
  

 
KVIEČIAME Į PASIMATYMĄ SU 

KNYGA, MADA IR SENAISIAIS 

VILNIAUS MŪRAIS!   
2020–02–23 (sekmadienis) 

 
Išvykimas ~7.45 (nuo PC ,,Maxima“ prie Autobusų stoties) 
Didžiausioje Pabaltijyje Vilniaus knygų mugėje – knygos ir  leidybos naujienos, čia prisistato leidyklos, autoriai, vyksta įvairūs 

renginiai. Mugėje būsime 10–13.30 val.  

Ir vėl praversime senųjų Vilniaus mūrų duris, šį kartą – Senojo arsenalo*, įsikūrusio Vilniaus pilių teritorijoje, prie Vilnelės ir 

Neries santakos. Pilies arsenalas stovėjo jau Vytauto Didžiojo laikais. Renesansiniai Senojo arsenalo rūmai ant ankstesnių mūrų 

buvo pastatyti XVI a. viduryje. Manoma, kad rūmai iš pradžių buvo jaunosios karalienės Elžbietos Habsburgaitės rezidencija, o iš 

karto po jos mirties Senasis arsenalas tapo pagrindine Lietuvos ginklų ir amunicijos saugykla, aprūpinusia ginkluote visas 

valstybės tvirtoves – Kijevo, Smolensko, Polocko ir kt. – nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Arsenalas slepia įdomių paslapčių, o 

kas jame šiandien sužinosite ekskursijos metu. Susipažinsite su mados istoriko Aleksandro Vasiljevo kolekcija „XX a. mados 

šedevrai“, jau veiks nauja jo paroda „Kaip aristokratai kūrė madą“ (tarp jų – Jacqueline Kennedy sesuo amerikietė Lee Radziwill, 

kuri ištekėjo už Radvilų giminės atstovo ir buvo tapusi JAV mados dievaite). Arsenale bus ekskursija su muziejaus gidu. 

Arsenalų teritorijoje yra pažymėta Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios vieta. Žygimantas Augustas, pargabenęs iš Krokuvos į 

Vilnių Barboros Radvilaitės palaikus, nusprendė statyti bažnyčią, skirtą savo šeimos mauzoliejui, testamente nurodė užbaigti 

bažnyčią ir perkelti iš Katedros karalienių Elžbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės palaikus. Statybos nebaigtos, palaikai 

pasiliko Katedroje.  

Šiaurinėje arsenalo dalyje kadaise stovėjo bokštas (vadinamas Tvardovskio), kuriame, pasak legendų, alchemikas, magijos 

žinovas Tvardovskis Žygimanto Augusto prašymu buvo iškvietęs Barboros vėlę... 

Po muziejaus turėsite valandą laisvo laiko. Tą dieną muziejai nemokami. Galite lankyti nebūtinai arsenalą, o bet kurį pasirinktą 

muziejų. Stabtelėsime ant legendinio Trijų kryžių kalno, užsuksime į baroko perlą Šv. Petro ir Povilo bažnyčią ir vyksime 

namo. 

Kaina: 13 Eur+PVM (iš viso 15,73 Eur) 

Knygų mugės bilietas 5/4 Eur, gido paslauga arsenale 1 Eur/asmeniui. Informacija/ registracija: turizmas@kedainiutvic.lt, 8 615 

24880 

Nuotr. ,,Vilniaus knygų mugė“ FB paskyros, www.ldm.lt, www.vilnius-tourism.lt, welovelithuania.lt 

 

 

 


