
Muziejus – VU padalinys, atstovaujantis VU istorijai, 
paveldui, kultūros, meno, istorijos ir mokslo vertybėms ir 
siekiantis pristatyti VU Lietuvoje ir užsienyje.

Muziejus savo veiklą pradėjo 2010 m. balandžio 1 d. per 
VU 431 metų jubiliejų, tačiau jo pagrindas yra senasis VU 
Mokslo muziejus, kuris įsikūrė Šv. Jonų bažnyčioje 1979 m. 
Muziejaus kolektyvas nuosekliai kaupia muziejinę vertę 
turinčias kultūros, meno, istorijos ir mokslo vertybes, susi- 
jusias su VU raida ir atspindinčias jo veiklą bei kasdienį 
gyvenimą, taip pat rengia nuolatines, laikinas ir virtualias 
ekspozicijas, organizuoja renginius, pristatančius Lietuvos 
ir VU socialinį, mokslinį ir kultūrinį gyvenimą.

Dabartinį muziejų sudaro 3 padaliniai, kurių bendras dar-
bas padeda pasakoti ne tik apie VU istoriją Vilniaus mies-
te, bet ir apie istoriją, kuri šakojosi į kitus Lietuvos miestus 
ir į kitas šalis.

VILNIAUS UNIVERSITETO  
ARCHITEKTŪRINIS ANSAMBLIS:

Pačioje Vilniaus senamiesčio širdyje esantis architektūri- 
nis Vilniaus universiteto rūmų ansamblis slepia beveik 500 
metų istoriją, kurią įrėmina keturios miesto gatvės: Univer-
siteto (buvusi Vyskupų), Šv. Jono, Pilies ir Skapo. Šis ar-
chitektūrinis ansamblis saugo pagrindinius Lietuvoje vy-
ravusius architektūros stilius: gotiką, renesansą, baroką, 
klasicizmą. Neatskiriama VU muziejaus dalis yra baroki- 
nė prieš 400 metų statyta Šv. Jonų bažnyčios varpinė – 
aukščiausias Vilniaus senamiesčio pastatas. Moderniu lif-
tu pakilę arba patys drąsiausi 193 autentiškais laipteliais 
į varpinės apžvalgos aikštelę užkopę galės pasigrožėti Vil-
niaus panorama iš paukščio skrydžio.

ADOMO MICKEVIČIAUS MUZIEJUS:

Adomo Mickevičiaus (1798–1855) muziejų 1911 m. įkūrė 
Janas Konradas Obstas Bernardinų g. 11, Vilniuje – ten, 
kur, pasak legendos, gyveno A. Mickevičius. Toks ilgas 
gyvavimo laikotarpis suteikė muziejui paties seniausio 
Vilniaus miesto muziejaus statusą ir galimybę saugoti 
daugybę atmintinų vertybių. 2021 m. muziejus tapo VU 
muziejaus dalimi. Čia veikia nuolatinės ir laikinos ekspo-
zicijos, vyksta literatūriniai trečiadieniai, knygų pristaty-
mai, organizuojamos ekskursijos ir plačiai bendradar-
biaujama su lenkų bendruomene.

IDĖJŲ OBSERVATORIJA:

Idėjų observatorija yra edukacijų ir laisvalaikio erdvė. Ji 
siūlo kamerines, nedidelėms grupėms pritaikytas mokslo 
pažinimo veiklas, suteikiančias galimybę netradiciniais ir 
naujais metodais pažinti mokslą ir kūrybą kasdienybėje. 
Idėjų observatorija dar nėra atvira lankytojams, tačiau 
netrukus kiekvienas galės atverti duris į mokslo ir kūrybos 
proceso užkulisius ir stebėti to proceso rezultatus.

PARTNERYSTĖS:

Muziejus, vienydamas šiuos padalinius, plečia kompe-
tencijas muziejų valdymo ir organizavimo srityse, daly-
vauja Lietuvos, Europos ir tarptautinių universitetų ir 
muziejų organizacijų veikloje, bendradarbiauja ir palaiko 
ryšius su Lietuvos ir užsienio muziejais, dalyvauja tarptau-
tiniuose projektuose ir bendrose muziejinėse programose. 
Muziejus priklauso Lietuvos muziejų asociacijai (LMA) ir 
Tarptautinei muziejų tarybai (International Council of Mu-
seums, ICOM), dalyvauja ICOM Tarptautinio universitetų 
muziejų ir kolekcijų komiteto (International Committee for 
University Museums and Collections, UMAC) ir Europos 
akademinio paveldo tinklo UNIVERSEUM (European Aca-
demic Heritage Network) veikloje.

Muziejus

muziejus.vu.lt

http://muziejus.vu.lt
https://www.facebook.com/vumuziejus

