Lietuvos Etnokosmologijos Muziejus
http://www.etnokosmomuziejus.lt/naujienos
DIENINĖ
Svarbi informacija lankytojams:
Į visas programas registruojama telefonu (8 383) 45424) (Pirmadieniais – Penktadieniais 8.00 – 16.30).

Programa

Etnokosmologija
Lietuvoje ir
pasaulyje

Kainos darbo
Kainos po darbo
dienomis ir
valandų, savaitgaliais ir
naktimis
švenčių dienomis
Darbo dienomis
Darbo dienomis po 16.00,
(pirmadienis –
šeštadieniais,
penktadienis, iki
sekmadieniais ir švenčių
16.00):
dienomis:
Suaugusiesiems – 10
Suaugusiesiems – 14 Lt
Lt Studentams – 8
Studentams – 11 Lt
Lt
Moksleiviams nuo 6 m.–
8 Lt
1,5 – 2
Moksleiviams nuo 6
Pensininkams ir
valandos
m.– 6 Lt
neįgaliesiems – 7 Lt
Pensininkams ir
neįgaliesiems – 5 Lt
1 – 9 žmonių grupei –
1 – 9 žmonių grupei
150 Lt
– 100 Lt

Programos laikas Trukmė

Spalio 1 –
Balandžio 30
antradieniai –
šeštadieniai.
Gegužės 1 –
Rugsėjo 30
pirmadieniai –
sekmadieniai.

Dovanų kuponas 2
asmenims – 39 Lt

Dovanų kuponas 2
asmenims – 39 Lt

Dieninė programa – “Etnokosmologija Lietuvoje ir pasaulyje”. Tai dieninė ekskursija, vykstanti šviesiu
paros metu. Ekskursijos trukmė 1,5 – 2 valandos. Būtina registracija telefonu (8 383) 45424), nes
formuojamos panašaus amžiaus grupės, pvz., moksleiviai su moksleiviais, šeimos jungiamos su
šeimomis. Gali registruotis ir pavieniai lankytojai, šeimos. Maksimalus žmonių skaičius grupėje gali būti
50 – 60. Pageidautina, kad lankytojai atvyktų 10 – 15 min. anksčiau, įsigytų bilietus ir nesudarytų
nepatogumų kitiems muziejaus svečiams. Pirmadieniais – penktadieniais (08.00 – 16.00) pavieniai
lankytojai priimami, esant galimybei prijungiami prie registruotų grupių. Pirmadieniais – penktadieniais (po
16.00), šeštadieniais (10.00 – 19.00), sekmadieniais (10.00 – 16.00) atvykę pavieniai, neregistruoti
lankytojai gali būti prijungiami prie jau esamų grupių. Nesant tokios galimybės, jei lankytojų skaičius yra 1
– 9 žmonių, yra mokamas grupės mokestis 100 Lt (darbo dienomis 08.00 – 16.00) ir 150 Lt (po darbo
valandų,
savaitgaliais
ir
švenčių
dienomis).

Dieninės programos (ekskursijos) metu per požeminę muziejaus galeriją, tarsi mitologinio medžio šaknis,
yra kylama aukštyn. Penkiose salėse yra pristatomi skirtingi žmogaus, žmonijos ryšiai su Kosminiu
pasauliu (senieji etniniai ryšiai, pasaulio matavimai, kalendoriai, astronomija, kosmonautika, nežemiškos
gyvybės paieška, mūsų civilizacijos ateities galimybės). Muziejaus ekspozicija yra nuolat pildoma, o
profesionalūs muziejaus gidai padės geriau pajausti Etnokosmologijos muziejaus unikalumą, ryšių su
Kosminiu
pasauliu
įvairovę.

Salėje per didelį ekraną demonstruojamos skaidrės. Čia galima pamatyti aukštos kokybės, pačių
įvairiausių Visatos vaizdų, nuo išryškinančių mūsų planetos unikalumą, iki tolimiausių galaktikų. Iš ten
dviem keliais (Jaunimas, sportiški žmonės kyla laiptais ,o vyresnio amžiaus, patys jauniausi lankytojai ir
negalintys naudotis laiptais dėl rimtų priežasčių turi galimybę pakilti liftu) kylama į apžvalgos aikštelę 32
metrų aukštyje. Iš čia atsiveria įspūdingas vaizdas: matomi 6 ežerai, Labanoro girios panorama. Po
ekskursijos galima pasivaikščioti po muziejaus lauko ekspoziciją, pasigrožėti muziejaus dailininkės

Marijos

Kakarienės

gėlynais.

