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Kairëje – Ðiauliø katedros bokðtas ir Ch. Frenkelio rûmø ekspozicijos
fragmentas, virðuje – Ðiauliø miesto centrinës dalies vaizdas. Danutës
Mukienës nuotraukos

(Atkelta ið 5 p.)
jui buvo suteiktas mokslo ástaigos statusas. Ðiuo laikotarpiu nemaþai vertingø kultûros paveldo objektø ið Ðiauliø „Auðros“ muziejaus
buvo perduota Lietuvos Mokslø akademijai.
1942 m. vasario 1 d. „Auðros“ muziejus perduotas Þvietimo valdybos aukðtojo mokslo departamento þinion, muziejui suteiktas
kraðtotyros muziejaus statusas.
1943 m. Vokieèiø komendantûros nurodymu muziejus ið jam
priklausanèiø patalpø Auðros alëjoje 1943 m. spalio 18 d. – lapkrièio 21 d. iðsikëlë, o Auðros alëjos rûmuose pradëjo veikti karo
ligoninë. Muziejaus eksponatai buvo sudëti á dëþes ir paslëpti ávairiose vietose Ðiauliø bei aplinkiniuose rajonuose.
1944 m. liepos mënesá daugeliui gyventojø traukantis á Vakarus,
prasidëjus Ðiauliø miesto ir jo apylinkiø bombardavimui, dalis paslëptø eksponatø liko be prieþiûros ir buvo sunaikinta. Paskutiniais
karo metais sudegë ir muziejaus pastatas. Karo metais muziejus
patyrë 748 tûkst. rubliø nuostoliø, ið buvusiø 34 982 eksponatø per
karà sunaikinti 7 203.
Po karo muziejus patalpø neturëjo, jo raðtinë buvo árengta Ðiauliuose stovëjusiame P. Bugailiðkio name (Þemaitës g. 17), èia buvo
saugoma ir dalis muziejaus eksponatø.
1950 m. muziejui paskirtas liuteronø evangelikø baþnyèios pastatas prie Vilniaus ir Þemaitës gatviø. Jame kurá laikà buvo saugoma didþiausia muziejaus eksponatø dalis.
1953 m. „Auðros“ muziejus perduotas Lietuvos kultûros ministerijos þinion.
1955 m. muziejui paskirtas naujas pastatas – padovanotas Venclauskiø namas.
1962 m. „Auðros“ muziejaus filialu tapo Ðiauliø rajone, buvusioje Dionizos Poðkos sodyboje, stovintys baubliai. Laikotarpiu, kai
ðis muziejus priklausë „Ðiauliø „Auðrai“, baubliai buvo konservuoti, 1969 m. paskelbti respublikinës reikðmës istorijos paminklu, 1971 m. baubliams pastatyti stikliniai gaubtai.
1966 m. Ðiauliø „Auðros“ muziejui sugràþinti Auðros alëjos rûmai, kuriø jis buvo netekæs 1943 metais.
1967 m. muziejui perduotas Ðiauliø miesto pakraðtyje esantis
Þaliûkiø vëjo malûnas.
1977 m. „Auðros“ muziejaus padaliniu (skyriumi) – Fotografijos
muziejumi – tapo iki 1976 m. visuomeniniu buvæs Lietuvos fotogra-
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fijos meno draugijos Ðiauliø skyriaus muziejus (jis „Auðros“ muziejui perduotas 1976 m.).
1985 m. „Auðros“ muziejui perduotas poeto Jono KrikðèiûnoJovaro namas.
1993 m. „Auðros“ muziejui perduotas nuo 1980 m. Ðiauliø dviraèiø ir varikliø gamykloje „Vairas“ veikæs visuomeninis Dviraèiø muziejus.
1994 m. „Auðros“ muziejaus þinion perduotas 1982 m. ákurtas
visuomeninis Radijo ir televizijos muziejus.
1993 m. „Auðros“ muziejus filialu tapo ið mokyklos á restauruotos smuklës pastatà, esantá miestelio centre, perkeltas 1959 m.
Þeimelio vidurinëje mokykloje mokytojo J. Ðliavo iniciatyva ákurtas visuomeninis muziejus.
1993 m. muziejui perduota Vytauto gatvëje stovinti 1908 m. pastatyta Ch. Frenkelio vila. 1995–2006 m. ðis pastatas buvo restauruojamas. Uþbaigus ðiuos darbus, èia pradëtos rengti ekspozicijos.
1988 m. „Auðros“ muziejui perduoti Pakruojo dvaro rûmai, kurie yra paskelbti respublikinës reikðmës architektûros paminklu.
Tai vienas ið didþiausiø dvaro ansambliø Lietuvoje.
1996 m. pradëjo veikti muziejaus leidykla.
1996 m. muziejuje pradëtos ágyvendinti edukacinës programos,
nuo 1998 m. – edukaciniai projektai.
2009 m. Ðiauliø „Auðros“ muziejuje pradëjo veikti audiogidas.
Þiuo metu muziejui vadovauja Raimundas Balza.
Danutës Mukienës nuotraukose – Ðiauliø „Auðros muziejaus
Ch. Frenkelio vila ir èia veikianèiø ekspozicijø fragmentai
Deðinëje – kryþiai Ðiauliø katedros ðventoriuje.
Danutës Mukienës nuotrauka
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