III. BANKININKYSTĖS ISTORIJOS SALĖ
• Bankininkystės pradžia • Pirmieji bankai Lietuvoje
• Lietuvos banko įsteigimas ir pinigų reforma 1922 m.
• Bankininkystė Lietuvoje 1918–1940 m. • Okupacijų laikotarpis 1940–1990 m.

IV. ŠIUOLAIKINIŲ PINIGŲ SALĖ
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• Šiuolaikiniai pinigai • Lietuvos banko veikla ir funkcijos
• Nacionalinės pinigų sistemos sukūrimas • Pinigų gamyba

A
A

Šioje salėje supažindinama su bankininkystės
pradžia, parodomi vėlesni jos plėtros etapai, raida
Lietuvoje nuo pirmųjų kredito įstaigų atsiradimo iki
šių dienų. Atskleidžiamas Lietuvos banko vaidmuo
vykdant 1922 m. pinigų reformą, stabilizuojant ša
lies finansų ir kredito rinką pasaulinės ūkio krizės
metais, nušviečiamas nacionalinės bankininkystės
žlugimas 1940 m. sovietams okupavus Lietuvą.
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Čia eksponuojami šiandien įvairiose valstybėse nau
dojami banknotai ir monetos. Į specialius stalčius
sudėtus banknotus galima apžiūrėti tik ištraukus
stalčių su pasirinktos valstybės pavadinimu. Stal
čiai specialiais davikliais sujungti su kompiuterine
programa, aktyvuojančia ekraną vaizdo sienoje ir
pateikiančia joje aktualią informaciją apie pasirinktą
valstybę – jos politinę santvarką, plotą, gyventojų
skaičių, BVP, kitus statistinius duomenis. Šią infor
maciją apie 200 pasaulio valstybių galima matyti ir
naudojantis kompiuteriniu terminalu.
Šioje salėje daug dėmesio skirta Lietuvos bankui –
centriniam Lietuvos Respublikos bankui. Viena iš
pagrindinių jo funkcijų yra pinigų emisija. Vitrino
se išdėstyti eksponatai pasakoja apie šiuolaikinių
lietuviškų pinigų gamybą, jų gamybos priemo
nes, eksponuojami į apyvartą neišleistų bank
notų pavyzdžiai. Stenduose ir kompiuteriniuose
terminaluose – galimybė sužinoti apie kitas Lietuvos
banko funkcijas, susipažinti su banknotų apsaugos
požymiais ir čia pat UV detektoriumi pasitikrinti
savo turimus banknotus.

V. LIETUVOS PINIGŲ SALĖ
• Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetos
• Okupaciniai pinigai • Lietuvos Respublikos pinigai
Lietuvos pinigų salėje eksponatus apžiūrėsite nau
dodamiesi vertikaliai judančiu automatiniu transpor
teriu. Kiekviename iš aštuonių transporterių yra po
trisdešimt plastikinių plokštelių su Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės, Lietuvos Respublikos ir kitų kraštų mo
netomis, cirkuliavusiomis mūsų krašte. Mygtukais patys
galite reguliuoti plokštelių su monetomis žiūrėjimo
aukštį, pakelti arba nuleisti lęšį, todėl nesunku apžiū
rėti ir sunkiai matomus smulkius monetos elementus.
Stacionariuose stenduose eksponuojamos Lietuvos
Respublikos kolekcinės (proginės) monetos, o dvide
šimtyje ištraukiamų stendų parodyti banknotai, naudo
ti mūsų krašte nuo XVIII a. pab. iki šių dienų.
Vidmantas Laurinavičius
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PINIGŲ MUZIEJUS

PIRMAS AUKŠTAS

Galvojate, kad muziejus ne Jums,
kad jame bus nuobodu?

Ekspoziciją patogu apžiūrėti įvairaus amžiaus, taip
pat ir turintiems negalią, lankytojams. Muziejuje vei
kia neįgaliųjų keltuvai. Ištraukiamų stendų ir stalčių
rankenos yra patogiame aukštyje. Dalis ekspozicijos
stendų turi automatinius transporterius, leidžiančius
mygtuku reguliuoti plokštelių su eksponatais ir lęšių
žiūrėjimo aukštį. Pagrindinė informacija pateikiama
lietuvių ir anglų kalbomis, tačiau įdiegta daugiakal
bė audiogido sistema su nešiojamais elektroniniais
prietaisais, turinčiais jautrius liečiamuosius ekranus,
leidžia pasirinkti ekskursijai po muziejų ir kitą kalbą.
Turintiems regėjimo negalią lankytojams yra skirtas
specialus prietaisas su sutartiniais mygtukais.

Pamatykite ir atraskite kitokį
muziejų.
Vienintelis Lietuvoje Pinigų muziejus
siūlo įsimintiną interaktyvią kelionę
po pinigų pasaulį.

Čia sužinosite:
Kodėl romėnai deivę Junoną vadino Moneta
Kada imta kaldinti pirmąsias lietuviškas monetas
Iš kokio žodžio kilęs žodis „bankas“ (it. banco)
Kaip seniau buvo baudžiami pinigų klastotojai
Kuo skiriasi komerciniai ir centriniai bankai
Kokios yra Lietuvos banko aukso atsargos ir kam
jos reikalingos
Kaip atrodo 100 000 000 000 000 dolerių
banknotas
Kas yra muštinis, gugolas, obolas
Kuo skiriasi infliacija ir defliacija
Kaip atrodo lietuviškos eurų monetos
...ir dar daugiau

Pinigų muziejaus keturios nuolatinės ekspozicijos
salės bei parodų ir edukacijos salė išsidėsčiusios
dviejuose aukštuose. Ekspozicijos atskleidžia su
dėtingą ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio pinigų bei
bankininkystės istoriją, supažindina su Lietuvos
banko – centrinio šalies banko – veikla ir funkcijomis.
Prieškario Lietuvos banke naudotas telefonas su
skamba lankytojui priėjus apžiūrėti jį iš arti. Lietuvos
banko valdybos pirmininko balsas ragelyje sveikina
lankytoją, atvykusį į Pinigų muziejų, linki jam patirti
daug gerų įspūdžių ir maloniai praleisti laiką.
Muziejuje galite patys aktyviai dalyvauti pažinimo
procese, sužinoti daug įdomių dalykų, patirti malo
nių įspūdžių, laimėti netikėtų prizų. Kompiuteriniai
terminalai su specialiomis programomis, teminiai,
mokomieji ir dokumentiniai filmai, virtualios ekspo
zicijos, prezentacijos, gausybė interaktyvių priemo
nių padės jums lengviau suprasti ekspozicijos turinį
ir pateiktą informaciją. Muziejaus grafiniai spren
dimai, meno kūrinių integravimas, vaizdo, garso ir
šviesos efektai pasitelkti ne tik sudominti ir suteikti
daugiau žinių, bet ir padėti jas įtvirtinti, skatinti gi
lintis ir savarankiškai ieškoti atsakymų.
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COKOLINIS AUKŠTAS
I. PINIGŲ ISTORIJOS SALĖ
II. PARODŲ IR EDUKACIJOS SALĖ
• Prekiniai pinigai • Lydiniai • Pirmosios monetos • Denarai,
grašiai, taleriai, dukatai... • Popieriniai pinigai • Monetų kalykla
• Negrynieji pinigai • Elektroniniai pinigai • Pinigų klastojimas
• Monetos juvelyrikoje ir buityje
Pinigų istorijos salėje rodoma pinigų raida nuo se
niausių jų formų – grūdų, kriauklių kaurų, kailių, gin
taro – iki elektroninių pinigų. Ekspozicija suskirstyta
lengvai suprantamomis ir įsimenančiomis temomis
ir atsako į pagrindinius pinigų istorijos klausimus:
Kam reikalingi pinigai?, Kokie buvo pirmieji pinigai?,
Kaip kaldinamos monetos?, Kodėl auksas yra labiau
siai vertinamas metalas? ir kt.
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Norite sužinoti, kiek jūs kainuotumėte, jei būtumėte
auksinis? Tai visiškai nesudėtinga – specialios svars
tyklės Jūsų kūno masę pavers aukso mase ir parodys
Jūsų ,,vertę“ litais, doleriais, eurais arba kita pasirink
ta valiuta kompiuterinio terminalo monitoriuje. Jei
gu pageidausite, galėsite atsispausdinti duomenis
suvenyriniame talone.

