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Trakų istorijos muziejus, Sakralinio meno ekspozicija

Trakų istorijos muziejus, garsiausiame Lietuvos gynybinės architektūros komplekse - Salos ir
Pusiasalio pilyse, įkurtas 1948 metais. Per 60 muziejaus veiklos metų sukaupta daugiau nei 290
tūkst. eksponatų. Muziejaus administracija įsikūrusi Trakų Pusiasalio pilies teritorijoje,
restauruotame buv. Dominikonų vienuolyno pastate. Pirmieji dominikonų vienuoliai į Trakus
atsikraustė XVII a., gavę žemės Trakų pusiasalio pilies teritorijoje. 1779 m. pradėjo statyti bažnyčią.
Tačiau statybos nebaigtos dėl krašto suirutės ir lėšų trūkumo. Bažnyčia buvo apleista iki 1820 m.
Tada bažnyčios navos buvo perstatytos: pietinė – į vienuolyną su celėmis, šiaurinė – į koplyčią.
1822 m. koplyčia buvo pašventinta šv. Arkangelo Mykolo vardu. Apie 1823 m. buvo atidarytas
vienuolynas su vienuolika celių, zakristija, valgomuoju ir virtuve. Prie vienuolyno veikė mokykla.
Trakų dominikonų vienuolynas buvo uždarytas po 1863 – 1864 m. sukilimo. Sovietmečiu pastatas
atiteko KGB ir milicijai, čia kalinti politiniai kaliniai. 1986 m. Trakų pusiasalio pilies ir dominikonų
vienuolyno architektūrinis kompleksas perduotas Trakų istorijos muziejui.

Trakų istorijos muziejus,
Sakralinio meno ekspozicija

Kontaktai: Kęstučio g. 4, Trakai, Lietuva

Tel.: (+370 528) 55 297 / (+370 528) 53 945
info@trakaimuziejus.lt
Darbo laikas:
Balandis - spalis: III-VII 10:00 - 18:00 val.
Lapkritis - kovas: III-VII 9:00 - 17:00 val.
www.trakaimuziejus.lt/sakralinio-meno-
ekspozicija
GPS: 54.645533, 24.936298

Maršrutas Vilniaus regione

1. Medininkų pilis.

2. Vytauto Kasiulio dailės muziejus.

3. Lietuvos banko pinigų muziejus.

4. Trakų šv.Mergelės Marijos apsilankymo
bazilika.

5. Trakų istorijos muziejus, Sakralinio
meno ekspozicija.

Tai vienas iš penkių objektų
pristatomų Vilniaus regiono
maršrute, rekomenduojamų
žmonėms su negalia ir visiems
besidomintiems patogesniu
prieinamumu.

Objektas įsikūręs patogioje lankymui vietoje: 550 m. nuo Trakų Šv. Mergelė Marijos Bzilikos, 600 m.
nuo Trakų salos pilies.

Buvusio Dominikonų vienuolyno koplyčioje 2005 m. atidaryta Sakralinio meno ekspozicija.
Čia eksponuojami liturginiai indai, drabužiai, altoriaus reikmenys, religinio siužeto dailės kūriniai.
Vienas unikaliausių parodos eksponatų – Trakų dominikonų vienuolyno 1709 metų spaudas su
vienuolijos įkūrėjo šventojo Dominynko atvaizdu. Vienuolyno koplyčioje rodomas ir bene
vertingiausias antikvarinis baldas Lietuvoje – Florencijos meistrų sukurta vėlyvojo renesanso
epochos reprezentacinė kasapanka. Manoma, kad šis suolas-dėžė priklausė vyskupui. Koplyčios
interjeras, labai nukentėjęs po vienuolyno uždarymo (1863 m.), baigtas restauruoti 2004 metais.
Koplyčioje restauruoti sieniniai altoriai, langus puošia vitražai su šv. Dominyko ir šv. Jono Nepamuko
figūromis. Po koplyčia atidarytas restauruotas rūsys. Jame eksponuojami liturginiai reikmenys,
bažnytinių procesijų atributai, šventųjų skulptūros, atkurtas vienuolyno virtuvės fragmentas, kurioje
pristatoma ordino vienuolių buitis.
Nors buvusioje dominikonų koplyčioje jau seniai nebeaukojamos šventos Mišios, tačiau muziejaus
dėka šiam kultūros ir istorijos paminklui vėl sugrąžinta sakralinė dvasia.

Sužinoti daugiau

Objektas prieinamas žmonėms su negalia

Automobilių stovėjimo aikštelė pritaikyta žmonėms su negalia, prie objekto (vidiniame kieme).
Patekimas į objektą – lygus įvažiavimas (sakralinio meno ekspozicija turi 2 įėjimus, eiti per
pagrindinį istorijos muziejaus įėjimą.)
Patogu judėti objekte – kliūčių nėra.
Objekte įrengtas keltuvas (yra iškvietimo mygtukas).
Objekte pritaikytas neįgaliųjų tualetas.
Ekspozicijos lankymui taikomos įvairios nuolaidos.

Sužinoti daugiau

Daugiau vietų, pritaikytų lankymui galima rasti svetainėje www.beslenksciu.lt/turizmas-visiems/
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