a.
Prancūzijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Didžiojoje Britanijoje, Rusijoje, Čekijoje, Lietuvoje sukurtų
taikomosios dailės pavyzdžių – prabangių vėduoklių, tabokinių, bisero (karoliukų) technika
siuvinėtų piniginių ir paveikslėlių, porceliano skulptūrėlių, indų, stalo puošmenų. Pristatomos
unikalios savamokslės dailininkės Lidos Meškaitytės (1927–1993) akvarelinės miniatiūros, A.
Gedmino, A.V. Burbos, A. Čepausko, A. Kučo, P. Raduvės, J. (vyresniojo) Kuzminsko ekslibrisai.
Išsamesnę informaciją bei Miniatiūrų muziejaus eksponatus galite pamatyti muziejaus svetainės
virtualioje parodoje http://www.ldm.lt/JPS/Index.htm
Apie ekslibrisą
Ekslibrisai – individualizuoti mažosios grafikos kūriniai, tiražuojami ir klijuojami knygos viršelio
vidinėje pusėje. Ekslibrisas – knygos ženklas, nurodantis knygos savininką, asmenį ar instituciją,
kurios pavadinimas ant jo matomas. Šiame mažosios grafikos kūrinėlyje įkomponuojamas knygos
savininko vardas, kartais tik inicialai ar institucijos pavadinimas, piešinys (figūros, ornamentai,
herbas, emblema, įv. atributai), kartais specialus tekstas. Tokie ekslibrisai kartais net gali pakeisti
vizitines korteles.
Šie meniški knygos ženklai ypač vertinami bibliofilų ir meno kolekcionierių. Jų kūrėjai buriasi į
klubus, kurie leidžia periodinius leidinius, organizuoja kongresus, rengia parodas.

Ekslibriso tradicijos Lietuvos dailėje labai gilios. Seniausi Lietuvos ekslibrisai sietini su Žygimanto
Senojo (1518 m.) ir Žygimanto Augusto bibliotekų knygomis, Vilniaus vyskupo kunigaikščio
Povilo Alšėniškio, kunigaikščio J. P. Sapiegos knygų rinkiniais. Puikių ekslibrisų yra sukūręs M. K.
Čiurlionis, M. Dobužinskis, P. Galaunė, P. Rimša, K. Šimonis ir daugelis kitų žymiausių
dailininkų. Tikrais šio žanro klasikais tapo V. Kisarauskas, A. Kmieliauskas, P. Repšys, S.
Eidrigevičius,
R. Gibavičius.
Kodėl kviečiame jaunimą kurti ekslibrisus?
Sparčiai vystantis informacinėms technologijoms, vis dažniau jaunuoliai informacijos ieško
internete, leidžia laisvalaikį prie kompiuterio. Pastaruoju metu visuomenėje vis labiau atsigręžiama
į praeitį ir stengiamasi jaunimui priminti tradicines vertybes – knygas su popieriniais lapais,
iliustracijomis gal net su knygos ženklais.
Dalyvavimas konkurse „Miniatiūrų muziejaus ekslibrisas“ – puiki proga dailės, informatikos,
istorijos, literatūros dalykų mokytojams organizuoti tarpdisciplinines pamokas. Kuriant knygos
ženklą, ugdomas mokinių gebėjimas mąstyti kūrybiškai, kurti originalias miniatiūras, kurias
paprasta kaupti, transportuoti, tiražuoti. Tai puiki galimybė atrasti talentą savyje, naują pomėgį.
Kviečiame pavienius mokinius bei mokyklas prisijungti prie ekslibrisų populiarinimo, dalyvaujant
konkurse „Miniatiūrų muziejaus ekslibrisas“.
Primename, kad ekslibrisų laukiame iki kovo 25 d.
LDM Miniatiūrų muziejus

