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Lietuvos banko pinigų muziejus

Lietuvos banko muziejus atidarytas 1999 m., minint lito įvedimo šeštąsias metines. Rekonstravus
muziejaus patalpas 2009–2010 m., jis buvo išplėstas ir pervadintas į Lietuvos banko Pinigų muziejų.
Muziejuje sukaupta per 55 tūkst. eksponatų. Vienas iš ypatingų muziejaus traukos objektų – į
pasaulio Gineso rekordų knygą įrašyta didžiausia pasaulyje monetų piramidė iš 1 milijono 935
centų. Piramidė pastatyta iš lietuviškų 1 cento monetų prieš euro įvedimą pagerbiant buvusią
Lietuvos valiutą - litą. Tai vienas iš nedaugelio pasaulio rekordų, kurį galima pamatyti Lietuvoje.
Muziejuje per du aukštus išsidėsčiusiose penkiose salėse, lankytojai turi galimybę susipažinti su
pasaulio šalių pinigų ir bankininkystės istorija, Lietuvos pinigais, bankininkystės raida mūsų šalyje
nuo pirmųjų kredito įstaigų atsiradimo iki šių dienų.

Lietuvos banko pinigų muziejus

Adresas: Totorių g. 2/8, LT-01121 Vilnius
Tel. (+370 5) 268 0337, +370 5 268 0334
muziejus@lb.lt
www.pinigumuziejus.lt
54.686536, 25.282547

 
 
Muziejaus darbo laikas:

Nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.
II-V- 10–19 val., VI- 11–18 val.
Nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d.
II-V- 9–18 val., VI-10–17 val.
Darbo dienomis į ekskursijas, edukacinius ir
švietimo renginius lankytojai registruojami iš
anksto.
Šeštadieniais organizuotoms grupėms
ekskursijos nevedamos, su ekspozicija
supažindinami tik pavieniai lankytojai.
Muziejaus lankymas ir ekskursijos
nemokamos.

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 5 objektų, pristatomų Vilniaus regiono maršrute,
rekomenduojamų žmonėms su negalia ir visiems besidomintiems
patogesniu prieinamumu.

Objektas įsikūręs patogioje lankymui vietoje šalia Gedimino prospekto.

Muziejuje įdomios informacijos ras kiekvienas lankytojas, nes ekspozicijoje pateikiama ir turtinga
pinigų istorija ir šiandienos ekonominio gyvenimo aktualijos.
Moderniame Pinigų muziejuje lankytojai gali ne tik apžiūrėti vertingus eksponatus ar susipažinti su
informaciniuose stenduose pateikta informacija, bet ir patys aktyviai dalyvauti pažinimo procese.
Įrengtos interaktyvios mokomosios priemonės stebėtoją paverčia dalyviu. Todėl, kiekvienas gali
savarankiškai nusikalti suvenyrinę plokštelę, pasisverti ant specialių svarstyklių ir sužinoti, kiek jis
kainuotų, jei būtų auksinis, platininis ar sidabrinis. Stebėti realiu laiku didžiuliame ekrane informaciją
apie prekybą vertybiniais popieriais NASDAQ OMX Vilniaus biržoje, matyti pasirinktos valstybės
finansinius ir ekonominius duomenis, nes terminale pateikiami bene viso pasaulio pinigų pavyzdžiai
kartu su faktine šalių informacija. Ir tai toli gražu ne viskas. Virtualios ekspozicijos, teminiai filmai,
žaidimai, specializuota interneto prieiga – visa tai galima rasti kompiuteriniuose terminaluose su
jutikliniais ekranais. Vizualūs Pinigų muziejaus grafiniai sprendimai, meno kūrinių integravimas,
įvairios interaktyvios priemonės, vaizdo, garso ir šviesos efektai pasitelkti ne tik sudominti ir suteikti
lankytojui žinių, bet ir padėti jas kaupti, įtvirtinti, skatinti gilintis, savarankiškai interpretuoti ir ieškoti
atsakymų. O įgytas žinias muziejuje galėsite pasitikrinti spręsdami testus.

Sužinoti daugiau

EDEN (European Destinations of Excellence) projekto „Lietuvos turizmo traukos vietovė 2013.
Turizmas pritaikytas visiems“ konkurse Lietuvos banko Pinigų muziejus pripažintas išskirtiniu
turizmo objektu ir pelnė prizą „Pinigų muziejus – draugiškiausias Vilniaus muziejus“.
2013 m. Lietuvos banko Pinigų muziejus pateko į mokslinio žurnalo „MintWorld Compendium“
sudarytą geriausių viso pasaulio valstybių centrinių bankų muziejų penketuką kartu su Kanados,
Pietų Korėjos centrinių bankų, Vokietijos Bundesbanko ir Jungtinių Amerikos Valstijų Federalinio
rezervo sistemos pinigų muziejais.

 
 
Objektas prieinamas žmonėms su negalia
Automobilių stovėjimo aikštelė pritaikyta žmonėms su negalia, prie objekto.
Viešojo transport o stotelė virš 300 m.
Patekimas į objektą – įrengtas keltuvas.
Patogu judėti objekte – kliūčių nėra.
Objekte įrengtas liftas.
Objekte pritaikytas neįgaliųjų tualetas.
Turintieji regėjimo negalią (silpnai matantieji) gali pasinaudoti specialiu audiogidu su sutartiniais
iškiliais mygtukais.
Muziejuje įdiegta ir elektroninė ekskursijų audiogido sistema gestų kalba, pritaikyta turintiesiems
klausos negalią.

Sužinoti daugiau

Daugiau vietų, pritaikytų lankymui galima rasti svetainėje www.beslenksciu.lt/turizmas-visiems/
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Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
Gėlių g. 7, LT – 01137 Vilnius
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