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Druskininkų miesto muziejus

Druskininkų muziejų, įsikūrusį viloje „Linksma“, galima vadinti vizitine Druskininkų kurorto kortele.
Nors grakštaus neoklasicistinio pastato vertė gerokai sumenko po sovietmečiu atliktos grubios
rekonstrukcijos, vis tik tai išliko labiausiai fotografuojamu Druskininkų objektu.
Vila „Linksma“, stovinti ant Druskonio ežero kranto, pastatyta 1905–1909 m. kurorto akcinės
bendrovės nario bankininko A. Kiersnovskio iniciatyva. Iš pradžių, pastatas atliko reprezentacinę
miesto funkciją, o po karo iki 1977 metų čia buvo įkurti Pionierių rūmai.
Po 2013 m. renovacijos vila „Linksma” priartėjo prie savo buvusios išvaizdos, kuri buvo sunaikinta
ankstesnių remontų metu. Pagal tų laikų pavyzdžius buvo sukurtas interjeras, autentiški baldai,
restauruoti langai ir durys, atnaujinta terasa, nuo kurios atsiveria vaizdas į Druskonio ežerą. 

 
 

Druskininkų miesto muziejus

Kontaktai: M. K. Čiurlionio g. 59
 

Druskininkai LT-66119, Lietuva
 

Tel.: +370 313 51024
El.paštas: muziejus@druskininkai.lt
www.druskininkumuziejus.lt
GPS: 54.016702, 23.973079
Muziejus dirba: I-VI - 11.00–17.00 val.

 
Valstybinių švenčių išvakarėse – 11.00 – 16.00
val.

 
Muziejus nedirba valstybinių švenčių
dienomis.

Tai vienas iš 6 objektų
pristatomų pietų Dzūkijos
regiono maršrute,
rekomenduojamų žmonėms su
negalia ir visiems
besidomintiems patogesniu
prieinamumu.

Maršrutas pietų Dzūkijos
regione

1. Druskininkų miesto muziejus.

2. Druskininkų gydykla.

3. Karolio Dineikos sveikatingumo parkas.

4. Liškiavos bažnyčios ir vienuolyno
ansamblis.

5. Leipalingio dvaro sodybos rūmai.

6. Veisiejų buvusio dvaro sodybos
fragmentai (Veisiejų regioninio parko
direkcijos lankytojų centras).

Objektas įsikūręs patogioje lankymui vietoje: 900 m. iki Druskininkų gydyklų, 300 m. iki Turizmo
informacijos centro.

Viloje veikia ne tik miesto muziejus, bet ir civilinės metrikacijos biuras. Muziejuje įrengta Druskininkų
istorijos ekspozicija, turi virš 4 tūkst. eksponatų: senųjų Druskininkų vaizdų, autentiškų atvirukų,
siųstų nuo carinių iki sovietinių laikų (iš jų galima sužinoti iš kur atvykdavo poilsiautojai), carinio ir
tarpukario laikotarpių leidiniai apie Druskininkus, fotografijų ir negatyvų archyvas, archeologiniai
radiniai, B.Pilsudskio fotografijų rinkinys, miesto garbės piliečio P.Viščinio paveikslų ir knygų
kolekcija, unikali Vilniaus universiteto Rankraščių skyriaus fondų medžiaga, gydytojų rankraščiai,
spaudiniai, antikvariniai buities daiktai, mineralinio vandens gertuvės, afišos, kortų stalelis, muzikinė
mechaninė dėžutė, aprangos aksesuarai (sidabrinis žiedas „Druzgieniki“, moteriška rankinė, vyriška
piniginė) ir panašūs eksponatai, supažindinama su tuo metu gydymui taikytomis procedūromis,
dietomis, kumyso gamyba, įvairiais medikų nurodymais pacientams, pristatoma ekspozicija „XIX a.
Druskininkų kurortininkai“, kurioje eksponuojamos 1854 m. Vasiljaus von Rothkircho iliustracijos iš
caro cenzūros uždrausto rankraščio „Užrašai apie Druskininkus“. Paveikslėliai demonstruoja
tuometinių Druskininkų svečių pramogas: kortavimą, lošimus, šokius, teatrą, puošeiviškumą,
kurortinius meilės romanus. Šios iliustracijos kandžiai parodo tuo meto visuomenės ydas ir
tikruosius „gydymo“ tikslus.
Kurortinio sezono metu daugybę lankytojų į muziejaus terasą sutraukia tradiciniai „Druskininkų
serenados“ koncertai bei kiti kultūros renginiai, vyksta iškilmingų civilinių santuokų registracija.

Sužinoti daugiau

Objekto prieinamumas žmonėms su negalia

Automobilių stovėjimo aikštelė prie objekto pritaikyta žmonėms su negalia.
Viešojo transporto stotelė iki 300 m.
Patekimas į objektą – įrengtas keltuvas (yra iškvietimo mygtukas)
Patogu judėti pirmame objekto aukšte – kliūčių nėra.
Objekte yra pritaikytas neįgaliųjų tualetas.

Sužinoti daugiau

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