
Atkurti rūmAi –  
dinAmiškAs muziejus

2009 m. sausio 1 d. įsteigtas istorinės rezidenci
jos pobūdžio Nacionalinis muziejus Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Tai dau
giafunkcis istorinės kultūros centras, kuriame nuo 
2013 m. liepos 6 d. veikia nuolatinės ekspozicijos 
su archeologiniais radiniais ir atkurtais reprezenta
ciniais interjerais, vykdoma aktyvi edukacinė veik
la, rengiamos parodos, koncertai, konferencijos ir 
seminarai, vyksta reprezentaciniai bei kultūriniai 
renginiai, teikiama išsami informacija apie Lietu
vos ir jos sostinės Vilniaus kultūrinį turizmą.
Iki galo atkūrus ir įrengus Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių rūmus, lankytojams bus pristatomi keturi 
teminiai ekspoziciniai maršrutai. 
I maršrutas – Rūmų istorinės ir architektūrinės rai
dos didaktinė ekspozicija. Vertingiausia ir informa
tyviausia jos dalis yra gausūs ir įvairūs archeologi
niai radiniai bei išlikę autentiški mūrai. Ekspozicijoje 
pristatoma Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų te
ritorijos raida nuo seniausių laikų, svarbiausi šios is
torinės rezidencijos raidos etapai, sunaikinimas, čia 
gyvenę istoriniai asmenys, Vilniaus Žemutinės pilies 
ir rūmų teritorijos tyrimai bei rezidencijos atkūrimas. 
II maršrutas – Atkurtų istorinių interjerų (vėly
vosios gotikos, renesanso ir ankstyvojo baroko sti
listikos bei patalpų istorinių funkcijų) ekspozicija, 
kuriai nuo 2005 m. kaupiama vertinga XV–XVII a. 
Europos taikomosios ir vaizduojamosios dailės kū
rinių kolekcija, lituanistinių vertybių rinkinys.
III maršrutas skirtas Rūmų muzikinio ir buities 
gyvenimo didaktinei ekspozicijai. Čia bus pri
statomas rūmų kultūrinis, muzikinis gyvenimas,  
XVII a. I pusėje, anksčiau negu Londono ir Pary
žiaus teatrų scenose, pastatytos operos, o daugia
funkcėje istorizuotų formų salėje vyks įvairūs kul
tūriniai ir edukaciniai renginiai bei konferencijos.
IV maršrutas – tarptautinius standartus atitinkan
tis Nacionalinių ir tarptautinių parodų centras, ku
riame bus sudarytos sąlygos eksponuoti Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpio lituanistinį 
ir kitą europinį paveldą, bus rengiamos gausių Val
dovų rūmų archeologinių radinių parodos.
Ateityje taip pat numatoma įrengti naujas ir plėsti 
jau esamas temines insignijų, brangenybių bei rete
nybių (lobyno), taip pat ginklų ir šarvų (arsenalo) 
ekspozicijas.

I maršrutas. Rūmų istorinės ir architektūrinės raidos ekspozicija:
1–9. Pilies periodas (teritorijos raida iki XV–XVI a. sandūros; ikigotikinis ir gotikinis laikotarpiai); 10–14. 
Rūmų periodas (rūmų raida XVI–XVII a.; Renesansas ir ankstyvasis Barokas); 15–20. Rūmų sunaikinimas, 
nebūtis ir atkūrimas (XVII a. vidurys–XXI a. pradžia)
II maršrutas. Rūmų atkurtų istorinių reprezentacinių interjerų ekspozicija:
21–28. Valstybės reprezentacinis ir tarnybinis traktas; 29–31. Privatus valdovo apartamentas; 32–33. Priva
tus valdovės apartamentas; 34–39. Valstybės reprezentacinis traktas; 40–43. Valdovo privatus apartamentas 
ir tarnybinis traktas
III maršrutas. Rūmų muzikinio gyvenimo ir buities ekspozicija su daugiafunkce sale:
44. Vestibiulis rūmų virtuvės vietoje su buities ekspozicija; 45. Vestibiulis su rūmų muzikinio gyvenimo eks
pozicija; 46. Vestibiulis su informaciniais stendais apie daugiafunkcės salės renginius; 47. Daugiafunkcė salė
IV maršrutas. Nacionalinių ir tarptautinių parodų centras:
48–51. Vakarų korpuso rūsiai; 52–55. Parodų centras; 56–60. Kitos rūmų viešosios erdvės
A–O. Lankytojų aptarnavimo vestibiulis po rūmų kiemu
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Lankytojų patogumui po rūmų kiemu įrengtame 
vestibiulyje yra kasos, informacijos centras, knygy
nas, suvenyrų parduotuvėlė, auditorija, drabužinės, 
tualetai, o ateityje bus ir kavinė, istorinių valgių bei 
gėrimų restoranas. Visa ši vienoje vietoje sutelkta 
lankytojų aptarnavimo infrastruktūra sukurs gali
mybę lankytojams patiems susimodeliuoti muzie
jaus lankymo maršrutą, muziejuje turiningai pra
leisti bemaž visą dieną.
Daugiau kaip pusė atkurtų Lietuvos didžiųjų ku
nigaikščių rūmų lankytojams duris atvėrė 2013 m. 
liepos 6 dieną. Per pirmąjį pusmetį muziejų aplankė 
180 tūkst. lankytojų, tarp jų aukščiausi Europos Są
jungos institucijų pareigūnai bei valstybių vadovai, 
čia surengtos keturios dešimtys oficialių renginių, 
susijusių su Lietuvos pirmininkavimu Europos Są
jungos Tarybai. 
Per penkerius veiklos metus (2009–2013) Valdovų 
rūmų muziejaus organizuotuose kultūriniuose ren
giniuose, edukaciniuose užsiėmimuose, parodose 
ir ekskursijose dalyvavo daugiau kaip pusė milijo
no lankytojų. Rūmuose nuolat rengiamos tarptauti
nės ir nacionalinės parodos, tarptautinės mokslinės 
konferencijos, mezgami ir plėtojami ryšiai su įvai
riomis Lietuvos bei daugelio pasaulio šalių kultūros 
paveldo institucijomis, aktyviai vykdoma leidybinė 
veikla, skelbiamos mokslinės ir informacinės publi
kacijos, nuolat organizuojami kultūriniai renginiai, 
edukaciniai užsiėmimai, į muziejaus rinkinius per
imta jau daugiau negu 300 tūkst. eksponatų, kon
servuota ir restauruota per 10 tūkst. vertybių.
Kviečiame Jus iš arčiau susipažinti su Lietuvos ir 
visos Europos istorija bei kultūriniu paveldu Na-
cionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės valdovų rūmuose!


