PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2017 m.
d.
įsakymu Nr.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
VEIKLOS PRIORITETAI
MUZIEJAUS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS, MAŽINANT KULTŪRINĘ BEI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ

I.
Eil. nr.
1.
2.
3.
4.
5.
Eil. nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Svarbiausi darbai
Atlikti vartotojų pasitenkinimo muziejaus teikiamomis paslaugomis tyrimą
Suorganizuoti įvairioms visuomenės grupėms nemokamų kultūrinių renginių: rašytojų jubiliejinių vakarų minėjimų, naujausių knygų pristatymų, tradicinių muziejaus švenčių
Skaityti paskaitas muziejuje ir kitose vietose apie lietuvių rašytojų gyvenimą, kūrybą bei fonduose saugomus rinkinius
Parengti interaktyvią kilnojamąją parodą, skirtą lietuvių literatūrai, kuri bus eksponuojama švietimo ir kitose įstaigose
Teikti naują paslaugą: pravesti nemokamą ekskursiją pavienių lankytojų grupei paskutinį kiekvieno mėnesio šeštadienį

Įgyvendinimo terminas (ketv.)

Vertinimo kriterijai
Muziejaus atliktų rinkos (lankytojų) tyrimų skaičius
Renginių muziejuje (be parodų ir jų atidarymų/uţdarymų) skaičius
Perskaitytų paskaitų apie lietuvių rašytojų gyvenimą ir kūrybą bei jų saugomus rinkinius muziejaus fonduose skaičius
Parengtų interaktyvių kilnojamųjų parodų skaičius
Pravestų nemokamų ekskursijų pavienių lankytojų grupėms skaičius

Planuojama reikšmė 2017 m.

Tikslo,
uţdavinio,
priemonės kodas

Tikslo, uţdavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas

1

2

3

4

1
117
30
1
12

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

5

6

Muziejuje saugomų eksponatų
skaičius (atitinka KM metinio veiklos
plano vertinimo kriterijų
„Respublikiniuose muziejuose
saugomų eksponatų skaičiaus
augimas iš viso, lyginant su 2012
m.“)

302.787

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketv.)

2017-ųjų metų asignavimai
(tūkst. eurų)
iš jų
išlaidoms
iš viso
iš jų darbo turtui
iš viso uţmokes- įsigyti
čiui

7

8

9

Strateginis tikslas (2): „Formuoti bendrą integralią paveldo apsaugos politiką, saugoti valstybinę kalbą“
Programa (02-04) „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“
02-04-02

TIKSLAS. Išsaugoti ir populiarinti
muziejuose ir archyvuose saugomas
kultūros paveldo vertybes

II–IV
I–IV
I–IV
II–IV
I–IV

Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė

I–IV

Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose
aptarnauti 50 000 lankytojų:
Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 26 000;
S. Nėries memorialinis muziejuje – 8000;
V. ir B. Sruogų namai-muziejus – 4000;
Vaikų literatūros muziejus – 5500;
J. Grušo memorialinis muziejus – 4000;
J. Tumo-Vaiţganto memorialinis butas-muziejus – 2500.

02-04-02-01

Muziejų lankytojų (įskaitant
renginius) skaičius (atitinka KM
strateginio veiklos plano vertinimo
kriterijų R-02-04-02-01
„Respublikinių muziejų lankytojų
skaičiaus pokytis, proc.“ ir Muziejų
plėtros strateginių krypčių
2015–2020 m. vertinimo kriterijų
„Apsilankymų muziejuose skaičiaus
pokytis, lyginant su 2013 m.“)

50.000

Skyrių vedėjai
E. Rankauskienė,
I. Aleksaitienė,
N. Majerienė,
B. Glaznerienė,
D. Šarkanauskaitė,
A. Pakėnas

I–IV

UŽDAVINYS. Uţtikrinti muziejų ir archyvų veiklą
815

02-04-02-01-01 Priemonė. Kaupti, saugoti, tirti ir skleisti muziejines vertybes
Pildyti muziejaus
rinkinius ir vykdyti jų
apskaitą

Pirkimo ir dovanojimo būdu įsigyti eksponatų į įvairių
autorių rinkinius centriniuose muziejaus fonduose ir
padaliniuose. Eksponatų kaupimo tikslu lankytis
literatūriniuose renginiuose, įvykiuose, antikvariatuose,
pas privačius asmenis; bendrauti su rašytojais ir jų
artimaisiais, susirašinėti. Eksponatai kaupiami
vadovaujantis „Maironio lietuvių literatūros muziejaus
eksponatų komplektavimo 2015–2017 m. kryptimis“,
patvirtintomis MLLM direktorės 2015-05-28 įsakymu Nr.
V-29.

Įsigytų eksponatų skaičius (atitinka
KM strateginio veiklos plano
vertinimo kriterijų P-02-04-02-01-01
„Respublikiniuose muziejuose naujai
įsigytų eksponatų dalis nuo bendro
eksponatų skaičiaus, proc.“)

5.050

Vyr. fondų saugotoja direktorės pavaduotoja R.
Rėklytė ir skyrių vedėjai
J. Ivanauskienė,
A. Gedutienė,
R. Maţukėlienė,
V. Markauskienė,
V. Paplauskienė,
D. Šarkanauskaitė,
N. Majerienė,
B. Glaznerienė,
A. Pakėnas,
I. Aleksaitienė

I–IV

Į centrinių fondų, Bern. Brazdţionio rinkinio skyriaus, S. Į pirminę apskaitą įrašytų eksponatų
Nėries memorialinio muziejaus, B. ir V. Sruogų namų- skaičius
muziejaus ir J. Grušo memorialinio muziejaus pirminės
apskaitos knygas įrašyti 5050 vnt. naujai įsigytų
eksponatų.

5.050

I–IV

Suinventorinti pagrindinio fondo eksponatus iš K.
Bradūno, S. Santvaro, B. Babrausko, G. Tulauskaitės, J.
Mikelinsko, J. Strielkūno, K. Kasparavičiaus, J.
Ivanauskaitės ir kitų rašytojų rinkinių.

3.450

Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė ir skyrių
vedėjai
J. Ivanauskienė,
I. Aleksaitienė,
B. Glaznerienė,
N. Majerienė
Vyr. fondų saugotoja direktorės pavaduotoja R.
Rėklytė ir skyrių vedėjai
J. Ivanauskienė,
A. Gedutienė,
R. Maţukėlienė,
V. Markauskienė,
V. Paplauskienė,
D. Šarkanauskaitė,
N. Majerienė,
B. Glaznerienė,
A. Pakėnas,
I. Aleksaitienė

Suinventorintų pagrindinio fondo
eksponatų skaičius

I–IV

810

551

5

Įvertinti eksponatus tikrąja verte:
Fondų skyrius – 1000 vnt.;
Vilniaus rašytojų fondų sektorius – 200 vnt.
Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 200 vnt.;
B. ir V. Sruogų namai-muziejus – 200 vnt.;
S.Nėries memorialinis muziejus – 200 vnt.;
J.Grušo memorialinis muziejus – 200 vnt.

Per metus tikrąja verte įvertintų
eksponatų skaičius

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje saugomų
neįvertintų tikrąja verte eksponatų
dalis, proc.
Į kompiuterinę apskaitą numatoma įvesti informaciją apie Į kompiuterinę apskaitą įvestų įrašų
2016–2017 m. pirktus eksponatus ir kt.
apie eksponatus skaičius
Vykdyti muziejaus
eksponatų prieţiūrą

Numatoma prevenciškai konservuoti muziejuje saugomų Prevenciškai konservuotų
eksponatų skaičius (atitinka KM
knygų, išleistų iki 1904 m., viršelius.
strateginio veiklos plano vertinimo
kriterijų P-02-04-02-01-03
„Respublikiniuose muziejuose
restauruotų ir prevenciškai
konservuotų eksponatų dalis nuo
restauruotinų ir prevenciškai
konservuotinų eksponatų skaičiaus,
proc.“ ir Muziejų plėtros strateginių
krypčių 2015–2020 m. vertinimo
kriterijų „Restauruotų ir
prevenciškai konservuotų eksponatų
dalies nuo muziejų rinkiniuose
saugomų būtinų restauruoti ir
prevenciškai konservuoti eksponatų
skaičiaus pokytis, lyginant su 2013
m.“)
Numatoma restauruoti muziejuje saugomas senąsias
Restauruotų eksponatų skaičius
(atitinka KM strateginio veiklos
knygas ir rankraščius.
plano vertinimo kriterijų P-02-04-0201-03 „Respublikiniuose muziejuose
restauruotų ir prevenciškai
konservuotų eksponatų dalis nuo
restauruotinų ir prevenciškai
konservuotinų eksponatų skaičiaus,
proc. ir ir Muziejų plėtros
strateginių krypčių 2015–2020 m.
vertinimo kriterijų „Restauruotų ir
prevenciškai konservuotų eksponatų
dalies nuo muziejų rinkiniuose
saugomų būtinų restauruoti ir
prevenciškai konservuoti eksponatų
skaičiaus pokytis, lyginant su 2013
m.“)

2.000

86

300

8

17

Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė
ir vedėjos
D. Jasinskienė,
J. Ivanauskienė,
B. Glaznerienė,
I. Aleksaitienė,
N. Majerienė
Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė

IV

I–IV

Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė
Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė

I–IV

Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė

I–IV

I–IV

Populiarinti muziejaus
rinkinius ir vykdyti
edukacinę veiklą

2017 m. planuojama patikrinti centrinių fondų, Bernardo Patikrintų saugyklų skaičius
Brazdţionio rinkinio skyriaus, Salomėjos Nėries
memorialinio muziejaus, Juozo Grušo memorialinio
muziejaus bei Balio ir Vandos Sruogų namų-muziejaus
fondų saugyklas.

6

Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė

I–IV

2017 m. neplanuojama įrengti privalomus techninius ir
kokybinius reikalavimus atitinkančių saugyklų. Lėšos
tokių saugyklų įrengimui numatytos VIP lėšomis
finansuojamame projekte „Maironio lietuvių literatūros
muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13,
rekonstravimas“. Viešasis pirkimas bus paskelbtas 2017
metais.

Muziejuje įrengtų privalomus
techninius ir kokybinius
reikalavimus atitinkančių saugyklų
skaičius (atitinka Muziejų plėtros
strateginių krypčių 2015–2020 m.
vertinimo kriterijų „Įrengtų
privalomus techninius ir kokybinius
reikalavimus atitinkančių saugyklų
skaičius“)

0

Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė

I–IV

Planuojama naujai įrangti edukacinę ekspoziciją
„Lietuvių literatūra – trumpai ir ţaismingai“ bei, vykdant
investicijų projektą „Maironio lietuvių literatūros
muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13 rekonstravimas“,
rekonstruoti memorialinį Maironio sodą.

Atnaujintų/naujai įrengtų
nuolatinių ekspozicijų skaičius
(atitinka KM strateginio veiklos
plano vertinimo kriterijų P-02-04-0201-02 „Respublikiniuose muziejuose
atnaujintų/naujai įrengtų ekspozicijų
skaičius, vnt.“ ir Muziejų plėtros
strateginių krypčių 2015–2020 m.
vertinimo kriterijų „Muziejuose
atnaujintų ekspozicijų skaičius“ )

2

Direktorė A. Ruseckaitė

II–III

Vykdant projekto „Edukacinė ekspozicija „Lietuvių
literatūra – trumpai ir ţaismingai“ II etapą bus atidaryta
ekspozicija, kurioje pritaikyti inovatyvūs ir interaktyvūs
kūrybiniai sprendimai: naudojamos šiuolaikinės
informacinės technologijos, kurių pagalba praplečiamas
ekspozicijoje pateikiamos informacijos prieinamumas bei
įtaigumas, muziejaus lankytojas įtraukiamas į paţinimo
procesą ir iš pasyvaus stebėtojo tampa dalyviu:
papildoma informacija pateikta ekspozicijos QR koduose,
įdiegtas ţaidimas muziejaus planšetėse, dokumentinio
filmo apie ţemininkų kartą perţiūros galimybės ir kiti
kūrybiniai sprendimai (K. Donelaičio „Metų“ ratas,
magnetinės lentos ţaidimas ir t.t.), įtraukiantys lankytoją į
aktyvią veiklą.
Planuojama surengti 21 parodą Maironio lietuvių
literatūros muziejuje ir jo padaliniuose iš muziejaus
fonduose saugomų eksponatų ir, bendradarbiaujant su
švietimo įstaigomis, Lietuvos fotomenininkų sąjungos ir
Lietuvos dailininkų sąjungos nariais, eksponuoti 19
moksleivių kūrybos, fotomeninkų, dailininkų darbų
parodų.

Atnaujintų/naujai įrengtų
nuolatinių ekspozicijų, kuriose
pritaikyti inovatyvūs ir
interaktyvūs kūrybiniai
sprendimai, skaičius (atitinka
Muziejų plėtros strateginių krypčių
2015–2020 m. vertinimo kriterijų
„Įrengtų ir atnaujintų muziejų
ekspozicijų, kuriose pritaikyti
inovatyvūs kūrybiniai sprendimai,
skaičius“)

1

Pavaduotoja
muziejininkystei D.
Cibulskienė

I–II

Muziejuje surengtų laikinų parodų
skaičius (atitinka KM metinio veiklos
plano vertinimo kriterijų
„Respublikiniuose muziejuose
surengtų laikinų parodų skaičius per
ataskaitinius metus“)

40

Pavaduotoja
muziejininkystei D.
Cibulskienė

I–IV

Parengti kuriamai muziejaus ekspozicijai „Lietuvių
literatūros istorija“ vaizdinės (skenuotos) medţiagos
aplankus seniausios literatūros (autoriai – K. Donelaitis,
M. Valančius, A. Baranauskas, A. Vienaţindys ir kt.),
senosios literatūros (V. Kudirka, J. Basanavičius,
Vydūnas, Šatrijos Ragana, Lazdynų Pelėda ir kt.),
išeivijos (H. Nagys, K. Bradūnas, A. Nyka-Niliūnas, V.
Mačernis, A. Škėma, K. Ostrauskas ir kt.) bei
šiuolaikinės literatūros (rezistencija, lagerių kūryba, J.
Ivanauskaitė, J. Mikelinskas, V. Bubnys, B. Radzevičius,
J. Kunčinas ir kt.) laikotarpiams.
Planuojama parengti interaktyvią kilnojamąją parodą
„Keliaujanti literatūra, arba Lietuvių literatūros istorijos
įdomybės, kurias svarbu ţinoti!“

Parengtų ekspozicijos „Lietuvių
literatūros istorija“ seniausios,
senosios, išeivijos ir šiuolaikinės
literatūros laikotarpių temoms bei
autoriams vaizdinės medţiagos
aplankų skaičius

50

Pavaduotoja
muziejininkystei
D. Cibulskienė ir skyrių
vedėjai
J. Ivanauskienė,
A. Gedutienė,
R. Maţukėlienė,
V. Markauskienė,
V. Paplauskienė

I–IV

Parengtų interaktyvių kilnojamųjų
parodų skaičius

1

Pavaduotoja
muziejininkystei D.
Cibulskienė

II–III

Kitose institucijose Lietuvoje ir uţsienyje eksponuoti
Parodų kituose muziejuose ir
muziejaus kilnojamąsias parodas „Maironis ir jo epocha“, institucijose Lietuvoje ir uţsienyje
„Maironio sodas“, „50 Poezijos pavasarių“, „Sugrįţimai“ skaičius
ir kitas spaecialiai jubiliejams parengtas parodas.

4

Skyriaus vedėja E.
Rankauskienė

I–IV

Maironio lietuvių literatūros muziejus planuoja rengti
Muziejaus jungtinių parodų su
jungtines parodas su kitais Lietuvos muziejais, skolinti(s) kitais Lietuvos muziejais skaičius
(atitinka Muziejų plėtros strateginių
eksponatus, perduoti skaitmenintas kopijas.
krypčių 2015–2020 m. vertinimo
kriterijų „Muziejų jungtinių parodų
dalis nuo visų muziejų parengtų
parodų skaičiaus“)

8

Direktorė A. Ruseckaitė,
vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė

I–IV

Bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis, Lietuvos
fotomenininkų sąjungos ir Lietuvos dailininkų sąjungos
nariais ir kt., eksponuoti 19 moksleivių kūrybos,
fotomeninkų, dailininkų darbų parodų.

Muziejaus kartu su švietimo
įstaigomis, mokslininkais, vietos
bendruomenėmis, NVO ar verslo
organizacijomis parengtų parodų
skaičius (atitinka Muziejų plėtros
strateginių krypčių 2015–2020 m.
vertinimo kriterijų „Kartu su
švietimo įstaigomis, mokslininkais,
vietos bendruomenėmis, NVO ar
verslo organizacijomis parengtų
parodų muziejuose dalis nuo visų
muziejų parengtų parodų skaičiaus“)

19

Pavaduotoja
muziejininkystei D.
Cibulskienė

I–IV

Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose
planuojama sukurti 26 naujas edukacinių uţsiėmimų
temas:
Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 11;
S. Nėries memorialiniame muziejuje – 2;
V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje – 2;
Vaikų literatūros muziejuje – 7;
J. Grušo memorialiniame muziejuje – 2;
J. Tumo-Vaiţganto memorialiniame bute-muziejuje – 2.

Naujų edukacinių užsiėmimų temų
skaičius (atitinka Muziejų plėtros
strateginių krypčių 2015–2020 m.
vertinimo kriterijų „Parengtų
edukacinių užsiėmimų temų
skaičius“)

26

Skyrių vedėjai E.
Rankauskienė,
I. Aleksaitienė,
N. Majerienė,
B. Glaznerienė,
D. Šarkanauskaitė
A. Pakėnas

I–IV

Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose
planuojama surengti edukacinius uţsiėmimus:
Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 150;
S. Nėries memorialiniame muziejuje – 90;
V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje – 70;
Vaikų literatūros muziejuje – 100;
J. Grušo memorialiniame muziejuje – 70;
J. Tumo-Vaiţganto memorialiniame bute-muziejuje – 40.

Surengtų edukacinių užsiėmimų
skaičius (atitinka Muziejų plėtros
strateginių krypčių 2015–2020 m.
vertinimo kriterijų „Edukacinių
užsiėmimų skaičiaus muziejuose
pokytis, lyginant su 2013 m.“)

Planuojama Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo
padaliniuose vykdyti 33 programas, suderintas su
formaliojo, neformaliojo ugdymo ir mokymosi visą
gyvenimą programomis.

Edukacinių programų, suderintų
su formaliojo, neformaliojo
ugdymo ir mokymosi visą
gyvenimą programomis, skaičius
(atitinka Muziejų plėtros strateginių
krypčių 2015–2020 m. vertinimo
kriterijų „Muziejų edukacinių
programų, suderintų su formaliojo,
neformaliojo ugdymo ir mokymosi
visą gyvenimą programomis,
skaičius“)
Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose Edukacinių užsiėmimų dalyvių
skaičius (atitinka Muziejų plėtros
planuojamas edukacinių uţsiėmimų dalyvių skaičius:
strateginių krypčių 2015–2020 m.
Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 3000;
vertinimo kriterijų „Edukacinių
S. Nėries memorialinis muziejuje – 2000;
užsiėmimų dalyvių skaičiaus pokytis,
V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje – 1000;
lyginant su 2013 m.“)
Vaikų literatūros muziejuje – 2200;
J. Grušo memorialiniame muziejuje – 1100;
J. Tumo-Vaiţganto memorialiniame bute-muziejuje –
600.
Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir padalinių
darbuotojai muziejuose ir kitose įstaigose/organizacijose
planuoja perskaityti 30 paskaitų apie lietuvių rašytojų
gyvenimą ir kūrybą bei jų saugomus rinkinius muziejaus
fonduose.

Perskaitytų paskaitų apie lietuvių
rašytojų gyvenimą ir kūrybą bei jų
saugomus rinkinius muziejaus
fonduose skaičius

520

Skyrių vedėjai
E. Rankauskienė
I. Aleksaitienė
N. Majerienė
B. Glaznerienė
D. Šarkanauskaitė
A. Pakėnas

33

Skyrių vedėjai
E. Rankauskienė
I. Aleksaitienė
N. Majerienė
B. Glaznerienė
D. Šarkanauskaitė
A. Pakėnas

9.900

Skyrių vedėjai
E. Rankauskienė
I. Aleksaitienė
N. Majerienė
B. Glaznerienė
D. Šarkanauskaitė
A. Pakėnas

30

Planuojama pravesti 480 teminių ekskursijų:
Pravestų teminių ekskursijų skaičius
Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 115;
S. Nėries memorialiniame muziejuje – 170;
V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje – 70;
Vaikų literatūros muziejuje – 40;
J. Grušo memorialiniame muziejuje – 30;
J. Tumo-Vaiţganto memorialiniame bute-muziejuje – 55.

480

Planuojama Maironio lietuvių literatūros muziejuje
pravesti 12 nemokamų ekskursijų pavienių lankytojų
grupėms kiekvieno mėnesio paskutinį šeštadienį.

12

Pravestų nemokamų ekskursijų
pavienių lankytojų grupėms skaičius

I–IV

Direktorė A. Ruseckaitė,
skyrių vedėjos
A. Gedutienė,
R. Maţukėlienė,
J. Ivanauskienė,
V. Paplauskienė,
V. Markauskienė,
padalinių vedėjai
N. Majerienė,
A. Pakėnas
Skyrių vedėjai
E. Rankauskienė
I. Aleksaitienė
N. Majerienė
B. Glaznerienė
D. Šarkanauskaitė
A. Pakėnas

I–IV

E. Rankauskienė

I–IV

I–IV

Maironio lietuvių literatūros muziejuje bus įrengtos 6
mokymui ir mokymuisi pritaikytos erdvės.

Gerinti teikiamų
paslaugų kokybę

Muziejuje atnaujintų mokymui ir
mokymuisi pritaikytų erdvių
skaičius (atitinka Muziejų plėtros
strateginių krypčių 2015–2020 m.
vertinimo kriterijų „Muziejuose
atnaujintų mokymui ir mokymuisi
pritaikytų erdvių skaičius“)

6

Direktorė A. Ruseckaitė

I–IV

Skyrių vedėjai
E. Rankauskienė,
I. Aleksaitienė,
N. Majerienė,
B. Glaznerienė,
D. Šarkanauskaitė,
A. Pakėnas

I–IV

Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose Renginių muziejuje (be parodų ir jų
planuojama suorganizuoti 117 nemokamų renginių:
atidarymų/uţdarymų) skaičius
Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 63;
S. Nėries memorialiniame muziejuje – 9;
V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje – 12;
Vaikų literatūros muziejuje – 10;
J. Grušo memorialiniame muziejuje – 11;
J. Tumo-Vaiţganto memorialiniame bute-muziejuje – 12.

117

Pagal Kultūros ministerijos kartu su universitetais bei
Muziejaus atliktų rinkos (lankytojų)
kultūros įstaigomis parengtą apklausų vykdymo metodiką tyrimų skaičius
bei klausimyną atlikti muziejaus lankytojų pasitenkinimo
teikiamomis paslaugomis tyrimą bei atlikti gautų
duomenų analizę.

1

Pavaduotoja
muziejininkystei D.
Cibulskienė, Ryšių su
visuomene skyriaus
vedėja E. Rankauskienė

I–IV

Planuojama parengti 20 virtualių parodų, skirtų
rašytojams jubiliatams (K. Bradūnui, I. Simonaitytei, A.
Ţukauskui, J. A. Herbačiauskui, Šatrijos Raganai, V.
Krėvei ir kt.), 2 virtualias moksleivių darbų parodas ir 2
e. leidinius.

Sukurtų naujų e.paslaugų ir
e.produktų skaičius (atitinka
Muziejų plėtros strateginių krypčių
2015–2020 m. vertinimo kriterijų
„Sukurtų naujų muziejų e.paslaugų
ir e.produktų vartotojams skaičius“)

24

Pavaduotoja
muziejininkystei D.
Cibulskienė,
kuratorė K. Urnaitė

I–IV

Planuojama lankytojams sukurti ir teikti 3 naujas
paslaugas:
- nemokamas ekskursijas pavieniams lankytojams
paskutinį mėnesio šeštadienį;
- mokamą gido paslaugą pavieniams lankytojams (iki 10
ţmonių);
- asmeninių kolekcijų eksponavimą muziejuje.
2017 m. neplanuojama įrengti naujų lankytojų
aptarnavimo erdvių.

Naujų muziejuje teikiamų
lankytojų aptarnavimo paslaugų
skaičius (atitinka Muziejų plėtros
strateginių krypčių 2015–2020 m.
vertinimo kriterijų „Naujų lankytojų
aptarnavimo paslaugų skaičius“)

3

Skyriaus vedėja E.
Rankauskienė

I–IV

Muziejuje įrengtų naujų lankytojų
aptarnavimo erdvių skaičius
(atitinka Muziejų plėtros strateginių
krypčių 2015–2020 m. vertinimo
kriterijų „Muziejuose įrengtų naujų
lankytojų aptarnavimo erdvių
skaičius“)

0

Planuojama parengti 11 paraiškų finansavimui gauti:
muziejinių vertybių įsigijimui, išeivių rašytojų archyvo
parveţimui iš Australijos, edukacinei veiklai ir
muziejinės veiklos viešinimui bei mokslinei konferencijai
organizuoti, darbuotojų kvalifikacijai kelti.

Muziejaus projektinio finansavimo
paieškos paraiškų rezultatyvumas
(patenkintų paraiškų dalis nuo visų
pateiktų paraiškų), proc.

71

Pavaduotoja
muziejininkystei D.
Cibulskienė

I–IV

Skaitmeninti eksponatus Suskaitmeninti ir aprašyti 1100 vnt. eksponatų pagal
unikalumą, turinį ir vertę:
Fondų skyrius – 500 vnt.;
Vilniaus rašytojų fondų sektorius – 70 vnt.;
Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 300 vnt.;
B. ir V. Sruogų namai-muziejus – 120 vnt.;
S. Nėries memorialinis muziejus – 50 vnt.;
J. Grušo memorialinis muziejus – 60 vnt.

Vykdyti leidybinę ir
mokslinę veiklą

Suskaitmenintų muziejinių
vertybių skaičius (atitinka KM
metinio veiklos plano vertinimo
kriterijų „Respublikiniuose
muziejuose suskaitmenintų
muziejinių vertybių skaičiaus
augimas per ataskaitinius metus,
lyginant su 2012 metais“)

1.100

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje saugomų
suskaitmenintų eksponatų dalis,
proc. (atitinka Muziejų plėtros
strateginių krypčių 2015–2020 m.
vertinimo kriterijų „Suskaitmenintų
muziejuose saugomų eksponatų
dalies nuo visų muziejuose saugomų
eksponatų pokytis“)

2

Planuojama į LIMIS naujai įvesti 1100 vnt. eksponatų.

Į Lietuvos integralią muziejų
informacinę sistemą (LIMIS)
naujai įvestų eksponatų skaičius
(atitinka Muziejų plėtros strateginių
krypčių 2015–2020 m. vertinimo
kriterijų „Į LIMIS sistemą naujai
įvestų eksponatų skaičius“)

1.100

Planuojama parengti virtualias parodas, skirtas
rašytojams jubiliatams (K. Bradūnui, I. Simonaitytei, A.
Ţukauskui, J. A. Herbačiauskui, Šatrijos Raganai, V.
Krėvei ir kt.) bei 2 moksleivių darbų parodas.

Surengtų virtualių parodų skaičius
(atitinka KM metinio veiklos plano
vertinimo kriterijų Respublikinių
muziejų surengtų virtualių parodų
skaičius per ataskaitinius metus)

22

Planuojama išleisti archyvinį leidinį „Maironio sodas“,
mokslinės-praktinės konferencijos leidinį, A. NykaiNiliūnui skirtą leidinį ir 1 parodos katalogą.

Išleistų leidinių apie muziejaus
rinkinius skaičius (atitinka Muziejų
plėtros strateginių krypčių
2015–2020 m. vertinimo kriterijų
„Atliktų muziejų rinkinių mokslinių
tyrimų skaičius“)
Publikuotų mokslinių straipsnių
skaičius

4

Planuojama parengti ir publikuoti 3 mokslinius
straipsnius literatūros istorijos, rašytojų gyvenimo ir
kūrybos temomis.

Planuojama organizuoti muziejuje mokslinę konferenciją Mokslinių konferencijų muziejuje
„Gimtoji kalba: išlaikyti, graţinti, skleisti...“
skaičius

3

1

Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė
ir skyrių vedėjos
D. Jasinskienė,
J. Ivanauskienė,
B. Glaznerienė,
I. Aleksaitienė,
N. Majerienė
Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė

I–IV

Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė
ir skyrių vedėjos
D. Jasinskienė,
J. Ivanauskienė,
B. Glaznerienė,
I. Aleksaitienė,
N. Majerienė
Kuratorė K. Urnaitė

I–IV

Direktorė A. Ruseckaitė,
pavaduotoja
muziejininkystei
D. Cibulskienė,
skyriaus vedėja
V. Paplauskienė
Direktorė A. Ruseckaitė,
skyriaus vedėjos
A. Gedutienė,
V. Paplauskienė

I–IV

Pavaduotoja
muziejininkystei
D. Cibulskienė

IV

I–IV

I–IV

III

Muziejaus darbuotojai planuoja skaityti 5 pranešimus
mokslinėse konferencijose, kurios vyks Lietuvių
literatūros ir tautosakos institute, A. Baranausko ir A.
Vienuolio-Ţukausko memorialiniame muziejuje ir
Maironio lietuvių literatūros muziejuje.

Muziejaus darbuotojų skaitytų
pranešimų mokslinėse konferencijose
skaičius

5

Muziejaus darbuotojų skaitytų
pranešimų kitose konferencijose
skaičius

10

Suteiktų metodinių konsultacijų
skaičius

40

Direktorė A. Ruseckaitė,
vyr. fondų saugotoja R.
Rėklytė

I–IV

Aptarnauti literatūros mokslininkus, rašytojus, TV,
radijo, spaudos darbuotojus, studentus, leidyklų
darbuotojus ir kt. Pateikti jiems sutvarkytus eksponatus.

Fondų lankytojų skaičius

50

I–IV

Planuojama vykdyti ir įgyvendinti kartu su Vilniaus
universitetu projektą „Pavasario balsų“ mikroistorija:
lietuviškų tekstų modernėjimo genetinė rekonstrukcija“,
dalyvauti VDU HMF studentų darbų gynimų komisijoje
ir vadovauti studentų praktikai muziejuje.

Muziejaus bendradarbiavimo
projektų su aukštosiomis
mokyklomis, kuriuose dalyvavo
muziejaus darbuotojai, skaičius
(atitinka Muziejų plėtros strateginių
krypčių 2015–2020 m. vertinimo
kriterijų „Muziejų bendradarbiavimo
projektų su aukštosiomis
mokyklomis, kuriuose dalyvavo
muziejų darbuotojai, skaičius“)

3

Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė
ir skyrių vedėjai
D. Jasinskienė,
J. Ivanauskienė,
B. Glaznerienė,
I. Aleksaitienė,
N. Majerienė
Direktorė A. Ruseckaitė

Planuojama, kad muziejaus darbuotojai tobulins
kvalifikaciją LIMIS, VU Komunikacijos fakulteto
Muzeologijos katedros organizuojamose programose bei
Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių apsaugos,
apskaitos ir saugojimo, Mokslinio rinkinių tyrimo,
Edukacinės bei Viešųjų ryšių ir rinkodaros sekcijų
organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo projektuose.

Kvalifikaciją tobulinusių
darbuotojų (be restauratorių)
skaičius (atitinka Muziejų plėtros
strateginių krypčių 2015–2020 m.
vertinimo kriterijų „Muziejų
darbuotojų, dalyvavusių
kvalifikacijos tobulinimo programose
(projektuose) skaičius“)

21

Pavaduotoja
muziejininkystei
D. Cibulskienė

I–IV

Planuojama skaityti pranešimus Bern. Brazdţioniui
skirtoje konferencijoje Kauno Bern. Brazdţionio
pagrindinėje mokykloje, Birţų r. savivaldybės Jurgio
Bielinio viešojoje bibliotekoje vyksiančioje
konferencijoje, skirtoje Jonui Mekui, Elektrėnų
savivaldybės Literatūros ir meno muziejaus
organizuojamoje respublikinėje konferencijoje „Moters
dalis ir dalia“; konferencijoje-seminare lietuvių ir
uţsienio kalbų mokytojams „Kalbinis ir literatūrinis
ugdymas 5–8 klasėse“ Garliavos Jonučių progimnazijoje
ir kt.
Teikti metodines
Planuojama teikti konsultacijas ir metodinę pagalbą
konsultacijas
visiems, besidomintiems lituanistine muziejininkyste,
lankytojams, muziejams rašytojų memorialiniais muziejais ir muziejaus rinkinių
ir kitoms institucijoms klausimais.

Tobulinti darbuotojų
kvalifikaciją

Direktorė A. Ruseckaitė,
skyrių vedėjos
A. Gedutienė,
V. Paplauskienė,
padalinių vedėjos
N. Majerienė,
B. Glaznerienė
Direktorė A. Ruseckaitė,
skyrių vedėjos
J. Ivanauskienė,
V. Paplauskienė,
padalinių vedėjos
D. Šarkanauskaitė,
I. Aleksaitienė

I–III

I–IV

I–IV

Efektyviau valdyti
įstaigos finansus

Kvalifikaciją tobulinusių muziejaus
darbuotojų dalis nuo muziejaus
darbuotojų skaičiaus, proc.
(atitinka Muziejų plėtros strateginių
krypčių 2015–2020 m. vertinimo
kriterijų „Muziejų darbuotojų,
dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo
programose dalies nuo muziejų
darbuotojų skaičiaus pokytis,
lyginant su 2013 m.“)

30

Pavaduotoja
muziejininkystei
D. Cibulskienė

I–IV

Įstaigos įsiskolinimų metų pabaigoje
likutis (eurai)

0

Vyriausioji buhalterė
Jovita Leščauskienė

I–IV

1

Pavaduotojas ūkio veiklai
G. Juodzevičius

I–IV

STRATEGINIS TIKSLAS (5): „Sudaryti sąlygas kultūros paslaugų plėtrai“
Programa (05-01) „Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas“
05-01-02

TIKSLAS. Sudaryti sąlygas efektyviam kultūros politikos formavimui ir jos įgyvendinimui

05-01-02-01

UŽDAVINYS. Tęsti kultūros objektų
statybą bei esamų rekonstravimą, aprūpinti
įstaigas šiuolaikines technologijas
atitinkančia įranga

Įgyvendinamų infrastruktūros plėtros
programų projektų skaičius

05-01-02-01-03 Priemonė. Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą

0

0

0

0

1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:

815

810

551

5

1.1. valstybės biudţeto lėšos

803

803

551

1.2. bendrojo finansavimo lėšos

0

0

0

0

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

0

0

0

0

1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

12
0

7
0

0
0

5
0

Iš viso programai finansuoti (1+2)

815

810

551

5

Organizuoti investicijų
projekto „Maironio
lietuvių literatūros
muziejaus pastato
Kaune, Rotušės a. 13,
rekonstravimas“
vykdymo prieţiūrą

Direktorius

Skyrus lėšų, bus vykdomi pastato rekonstrukcijos rangos Investicinio projekto įvykdymas,
darbai: rūmų fligelio vakarinio fasado tvarkybos darbai, proc. nuo bendros projekto vertės
vakarinio fasado nuogrindos bei pamatų hidroizoliacijos
įrengimo darbai, teritorijos gerbūvio bei Maironio
memorialinio sodo rekonstravimo darbai.

Aldona Ruseckaitė

70,1

Pavaduotojas ūkio veiklai
G. Juodzevičius

I–IV

