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Projektas „Minime Lietuvos Respublikos ir Klaipėdos krašto 
susijungimo 90-metį“ 

Terminas: 2013 m. gegužės – rugsėjo mėn. 
Projektą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. 
Projekto tikslas – aktualizuoti plačiajai visuomenei Lietuvos Respublikos ir Klaipėdos krašto 
susijungimo 1923 m. svarbą, istorinio laikotarpio ir aplinkos ypatumus, Klaipėdos krašto savitumą. 
 
Projekto renginiai: 
Birželio 19 d. Klaipėdos misto savivaldybės viešosios bibliotekos Girulių filiale (Šlaito g.10a) 
vyko plačiajai visuomenei atviras forumas „Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 
90-metis“; 
prieš forumą Klaipėdos miesto savivaldybės bibliotekos Girulių filialo kieme vyko 1923 m. 
Klaipėdos sukilimo inscenizacija. 
 
 

Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 90-metis: forumas, 
inscenizacija ir gyvas piešimas 

Minint Lietuvos Respublikos ir Klaipėdos krašto susijungimo 90-metį, LR Seimas paskelbė 2013 
metus Klaipėdos krašto metais. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, kaip tarpininkė ir 
jungiamoji grandis tarp kitų kultūros, mokslo, švietimo, atminties institucijų ir plačiosios 
visuomenės, siekia kuo patraukliau ir suprantamiau suteikti visuomenei informaciją apie minimą 
reikšmingą Lietuvai įvykį. 
Birželio 19 d. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Girulių filiale – bendruomenės 
namuose (Šlaito g. 10 a., Giruliai) savivaldybės biblioteka, bendradarbiaudama su Klaipėdos krašto 
kultūros, švietimo, mokslo ir kitomis istorinę atmintį puoselėjančiomis institucijomis, 
nevyriausybinėmis organizacijomis, privačiais asmenimis, besidominčiais Klaipėdos krašto istorija, 
surengė atvirą forumą visuomenei „Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 90-metis“. 
Forume dalyvavo žymūs istorikai – S. Pocytė, V. Vareikis, V. Safronovas, kiti politikos bei 
visuomenės veikėjai ir, pateikdami savo požiūrius, diskutavo su auditorija apie šį istorinį įvykį. 
Forumui pirmininkavo doc.dr. Vygantas Vareikis. 
Prieš forumą Girulių bibliotekos kieme vyko trumpa, tačiau atraktyvi  1923 m. Klaipėdos sukilimo 
inscenizacija, kurią parengė karo istorijos renginių klubas “GRENADIERIUS”. Visi turėjo 
galimybę pasigrožėti to meto prancūzų ir lietuvių kariuomenių amunicija ir ginkluote, 
nusifotografuoti ir pabendrauti su „sukilimo dalyviais“. 
Viso renginio metu parodos dalyvius ir svečius piešė neformalios Klaipėdos menininkų grupės 
„Gyvas piešimas“ nariai,   kuriuos paskelbė socialiniame tinkle Facebook GP@ForumasGiruliai'13. 
Įvykusio renginio vaizdo įrašas prieinamas plačiajai visuomenei   
http://www.youtube.com/watch?v=5YtM97yG7eA 
  

Spauda apie renginį: 
Atgaivino Klaipėdos sukilimo dvasią / Daiva Janauskaitė. – Iliustr. // Klaipėda, birž. 20, p. 20. 
Pėdinimas į Girulius prasidėjo forumu / Kristina Abromavičiūtė. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 
2013, birž. 21, p. 8.  
 
Projektą vykdė Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka www.biblioteka.lt. 


