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– taip prieš 695 metus pirmą kartą užrašytas Vilnius.  
Tris kartus Lietuvos sostinės vardas parašytas Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino 1323 m. sausio 25 d.  

laiške Europos miestams.

Paroda „Lietuvos valdovo žodis pasauliui: 
atveriame mūsų žemę ir valdas kiekvienam 

geros valios žmogui“ – tai pirmoji iš 2018–2022 m. 
įgyvendinamų tarptautinių parodų, skirtų pasirengti 

Vilniaus 700 metų jubiliejui, ciklo „Vilniaus miesto istorijos 
svarbiausieji ženklai“. Numatoma kasmet Vilniaus paveikslų 

galerijoje per Vilniaus miesto gimtadienio sausio 25-osios 
šventę pristatyti Lietuvos ir Vilniaus istorijai aktualią 
išskirtinės svarbos kultūros vertybę iš Europos šalių 

institucijų fondų.

2018 m. sausio 25–kovo 20 d. parodoje eksponuojamas 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 

1323 m. sausio 25 d. laiškas, kuriuo krikščionys 
pirkliai, kariai, amatininkai, žemdirbiai ir dvasininkai 

iš viso pasaulio, ypač iš Liubeko, Štralzundo, Brėmeno, 
Magdeburgo ir Kelno, kviečiami atvykti ir apsigyventi 

Lietuvoje. Šis laiškas itin svarbus, nes tai pirmasis rašytinis 
šaltinis, kuriame pirmą kartą paminėtas Vilnius. Parodoje 

pristatomas dokumentas lotynų kalba iš  
Latvijos nacionalinio archyvo Latvijos valstybės  

istorijos archyvo Rygoje. 

Lietuvos dailės muziejus
maloniai kviečia Jus 

2018 m. kovo 15–17 d. 
į Svetingojo savaitgalio, 

organizuojamo Vilniaus 695 gimtadieniui  
skirtos parodos eksponavimo pabaigoje,  

renginius Vilniaus paveikslų galerijoje 
(Didžioji g. 4)

Kovo 15 d., ketvirtadienį, 17.30 val.:
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekano, akademiko, 
profesoriaus dr. Rimvydo Petrausko vieša paskaita „Gediminas, 
Gediminaičiai ir senoji Lietuvos diduomenė“

Kovo 16 d., penktadienį, 16 val.:
Lietuvos istorijos instituto vyresniojo mokslinio bendradarbio 
dr. Dariaus Barono vieša paskaita „Gediminas: Vakarų intelektas, 
Rytų išmintis ir lietuviškas gudrumas“

Kovo 17 d., šeštadienio renginiai:
12–14 val. edukacinis užsiėmimas šeimoms „Kaligrafijos 
dirbtuvės: Valdovo laiškas“

11.30–12.00 val., 14.00–14.30 val., 16.00–16.30 val. – 
ekskursijos „Vilnius ir jo legenda – nuo Gedimino laiškų iki 
Juozo Kamarausko akvarelių“ 

15 val. parodos „Lietuvos valdovo žodis pasauliui: atveriame 
mūsų žemę ir valdas kiekvienam geros valios žmogui“ kuratoriaus 
Remigijaus Černiaus komentarai apie parodą, kuria pradėtas 
2018–2022 metų parodų ciklas „Vilniaus miesto istorijos 
svarbiausieji ženklai“

Lietuvos dailės muziejus (Didžioji g. 4, Vilnius)
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