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MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROSMUZIEJAUS 

2014  M.  VEIKLOS ATASKAITA 

 

Veiklos sritis Buvo planuota Pasiektas rezultatas Atsakingas asmuo 

I. ADMINISTRACINĖ 

VEIKLA 

   

1. Muziejaus tarybos darbas 

(posėdžių skaičius, svarbiausi 

svarstytiklausimai ir priimti 

sprendimai) 

Organizuoti 4 muziejaus tarybos posėdžius Organizuoti 5 muziejaus tarybos posėdžiai, juose 

svarstyti klausimai: 

1. 2014-02-27, svarstyta atnaujintos vaikų literatūros 

muziejaus ekspozicijos atidarymo lankytojams 

galimybės.  

2. 2014-03-28, svarstyta ekspozicijos „Lietuvių 

literatūros istorija“ koncepcijos aptarimas, 

restauravimo ir eksponavimo problemos, edukacinės 

galimybės būsimoje ekspozicijoje.  

3. 2014-10-09, svarstyta naujos ekspozicijos rengimo 

eiga, planai ir kitos problemos. Viešojo pirkimo 

rengimas. Muziejaus struktūros keitimo pirmasis 

svarstymas. Kreipimosi kultūros ministrui dėl 

investicinio projekto finansavimo nutraukimo 

svarstymas. 

4. 2014-11-21, svarstyta ekskursijų vadovės Kristinos 

Dambrauskaitės vedama ekskursija Maironio 

literatūrinėje ir memorialinėje ekspozicijoje. 

5. 2014-12-17, svarstytas 2015 metų veiklos planas ir 

perskaitytų paskaitų ir pranešimų protokolų 

registravimas. 

A.Ruseckaitė 

2. Muziejaus vidaus darbo 

tvarką reguliuojančių 

dokumentų rengimas (kokiu 

tikslu ir kada patvirtinti nauji 

dokumentai) 

 

 

2.1. Rengti, koreguoti, pildyti įvairias teikimo 

tvarkas, vidaus darbo tvarkos taisykles, 

skyrių ir pareiginius nuostatus, priešgaisrinės 

saugos instrukcijas, darbuotojų saugos ir 

sveikatos dokumentaciją. 

2.1. Parengti, koreguoti muziejaus vidaus darbo 

tvarką reguliuojantys dokumentai: 

 

- Parengta Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 

nauja redakcija (pasikeitus Viešųjų pirkimų įstatymo 

nuostatoms). Patvirtintos 2014-03-20 direktoriaus 

įsakymu Nr.V-13. 

J. Ivanauskienė, 

G. Juodzevičius 
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- Koreguotos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės. 

Patvirtintos 2014-05-26 direktoriaus įsakymu Nr.V-

20. 

J. Ivanauskienė 

- Parengtas ir  VPT informacinėje sistemoje 

paskelbtas 2014 m. numatomų vykdyti prekių, 

paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas. Patvirtintas 

2014-01-02 direktoriaus įsakymu Nr.V-1 

G.Juodzevičius, 

J.Dailidonienė 

- Parengta ir  VPT informacinėje sistemoje paskelbta 

2013 m. viešųjų pirkimų ataskaita. 

G.Juodzevičius, 

J.Ivanauskienė  

- Parengta Rinkinių komplektavimo komisijos darbo 

reglamento nauja redakcija, 2014-10-28 direktoriaus 

įsakymu Nr.V-38. 

R.Rėklytė  

- Parengta 2014 m. darbuotojų atostogų suteikimo 

eilė, patvirtinta 2014-03-03 direktoriaus įsakymu 

Nr.V-10. 

J.Ivanauskienė 

2.2. Peržiūrėti ir koreguoti muziejaus etatų 

struktūrą. 

2.2.1. Peržiūrėta ir koreguota muziejaus etatų 

struktūra (dėl eksponatų skaitmeninimo sutarties su 

LIBIS nutraukimo). 

2.2.2. Peržiūrėta muziejaus etatų struktūra,parengtas 

pirmasis variantas dėl skyrių performavimo. 

Svarstyta, nepatvirtinta. 

A.Ruseckaitė, 

J.Ivanauskienė 

A.Ruseckaitė  

A.Ruseckaitė  

2.3. Organizuoti darbo vietų profesinės 

rizikos vertinimą. 

Nevykdyta dėl lėšų stokos. G.Juodzevičius  

3. Sutarčių su Lietuvos ir 

užsienio organizacijomis 

rengimas (kokios, kada 

pasirašytos, trumpas 

apibūdinimas, galiojimo laikas) 

3. Sudaryti muziejaus  lankymo ir kultūrinio 

bendradarbiavimo, studentų praktikos 

atlikimo ir kitokio pobūdžio sutartis su 

mokslo įstaigomis ir kitomis institucijomis. 

Sudarytos  5   sutartys: 

- su A. Martinaičio dailės mokykla, dėl moksleivių 

darbų parodų eksponavimo muziejaus padaliniuose, 

2014-10-02 Nr.1, neterminuota; 

- su Valstybiniu literatūriniu-memorialiniu Jakobo 

Kolaso muziejumi (Minskas, Baltarusija) dėl 

kultūrinių ryšių vystymo, 2014-11-14, Nr.39, galioja 

iki 2019-11-14; 

- su Birštono viešąja biblioteka dėl bendradarbiavimo 

bibliotekos projekte „Po žvaigždėtu vasaros 

dangum“, 2014-11-19 Nr.48, galioja iki 2015-09-30; 

- UAB „NG projektai“ dėl bendradarbiavimo vykdant 

neįgaliųjų darbuotojų literatūrinį ir kultūrinį ugdymą, 

2014-01-01, Nr.2014.01.01/01, galioja iki 2014-12-

 

A.Ruseckaitė,  

E.Rankauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Alesaitienė 
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31.  

- UAB „Irdaiva“, Rangos darbų sutartis 2014-09-26 

Nr. MLLM/2014/04, galioja iki 2016-09-26. Parengti 

Rangos sutarties papildomi susitarimai. 

 

A.Ruseckaitė, 

J.Ivanauskienė   

  4. Projektinė veikla (projekto 

pavadinimas, kokiems fondams 

teiktos paraiškos, koks gautas 

finansavimas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Parengti 10 projektų papildomam 

finansavimui LR Kultūros ministerijos, 

Lietuvos kultūros tarybos programoms, 

Kauno m. savivaldybei ir kitiems fondams: 

4.1. Parengta ir Lietuvos kultūros tarybai 

pateiktos 12 projektų papildomam finansavimui 

paraiškos: 

 

Muziejinių vertybių įsigijimas Neparengtas, nes 2014 m. LKT muziejinių vertybių 

įsigijimo programos neskelbė. 

R.Rėklytė 

Eksponatų restauravimas (Maironio rinkinys) - Maironio ir P. Babicko rinkinio eksponatų 

restauravimas; 

R.Rėklytė  

Mokslinės konferencijos organizavimas ir 

medžiagos išleidimas 

- Sugrįžtantis Juozas Tumas-Vaižgantas: nekintanti 

vertybių hierarchija; 

R.Antanaitienė  

Edukacinių renginių ciklas visuomenei - Mokykimės ir atraskime pažindamai Maironio 

namų tradicijas bei naująją lietuvių literatūrą; 

E.Rankauskienė  

Edukacija moksleiviams - Jaunystės vardu literatūrą menu; J.Mickienė  

Leidybos projektas „Išeivių rašytojų 

archyvinis rinkinys“ 

- A. Vaičiulaitis. „Italijos vaizdai“ [leidinys su 

įvadu]; 

V.Paplauskienė  

Muziejinės veiklos viešinimo projektas - Skaitmeninto kultūros paveldo sklaida: 

„Susipažinkime: aš esu muziejus, kuriame 

saugoma...“; 

D.Cibulskienė  

Vaikų literatūros ekspozicijos atnaujinimo 

projektas  

- Atverkim Aldonos Liobytės lobių skrynią. D.Šarkanauskaitė  

Kultūrinės edukacijos projektas vaikams ir 

jaunimui, integruojant neįgaliuosius 

Projektą parengė bendrija „Akių šviesa“. Muziejus 

dalyvavo partnerio teisėmis. 

N.Majerienė  

Muziejaus padalinių edukacija - Kultūrinių - edukacinių renginių ciklas Maironio 

lietuvių literatūros muziejaus padaliniuose. Lietuvių 

literatūros klasikų palikimas šiandienos kultūros 

kontekste; 

I.Aleksaitienė, 

N.Majerienė, 

B.Glaznerienė,  

Neplanuota -  Muziejaus ekspozicijų atnaujinimas: „Požemio 

galerija: rašytojai meno kūriniuose“; 

D.Cibulskienė  

Neplanuota  - Neskelbti Maironio rankraščiai: šešto ir septinto 

sąsiuvinių leidyba; 

D.Cibulskienė 

Neplanuota - Parodų įvairovė muziejuje „Menas pa(si)rodyti: 

gaiviname praeitį; 

D.Cibulskienė  

Neplanuota - Tradicijos Maironio namuose: sena yra nauja; J. Mickienė 
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4.2. Vykdyti parengtus ir finansuotus bei tęsti 

pradėtus vykdyti projektus: 
4.2. Įvykdyta 8 finansuoti projektai (iš jų – 1 

muziejaus, kaip partnerio), tikslintos sąmatos, 

parengtos ataskaitos: 

D.Cibulskienė  

  Įvykdyti 2013 metais parengti ir 2014 metais 

finansuoti projektai - 4: 

 

 Toliau dalyvauti ES projekte ,,Muziejus-

mokykla-moksleivis. Muziejų ir bendrojo 

lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės 

tinklas“: vesti parengtas edukacines 

programas, derinti mokymų grafiką, sudaryti 

moksleivių sąrašą, rengti padalomąją 

medžiagą ir atlikti kitus organizacinius 

darbus; 

Vykdytas Lietuvos muziejų asociacijos ES projektas 

„Muziejus – mokykla – moksleivis“. Įvyko 12 

edukacinių užsiėmimų centriniame muziejuje ir 

padaliniuose, 2014-09-24 dalyvauta pasitarime dėl 

tolesnio projekto vykdymo, išvykta į stažuotes 

Danijoje ir Anglijoje. 

E.Rankauskienė, 

N.Majerienė, 

A.Pakėnas, 

D.Šarkanauskaitė, 

I.Aleksaitienė, 

B.Glaznerienė 

 Toliau dalyvauti tarptautiniame projekte 

„Europeana Photography“; 

Dalyvauta tarptautiniame projekte „Europeana 

Photography“ („European Ancient Photographic 

vintage repositories of digitalized Pictures of Historic 

quality“). Portalo „European“ turinys papildytas 

1013 suskaitmenintų nuotraukų. 

V. Pačėsaitė,  

R. Rėklytė, 

V. Balickienė, 

J.Zalubaitė 

 Atlikti baigiamuosius projekto „Lietuvos 

integralios muziejų informacinės sistemos 

(LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ 

darbus: įdiegti audiogidą Maironio ir 

Vaižganto memorialiniuose butuose; 

Dalyvauta LDM projekte ,,Lietuvos integralios 

muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas 

Lietuvos muziejuose“, atlikti baigiamieji darbai 

Maironio lietuvių literatūros muziejaus viešojoje 

prieigoje, įdiegtas audiogidas Maironio ir Vaižganto 

memorialiniuose butuose. 

R. Rėklytė, 

R.Antanaitienė, 

R.Mažukėlienė,  

A.Pakėnas  

 

 Vykdyti projektą „Vertėjo Miltono Stark 

archyvas“; 

Projektas Lietuvos kultūros tarybos programų 

finansavimui nepateiktas, nes gautos  privataus 

rėmėjo lėšos. Leidinys parengtas, bus išleistas 2015 

metais; 

A.Ruseckaitė  

 Vykdyti projektą „Maironio Pavasario balsų  

(1920 m.) fotografuotinis leidinys“; 

Projektas finansavimui nepateiktas, rėmėjai lėšas 

pervedė juridiniam asmeniui – UAB „Naujas 

lankas“, kuris išleido Maironio „Pavasario balsų“ 

fotografuotinį leidinį; 

V.Paplauskienė  

 Vykdyti muziejinių vertybių įsigijimo 

projektą (LKT; jeigu bus gautas 

finansavimas); 

Įvykdytas  finansuotas „Muziejinių vertybių lietuvių 

rašytojų rinkiniams papildyti įsigijimo“ projektas, 

tikslinta sąmata, parengta ataskaita (4344,30 Eur / 

15000 Lt). Įsigytos 37 muziejinės vertybės (Dail. S. 

Varašiaus paveikslas „J. Basanavičius“, 1957 m., J. 

R.Rėklytė 
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Mikelinsko rankraščiai ir meno kūriniai (25 vnt.), B. 

Babrausko rankraščiai, laiškai, knygos, nuotraukos 

(11 vnt.).  
 Vykdyti eksponatų restauravimo projektą 

(LKT; jeigu bus gautas finansavimas); 

Įvykdytas finansuotas „Maironio rinkinio baldų 

restauravimo“ projektas, tikslinta sąmata, parengta 

ataskaita (2896,20 Eur / 10000 Lt). Restauruoti 

Maironio rinkinio memorialiniai baldai: sofa ir 

fotelis, dalinai restauruotas laikrodis. 

R.Rėklytė 

 Vykdyti projektą „Už Lietuvą per žodžio 

gyvastį ir dvasią“ (renginių ciklas. LKT; 

jeigu bus gautas finansavimas); 

Projektas nefinansuotas ir nevykdytas. B.Glaznerienė, 

N.Majerienė  

 Vykdyti edukacinių užsiėmimų ciklą 

„Edukacija jaunimui“ (LKT; jeigu bus gautas 

finansavimas); 

Projektas nefinansuotas ir nevykdytas. J.Mickienė  

 Vykdyti projektą „Atrasti ir pažinti lietuvių 

literatūros lobius muziejaus ir kitose erdvėse“ 

(renginių ciklas. LKT; jeigu bus gautas 

finansavimas); 

Projektas nefinansuotas ir nevykdytas. E.Rankauskienė  

 Vykdyti projektą „Laiškai žmonėms ir apie 

žmones“ (edukacinė paroda. LKT; jeigu bus 

gautas finansavimas); 

- edukacinė paroda „Laiškai žmonėms ir apie 

žmones“ (2751,39 Eur /     

9500 Lt). Parengta paroda, išleistas parodos 

katalogas, pašto ženklai-lipdukai, knygų skirtukai, 

parodos plakatas, pagamintas parodos antspaudas, 

įvyko renginys ir parodos atidarymas; 

D.Cibulskienė 

 Vykdyti leidybos projektą „Neskelbti 

Maironio rankraščiai: tekstai jaunimui ir 

visuomenei“ (dviejų sąsiuvinių leidyba. LKT; 

jei bus gautas finansavimas). 

Vykdytas projektas „Maironio neskelbti rankraščiai: 

tekstai jaunimui ir visuomenei“ (1448,10 Eur / 

5000,00 Lt). Išleisti du leidiniai – Maironio neskelbtų 

tekstų sąsiuviniai. 

A.Ruseckaitė, 

D.Cibulskienė 

  Įvykdyti 2014 metais parengti ir finansuoti 

projektai – 3: 

 

 Neplanuota - Sugrįžtantis Juozas Tumas-Vaižgantas: nekintanti 

vertybių hierarchija (1737,72 Eur / 6000 Lt). Įvyko 

mokslinė konferencija, parengta paroda, išleistas 

mokslinės konferencijos pranešimų leidinys; 

R.Antanaitienė, 

A.Pakėnas 

 Neplanuota - Skaitmeninio kultūros paveldo sklaida: 

„Susipažinkime: aš esu muziejus, kuriame saugoma... 

(žaidimų svetainei kūrimas ir įdiegimas) (2896,20 

D.Cibulskienė  
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Eur / 10000,00 Lt). Sukurti ir muziejaus internetinėje 

svetainėje įdiegti 2 žaidimai; 
 Neplanuota - Muziejaus ekspozicijų atnaujinimas: „Požemio 

galerija: rašytojai meno kūriniuose“ (5792,40 Eur / 

20000 Lt). Įrengta nauja ekspozicija, išleistas 

lankstinys, 3 plakatai, įvyko ekspozicijos atidarymas. 

D.Cibulskienė 

  Įvykdytas 1 projektas muziejaus, kaip partnerio 

teisėmis: „Kultūrinė edukacija ir neįgaliųjų 

integracija vaikams ir jaunimui“ su bendrija „Akių 

šviesa“ – muziejuje įvyko 48 edukaciniai užsiėmimai 

su regėjimo negalią turinčiais asmenimis. 

N.Majerienė, 

D.Žilionienė 

  4.3. Dalyvauta bendruose projektuose: 

- LMA projekte „Muziejai Tarptautinėje Vilniaus 

knygų mugėje“, įvyko renginys, pristatytos 

edukacinės programos; 

- Rašytojų sąjungos projekte „Poezijos pavasaris 

2014“, parengta paroda „Penkiasdešimt poezijos 

pavasarių“; 

- Prienų krašto muziejaus Šilavoto Davatkyno 

projekte – moksleivių rašinių „Mano krašto istorija“ 

konkurse. Dirbta komisijos darbe (komisijos 

pirmininkė), įvertinti 24 moksleivių rašiniai, išrinktos 

5 geriausios vietos. 

 

D.Cibulskienė  

 

V.Markauskienė  

 

A.Ruseckaitė 

 

 

 

 

5. Kiti darbai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Vykdyti investicinį projektą „Maironio 

lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, 

Rotušės a. 13 rekonstravimas“ (500 000 Lt) 

5.1.1. Vykdytas investicinis projektas „Maironio 

lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės 

a. 13 rekonstravimas” (2014 m. finansinės išlaidos – 

144810,01 Eur / 0,5 mln.Lt). 

A.Ruseckaitė, 

G.Juodzevičius, 

J.Ivanauskienė  

 

5.2. Dalyvauti rengiant muziejaus pastato 

rekonstrukcijos investicinio projekto 

papildomą dokumentaciją. 

5.2.1. Rūpintasi papildomų investicinio projekto lėšų 

gavimu. Parengti papildomi dokumentai – 4 

aiškinamieji raštai LR kultūros ministerijai. 

 

5.2.2. Parengtas lėšų poreikis 2015 – 2017 metams. 

Užpildytos lėšų poreikio lentelės. Parengta lėšų 

perkėlimų paskaičiavimai, parengti raštai LR kultūros 

m-jai. 

 

5.2.3. Įvyko susitikimas su Kauno kultūros paveldo 

A.Ruseckaitė, 

J.Ivanauskienė 

 

 

J.Leščauskienė   

A.Ruseckaitė  

 

 

A.Ruseckaitė  
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departamento specialistais (S. Stoškumi, A. 

Naureckaite) dėl Maironio memorialinio buto 

restauravimo (2014-01-21), jų išvada – butą reikia 

uždaryti ir restauruoti. 

 

5.3. Parengti Kultūros paveldo investicinio 

projekto aprašymą (Vaikų literatūros 

muziejus, K. Donelaičio g. 13, Kaunas). 

 

 

Neplanuota 

5.3.1. Parengtas Kultūros paveldo investicinio 

projekto aprašymas ES struktūriniams fondams dėl 

Vaikų literatūros muziejaus pastato (K.Donelaičio 

13) rekonstrukcijos (2014 m. sausio mėn.). 

 

5.3.2. Rūpintasi rinkodaros plano ir energetinio 

naudingumo sertifikato parengimu dėl padalinio – 

Vaikų literatūros muziejaus pastato K. Donelaičio 13 

investicinio projekto galimo finansavimo Valstybės 

planavimo būdu. Dokumentai LR kultūros 

ministerijai pateikti 2014 m. gruodžio mėn. 

A.Ruseckaitė, 

J.Ivanauskienė 

 

 

 

A.Ruseckaitė, 

J.Ivanauskienė 

5.4. Parengti 2014 m. viešųjų pirkimų planą. 5.4. Parengtas 2014 m. viešųjų pirkimų planas. 

Patvirtintas 2014-03-20 direktorės įsakymu Nr.V-12. 

G.Juodzevičius. 

J.Dailidonienė  

5.5. Paskelbti 2014 m. viešųjų pirkimų planą 

internete. 

5.5. Viešųjų pirkimų planas paskelbtas CVP 

informacinėje sistemoje (2014 m. kovo mėn.). 

J.Dailidonienė  

5.6. Organizuoti viešųjų pirkimų komisijos 

darbą. 

5.6. Muziejaus nuolatinė viešųjų pirkimų komisija 

atliko 22 mažos vertės pirkimus apklausos būdu. 

 

G.Juodzevičius 

J.Ivanauskienė, 

J.Zalubaitė, 

J.Dailidonienė, 

Z.Palukaitis, 

V.Balickienė 

5.7. Rengti dokumentaciją būsimiems viešojo 

pirkimo konkursams, juos organizuoti ir 

vykdyti elektroniniu būdu. 

5.7. Parengta Maironio lietuvių literatūros pastato 

rekonstrukcijos rangos darbų pirkimo dokumentacija, 

įvykdytas rangos darbų pirkimo konkursas 

elektroniniu būdu, įvyko 26 Viešojo pirkimo 

komisijos posėdžiai, parašyti protokolai, parengti ir 

išsiųsti atsakymai konkurso dalyviams. 

A.Ruseckaitė, 

G.Juodzevičius, 

J.Ivanauskienė  

5.8. Rengti dokumentaciją Literatūros 

istorijos ekspozicijos projektavimo viešajam 

pirkimui, jį vykdyti elektroniniu būdu. 

5.8. Pirkimas nevykdytas, nes neskirta investicinio 

projekto lėšų. 

G.Juodzevičius, 

J.Ivanauskienė  
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5.9. Organizuoti viešąjį pirkimą techninio 

projekto A laidos išleidimui; rūpintis 

reikalingais leidimais. 

5.9. Pirkimas nevykdytas, nes neskirta investicinio 

projekto lėšų. 

G.Juodzevičius, 

J.Ivanauskienė  

5.10. Tęsti Vaikų literatūros muziejaus 

pastato (K. Donelaičio g. 13, Kaunas) 

avarinius terasos su laiptais, balkono, 

pamatų, cokolio remonto ir restauravimo 

darbus (pagal finansines galimybes). 

5.10. Pateiktas prašymas VĮ „Lietuvos paminklai“ ir 

Kultūros paveldo departamentui dėl padalinio Vaikų 

literatūros muziejaus (K. Donelaičio 13) pastato 

avarinės būklės likvidavimo ir statinių saugos ir 

eksploatacijos reikalavimų (terasos su laiptais, 

balkono, pamatų ir cokolio tęstinių tvarkybos darbų 

finansavimo.) 

A.Ruseckaitė, 

G.Juodzevičius 

5.11. Toliau vykdyti kiemo statinių, esančių 

K. Donelaičio g. 13, Kaune, pasidalijimo 

darbus tarp bendrasavininkių (Kauno miesto 

savivaldybės ir Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus). 

5.11. Rūpintasi bendrasavininkių (Kauno miesto 

savivaldybės ir Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus) nepasidalintų kiemo statinių (tvora, kiemo 

aikštelė, šuliniai) K. Donelaičio g. 13 pasidalinimu. 

A.Ruseckaitė, 

G.Juodzevičius 

5.12. Įregistruoti panaudos sutartimi žemės 

sklypą (Vaikų literatūros muziejus) K. 

Donelaičio g. 13, Kaune. 

5.12. Pateiktas prašymas Nacionalinei žemės tarnybai 

prie Žemės ūkio ministerijos įregistruoti patikėjimo 

teise žemės sklypą K. Donelaičio 13, Kaunas. 

G.Juodzevičius  

5.13. Rūpintis muziejaus garažo (Santakos 4 

a, Kaunas) detalaus plano parengimu. 

5.13. Rūpintasi muziejaus garažo (Santakos 4a) 

detaliojo plano parengimu. Datalusis planas 

paskelbtas viešajam svarstymui (2 kartus). 

Projektiniai pasiūlymai derinti su urbanistiniais 

tyrimais. Pasirengta detalaus plano viešajai 

ekspozicijai. 

G.Juodzevičius  

5.14. Paruošti remontams reikalingą 

projektinę dokumentaciją, sąmatas. 

5.14. Parengta ir konsultacinei įmonei UAB „Enero“ 

pateikta dokumentacija Vaikų literatūros muziejaus 

pastato rekonstrukcijos rinkodaros planui parengti 

(vykdomo remonto pastato avarinei būklei pašalinti 

projektai, atliktų darbų aktai ir aprašymai). 

G.Juodzevičius  

5.15. Dalyvauti su kitais Lietuvos muziejais 

tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje. 

5.15. Dalyvauta Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje 

(atskiru renginiu pristatyti trys Maironio neskelbtų 

tekstų sąsiuviniai, LMA stende pravesta 2 val. 

edukacinė programa „Kai žmonės rašė plunksna“, 

Vaikų scenoje pristatytos Vaikų literatūros muziejaus 

edukacinės programos);  

 

A.Ruseckaitė, 

D.Cibulskienė  
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5.16. Kuruoti veiklas, susijusias su muziejaus 

dalyvavimu Tarptautinėje Vilniaus knygų 

mugėje. 

5.16. Kuruotos veiklos, susijusios su dalyvavimu 

Tarptautinėje knygų mugėje: užpildytos 2 paraiškos, 

pateikta informacija apie muziejaus pristatomus 

naujus leidinius ir edukacines programas, parengtas 

muziejaus leidinių kainynas. Dokumentai ir 

informacija pateikta Lietuvos muziejų asociacijai. 

D.Cibulskienė  

5.17. Vadovauti Kauno apskrities Trečiojo 

amžiaus universiteto Literatūros fakultetui. 

5.17. Vadovauta Kauno apskrities Trečiojo amžiaus 

universiteto Literatūros fakultetui, veikiančiam 

muziejuje visuomeniniais pagrindais, parengta 14 

renginių programa. 

A.Ruseckaitė  

5.18. Vadovauti projektui – skaitmeniniam 

žurnalui Literatūrinė Lietuva. 

5.18. Koordinuotas skaitmeninio žurnalo 

„Literatūrinė Lietuva”, kuris leidžiamas MLLM 

svetainėje, darbas. 

A.Ruseckaitė  

5.19. Dirbti Lietuvos muziejų asociacijos 

valdyboje; Poezijos pavasario komisijos; 

Kultūros ministerijos Muziejų tarybos darbe. 

5.19. Dalyvauta Muziejų asociacijos valdybos 

veikloje (dalyvauta 4 posėdžiuose), Poezijos 

pavasario komisijos darbe (3 posėdžiai, 50-tasis 

Poezijos pavasaris įvyko 2014-05-30 Maironio 

muziejaus sode), Kultūros ministerijos Muziejų 

tarybos veikloje (dalyvauta 2 posėdžiuose). 

A.Ruseckaitė  

5.20. Dalyvauti Vaižganto tėviškės draugijos 

ir Lietuvai pagražinti draugijos veikloje 

5.20. Dalyvauta Lietuvai pagražinti draugijos, 

Vaižganto tėviškės draugijos, Anykštėnų klubo ir 

Aukštaičių klubo veikloje (dalyvauta renginiuose, 

skleista informacija apie J. Tumo-Vaižganto 

muziejaus veiklą, edukacines programas). 

A.Pakėnas  

5.21. Bendradarbiauti su literatūros 

mokslininkais, mokytojais, rašytojais ir 

surengti apvaliojo stalo diskusiją dėl naujos 

literatūros proceso ir personalijų 

ekspozicijos. 

5.21. Bendradarbiauta su literatūros mokslininkais, 

mokytojais lituanistais dėl naujos literatūros proceso 

bei personalijų ekspozicijos koncepcijos, gauta 

vertingų pasiūlymų, kurie įtraukti į ekspozicijos 

koncepciją). 

A.Ruseckaitė, 

E.Rankauskienė  

5.22. Dalyvauti Lietuvos muziejų asociacijos 

vadybos, rinkinių apsaugos, apskaitos ir 

saugojimo, mokslinio rinkinių tyrimo bei 

edukacinės sekcijos darbe. 

5.22. Dalyvauta LMA veikloje:  

LMA Vadybos sekcijos seminare (2014m. spalio 15-

17) 

LMA RAAS narių visuotiniame susirinkime (2014-

04-23) 

Mokslinio rinkinių tyrimo sekcijos darbe (2014-05-

22) 

 

 

A.Ruseckaitė  

 

R.Rėklytė  

 

R.Mažukėlienė, 

N.Raižytė   
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Švietimo sekcijos narių susirinkime (2014-09-24) E.Rankauskienė  

5.23. Bendradarbiauti su Lietuvos literatūros 

profilio bei memorialiniais muziejais, kaupti 

bendrą visų šio profilio muziejų duomenų 

bazę. 

5.23. Bendradarbiauta su  Lietuvos literatūros profilio 

bei memorialiniais muziejais, kaupta duomenų bazė 

(išsiaiškinta ir konsultuota dėl S. Nėries memorialinio 

kambario Lazdijų krašto muziejuje, dėl G. 

Petkevičaitės-Bitės memorialinio muziejaus 

Panevėžyje, dėl P. Babicko muziejaus 

Laukminiškiuose, dėl V. Mykolaičio-Putino 

muziejaus Pilotiškėse, dėl I. Simonaitytės mem. 

muziejaus Priekulėje, dėl kuriamo A. Maldonio 

muziejaus Alytuje ir kt.) 

A.Ruseckaitė  

5.24. Dalyvauti VDU lituanistų bakalaurų 

gynimuose socialinės  

partnerystės pagrindu.  

5.24. Dalyvauta Vytauto Didžiojo universiteto 

studentų lituanistų baigiamųjų darbų gynimuose 

atstovaujant socialinę partnerystę (apsigynė 60 

studentų). 

A.Ruseckaitė  

5.25. Dalyvauti Bern. Brazdžionio rinkinio 

saugyklų įrangos planavimo darbuose. 

Nerengtas viešasis saugyklų įrangos projektavimo 

konkursas dėl investicinio projekto lėšų stokos. 

J.Ivanauskienė  

5.26. Dalyvauti fondų saugyklų įrangos 

planavimo darbuose. 

Nerengtas viešasis saugyklų įrangos projektavimo 

konkursas dėl investicinio projekto lėšų stokos. 

R.Rėklytė  

5.27. Surengti 11 direkcinių posėdžių. 5.27. Įvyko 11 direkcinių pasitarimų (praėjusio 

mėnesio veiklos rezultatams ir einamojo mėnesio 

veiklos planams, ketvirčio veiklos rezultatams, 

eksponatų kaupimo, inventorinimo, centrinio 

muziejaus ir padalinių pastatų būklės, paraiškų 

daliniam finansavimui teikimo, papildomų rėmėjų 

paieškos, įvairiems  ūkiniams ir buitiniams 

klausimams aptarti ir spręsti). 

A.Ruseckaitė  

5.28. Surengti bendrą kolektyvo susirinkimą. 5.28. Organizuotas bendras kolektyvo susirinkimas 

(2014-12-29). Apibendrinti 2014 metų darbai, 

įvardinti pagrindiniai pasiekimai, iškeltos problemos 

dėl Maironio buto sustabdytos rekonstrukcijos, dėl 

lankytojų aptarnavimo ir kt. 

A.Ruseckaitė  
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5.29. Tvarkyti personalo dokumentaciją. 5.29. Tvarkyta personalo dokumentacija (6 naujos 

darbo sutartys, 5 atleidimai, 8 terminuotos papildomo 

darbo sutartys, 2 perkėlimai į kitas pareigas, atostogų 

eilė ir įsakymai, vadavimai, 11 mėnesių atostogų 

rezervo pažymos ir kt.). 

J.Ivanauskienė  

5.30. Parengti 2013 m. ir 2014 m. ketvirčių, 

I-ojo pusmečio darbo rezultatų suvestines. 

5.30. Parengtos 2013 m. veiklos rezultatų ir 2014 

metų ketvirčių bei I-ojo pusmečio rezultatų 

suvestinės, paskelbtos muziejaus skelbimų lentoje, 

ketvirčių bei pusmečio veiklos ataskaitos aptartos 

direkcinių pasitarimų metu. 

R.Antanaitienė  

5.31. Parašyti muziejaus tarybos ir gamybinių 

pasitarimų protokolus. 

5.31. Parašyti 5 muziejaus tarybos ir 7 gamybinių 

pasitarimų (dėl pastato rekonstrukcijos eigos ir 

problemų, dalyvaujant rangovams, autorinės ir 

techninės priežiūros specialistams, Kultūros pavedo 

departamento Kauno padalinio specialistams) 

protokolai. 

J.Ivanauskienė  

5.32. Parašyti direkcinių posėdžių protokolus. 5.32. Parašyta 11 direkcinių pasitarimų protokolų: 

2014-01-03, Nr. 1. Svarstyta: 2013 m. neatliktos 

veiklos ir 2014 m. sausio darbai; 

2014-02-04, Nr. 2. Svarstyta: Maironio buto 

uždarymas, baldų perkėlimas į kitas erdves, sausio-

vasario mėnesių darbai; 

2014-03-04, Nr. 3. Svarstyta: 2014 m. vasario-kovo 

darbai, problemos; 

2014-04-02, Nr. 4. Svarstyta: 2014 m. I ketvirčio 

veiklos suvestinė ir balandžio mėnesio darbai; 

2014-04-30, Nr. 5. Svarstyta: 2014 m. balandžio-

gegužės mėnesių darbai, problemos; 

2014-05-30, Nr. 6. Svarstyta: gegužės-birželio darbų 

aptarimas; 

2014-07-01, Nr. 7. Svarstyta: 2014 m. II ketvirčio ir I 

pusmečio veiklos planų vykdymas, planuojami 

liepos-rugpjūčio darbai; 

2014-09-02, Nr. 8. Svarstyta: 2014 m. atlikti liepos-

rugpjūčio darbai, rugsėjo darbų planas; 

2014-10-01, Nr. 9. Svarstyta: 2014 m. III ketvirčio 

veiklos planų vykdymas, rugsėjo-spalio mėnesių 

D.Cibulskienė  
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darbai, problemos; 

2014-11-04, Nr. 10. Svarstyta: 2014 m. spalio-

lapkričio darbų aptarimas, projekto paraiškų rengimas 

LKT; 

2014-12-02, Nr. 11. Svarstyta: 2014 m. lapkričio-

gruodžio darbai ir problemos, metinių veiklos planų 

bei ataskaitų parengimo terminai. 

5.33. Parengti 2013 metų bendrą muziejaus 

veiklos ataskaitą. 

 

5.33. Parengta 2013-ųjų metų tekstinė ir statistinė 

muziejaus veiklos ataskaitos LR kultūros ministerijos 

informacinės plėtros skyriui. Parengtas muziejaus 

veiklos planas ir ataskaita LR kultūros ministerijos 

strateginio planavimo skyriui. 

J.Ivanauskienė, 

A.Ruseckaitė  

5.34. Parengti bendrą muziejaus 2014 metų 

veiklos planą. 

5.34. Parengtas 2014-ųjų metų muziejaus veiklos 

planas. 

D.Cibulskienė  

5.35. Kaupti informaciją, naujienas ir 

medžiagą apie šiuolaikinių modernių 

ekspozicijų, saugyklų įrengimą, tendencijas, 

kryptis, galimybes. 

5.35. Kaupiama informacija apie šiuolaikines 

modernias ekspozicijas, (dalyvauta Kauno miesto 

muziejaus organizuotoje konferencijoje, kontaktuota 

su įvarių ekspozicinių įmonių atstovais, domėtasi 

naujausiomis tendencijomis). 

R.Antanaitienė 

5.36. Tvarkyti muziejaus ir jo padalinių 

lankytojų ir paskaitų klausytojų apskaitas. 

5.37. Tvarkyta muziejaus ir jo padalinių lankytojų, 

paskaitų ir pranešimų klausytojų apskaita, protokolai 

registruoti žurnaluose. 

J.Dailidonienė  

5.37. Dalyvauti muziejaus laikinų darbo 

grupių veikloje, rinkinių komplektavimo, 

viešųjų pirkimų komisijose, Muziejaus 

tarybos darbe. 

5.37. Dalyvauta muziejaus laikinos darbo grupės 

veikloje dėl ekspozicijos koncepcijos parengimo, 

rinkinių komplektavimo, viešųjų pirkimų komisijose, 

Muziejaus tarybos veikloje. 

R.Antanaitienė, 

J.Ivanauskienė, 

V.Markauskienė, 

A.Gedutienė 

R.Mažukėlienė, 

D.Cibulskienė, 

V.Paplauskienė. 

R.Rėklytė, 

A.Pakėnas 

5.38. Ieškoti rėmėjų muziejaus kultūrinės 

veiklos vykdymui. 

5.38. Rasti partneriai ir pasirašyti garantiniai raštai 

Lietuvos kultūros tarybos finansuojamiems 

projektams paremti (verslininkai K. Jakutis, A. 

Striūna, kompozitorius G. Kuprevičius, išeivė A. 

Stark (JAV), Rašytojų sąjungos leidykla). 

A.Ruseckaitė  
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Neplanuota  5.39. Pateikta informacija LR kultūros ministerijai 

apie investicijų poreikį infrastruktūros ir paslaugų 

plėtrai 2014-2020 m. 

G.Juodzevičius, 

J.Leščauskienė  

Neplanuota  5.40. Pateikta informacija LR kultūros ministerijai 

apie nekilnojamojo turto draudimą. 

G.Juodzevičius  

Neplanuota  5.41. Pateikta informacija LR kultūros ministerijai 

apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

priemonių įgyvendinimą. 

G.Juodzevičius  

Neplanuota  5.42. Pateikta informacija LR finansų ministerijai dėl 

Valstybės turto informacinės paieškos sistemos 

diegimo naudojimo. 

G.Juodzevičius 

Neplanuota  5.43. Pateikta deklaracija Valstybinei darbo 

ispekcijai apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei 

darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimų laikymąsi. 

G.Juodzevičius, 

J.Ivanauskienė  

Neplanuota  5.44. Dalyvauta Kauno kultūros ir meno tarybos 

darbe (dalyvauta 4 posėdžiuose). 

A.Ruseckaitė 

Neplanuota  5.45. Bendradarbiauta su Lietuvių kalbos ir 

literatūros centru Gruzijoje, perduota MLLM 15 

leidinių, kitų lietuvių autorių knygų, CD apie 

Maironį, konsultuota lituanistiniais klausimais. 

Sutartis pasirašyta 2015 m. 

A.Ruseckaitė 

Neplanuota  5.46. Parašyta įvairiems menininkams bei knygų 

leidybai rekomendacijų (3 – O. Dautartaitei, R. 

Vinciūnienei, P. Venclovui). 

A.Ruseckaitė 

Neplanuota  5.47. Dalyvauta K. Donelaičiui skirto skaitovų 

konkurso vertinimo komisijoje Garliavos 

bibliotekoje, išklausyta 24 skaitovai, išrinkti 3 

laimėtojai. 

A.Ruseckaitė 

Neplanuota  5.48. Įvyko susitikimas su A. Gudyno restauravimo 

centro darbuotojais J. Senvaitiene, J. Lukšėniene dėl 

Petro Babicko, Maironio eksponatų, senųjų knygų 

restauravimo, 2014-03-06. 

A.Ruseckaitė 

Neplanuota  5.49. Inicijuotas Seime Maironio memorialinio buto 

lėšų papildomas svarstymas, pateikta medžiaga. 

Bendrauta el.paštu ir telefonu su Seimo nariais V.V. 

Margevičiene, R. Žilinsku,V. Čigrėjiene, paruošta ir 

A.Ruseckaitė 
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pateikta raštu informacija apie Maironio buto 

restauravimo eigą, Seimo narių pateikta papildomai 

svarstyti biudžeto svarstymo metu. 

Neplanuota  5.50. Dalyvauta Lietuvos rašytojų sąjungos 

suvažiavimo darbe 2014-04-04. 

A.Ruseckaitė 

Neplanuota  5.51. Įregistruota banke nauja sąskaita. A.Ruseckaitė 

Neplanuota  5.52. Parengtos ir LR kultūros ministerijai pateiktos 

muziejaus veiklos ketvirčių ataskaitos. 

A.Ruseckaitė 

Neplanuota  5.53. Maironio lietuvių literatūros muziejus 

užregistruotas CPO sistemos vartotoju, užpildyta 

paraiška-sutartis, sukurta vartotojo prieiga. 

J.Ivanauskienė 

Neplanuota  5.54. Dalyvauta LR kultūros ministerijos diskusijoje 

dėl kultūros ir meno įstaigų valdymo modelio 

tobulinimo (2014-07-29) ir užpildyta anketa. 

J.Ivanauskienė 

Neplanuota  5.55. Parengta informacija LR kultūros ministerijai 

apie muziejaus fonduose saugomus nenustatytų 

autorių kūrinius. 

R.Rėklytė, 

V.Balickienė, 

D.Gaižauskienė 

Neplanuota  5.56. Bendradarbiauta su Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo ir ugdymo skyriumi, 

parengta 2013 metų II pusmečio ir 2014 metų I 

pusmečio informacija apie Kauno miesto moksleivių 

lankymąsi muziejujaus edukacinėse programose. 

J.Mickienė  

Neplanuota  5.78. Dalyvauta Respublikinės dainų šventės – Kauno 

dienos parengime, tyrinėtos dainų švenčių istorijos, 

lietuvių rašytojų sąsajos su dainomis, parašytas 

palydimasis 15 kompiuterio puslapių tekstas, kurį 

šventės vedantieji skaitė intarpuose tarp dainų. 

A.Ruseckaitė  

II. MUZIEJAUS RINKINIAI:    
1. Eksponatų įsigijimas    

1.1. Rinkinių komisijos darbas 

(posėdžių skaičius, svarstyti 

klausimai) 

1.1.1. Organizuoti 20 rinkinių komisijos 

posėdžių eksponatų atrankos, pagrindinio ir 

pagalbinio fondo nustatymo, eksponatų 

vertinimo ir kitiems klausimams svarstyti. 

 

 

 

 

1.1.1. Įvyko Rinkinių komisijos 21 posėdis: 

Nr. 1, 2014 02 07. Klausimai: Maironio memorialinių 

baldų vertinimas; V. A. Jonyno, J. Kėkšto archyvinės 

medžiagos pristatymas ir vertinimas. 

Nr. 2, 2014 02 14. Klausimai: P. Babicko, Liūnės 

Sutemos, P. Visvydo memorialinių daiktų, rankraščių 

pristatymas ir vertinimas. 

Nr. 3, 2014 02 28. Klausimai: Liūnės Sutemos, J. 

R.Rėklytė 
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Grušo, P. Visvydo, Maironio archyvinės medžiagos 

pristatymas ir vertinimas; J. Lapašinsko dokumentų 

vertinimas; pagalbinio fondo nuotraukų nurašymas. 

Nr. 4, 2014 03 14.Klausimai: B. Pūkelevičiūtės, A. 

Landsbergio archyvinės medžiagos pristatymas ir 

vertinimas. 

Nr. 5, 2014 03 21. Klausimai: Liūnės Sutemos, 

Mariaus Katiliškio, B. Pūkelevičiūtės, S. Santvaro ir 

kitų rašytojų archyvinės medžiagos pristatymas ir 

vertinimas; eksponatų perkėlimas iš pagalbinio fondo 

į pagrindinį fondą ir vertinimas; P. Tarulio nuotraukų 

vertinimas. 

Nr. 6, 2014 04 11. Klausimai: muziejinių vertybių 

pristatymas ir vertinimas; siūlomų pirkti muziejinių 

vertybių vertinimas; Maironio memorialinių daiktų 

restauravimas.  

Nr. 7, 2014 04 25. Klausimai: Liūnės Sutemos, 

Mariaus Katiliškio, J. Blekaičio, S. Santvaro 

archyvinės medžiagos pristatymas ir vertinimas. 

Nr. 8, 2014 05 09. Klausimai: įvairių muziejinių 

vertybių pristatymas ir vertinimas; pagalbinio fondo 

eksponatų perkėlimas į pagrindinį fondą ir jų 

vertinimas; S. Santvaro rankraščių vertinimas. 

Nr. 9, 2014 05 16. Klausimai: S. Santvaro, D. 

Bindokienės archyvinės medžiagos pristatymas ir 

vertinimas; įvairių eksponatų vertinimas. 

Nr. 10, 2014 05 23. Klausimai: B. Babrausko ir J. 

Mikelinsko archyvinės medžiagos, meno kūrinių 

pristatymas ir pirkimas; „Nemuno“, B. Brazdžionio, 

Mariaus Katiliškio archyvinės medžiagos pristatymas 

ir vertinimas. 

Nr. 11, 2014 07 04. Klausimai: V. Skrupskelytės ir 

Liūnės Sutemos archyvinės medžiagos pristatymas ir 

vertinimas. 

Nr. 12, 2014 09 12. Klausimai: įvairių muziejinių 

vertybių pristatymas ir vertinimas; įvairių eksponatų 

vertinimas. 
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1.1.2. Dalyvauti rinkinių komisijos darbe. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Parašyti rinkinių komisijos posėdžių 

protokolus. 

Nr. 13, 2014 09 19. Klausimai: J. Grušo 

memorialinės bibliotekos vertinimas. 

Nr. 14, 2014 10 17. Klausimai: įvairių muziejinių 

vertybių pristatymas ir vertinimas; nuotraukų 

vertinimas; pagalbinio fondo knygų nurašymas. 

Nr. 15, 2014 10 24. Klausimai: B. Babrausko, J. 

Blekaičio archyvinės medžiagos pristatymas ir 

vertinimas; S. Nėries fondo nuotraukų vertinimas. 

Nr. 16, 2014 10 31. Klausimai: V. Nistelio, A. 

Baltrūno archyvinės medžiagos pristatymas ir 

vertinimas; B. ir V. Sruogų nuotraukų vertinimas; 

pagalbinio fondo knygų nurašymas. 

Nr. 17, 2014 11 07. Klausimai: įvairių muziejinių 

vertybių pristatymas ir vertinimas; pagalbinio fondo 

knygų nurašymas. 

Nr. 18, 2014 11 14. Klausimai: įvairių muziejinių 

vertybių pristatymas ir vertinimas; klaidos taisymas 

inventorinėje knygoje. 

Nr. 19, 2014 11 21 Klausimai: įvairių muziejinių 

vertybių pristatymas ir vertinimas;  

Nr. 20, 2014 11 28. Klausimai: įvairių rašytojų 

archyvinės medžiagos pristatymas ir vertinimas; 

restauruotų eksponatų pervertinimas. 

Nr. 21, 2014 12 22. Klausimai: įvairių muziejinių 

vertybių pristatymas ir vertinimas; eksponatų iš 

pagalbinio fondo į pagrindinį fondą perkėlimas ir 

vertinimas. 

1.1.2. Dalyvauta Rinkinių komisijos darbe. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Parašytas 21 rinkinių komisijos posėdžių 

protokolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.Rėklytė, 

R.Antanaitienė, 

J.Ivanauskienė, 

A.Gedutienė, 

V.Markauskienė, 

R.Mažukėlienė, 

V.Paplauskienė  

 

R.Antanaitienė, 

J.Zalubaitė  
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1.1.4. Įvertinti tikrąja finansine verte 2014 m. 

įsigytus eksponatus. 

 

1.1.5. Atrinkti ir įvertinti tikrąja finansine 

verte 1000 eksponatų, kurie buvo registruoti 

vieno lito verte. 

 

1.1.4. Įvertinta tikrąja finansine verte 4240 vnt. 2014 

m. įsigytų eksponatų. 

 

1.1.5. Atrinkta ir įvertinta tikrąja finansine verte 1187 

vnt. eksponatų, kurie buvo registruoti simboline 

vieno lito verte 

 

R.Rėklytė  

 

 

R.Rėklytė  

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu 

būdu, kiek, į kokius rinkinius 

įsigyta) 

1.2.1. Pirkimo ir dovanojimo būdu įsigyti 

4000 eksponatų į įvairių autorių rinkinius 

centriniuose muziejaus fonduose ir 

padaliniuose:  

Įsigyta 4240 vnt. eksponatų, iš jų – 185 vnt. pirkta 

knygynuose, iš rašytojų, kolekcininkų, aukciono. 

Bendra suma 6159,17 Eur / 21266,39 Lt). 

 

 

 Fondų skyrius – 200 Fondų skyrius – 284 R.Rėklytė. 

V.Pačėsaitė  
 Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius – 500 Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius – 160 

 

J.Ivanauskienė  

 Seniausios literatūros skyrius – 20 Seniausios literatūros skyrius – 29 

 

A.Gedutienė  

 Senosios literatūros skyrius – 50 Senosios literatūros skyrius – 50 

 

R.Mažukėlienė  

 Išeivių literatūros skyrius – 2560 Išeivių literatūros skyrius – 2947 

 

V.Paplauskienė  

 Šiuolaikinės literatūros skyrius – 400 Šiuolaikinės literatūros skyrius – 402 

 

V.Markauskienė  

 Vaikų literatūros muziejus – 100 Vaikų literatūros muziejus – 100 

 

D.Šarkanauskaitė  

 S.Nėries memorialinis muziejus – 40 S.Nėries memorialinis muziejus – 71 

 

I.Aleksaitienė  

 J.Grušo memorialinis muziejus – 30 J.Grušo memorialinis muziejus – 67 

 

N.Majerienė  

 B.V.Sruogų namai – muziejus – 50 B.V.Sruogų namai – muziejus – 82 

 

B.Glaznerienė  

 J.Tumo – Vaižganto memorialinis muziejus – 

50 

J.Tumo – Vaižganto memorialinis muziejus – 48 

 

A.Pakėnas  

1.3. Ekspedicijos, išvykos 

(vieta, trukmė, dalyviai) 

 

1.3.1. Vykdyti  9 ekspedicijas, rinkti 

prisiminimus, fiksuoti memorialines vietas. 

Vykti į 1 išvyką: 

1.3. Vykdyta 9 ekspedicijos, dalyvauta 1 išvykoje:  

 Išeivių literatūros skyrius:  - L. Andriekaus II dalis (Klaipėda, Kryžių kalnas, V.Paplauskienė 
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ekspedicija, skirta Alfonsui Nykai-Niliūnui 

(Kaunas, Utena, Vilnius; II d.); 

ekspedicija, skirta Leonardui Andriekui 

(Kaunas, Barstyčiai, Kretinga, Kryžių kalnas; 

II d.). 

Kretinga). Gauta archyvinė medžiaga.  

- A. Nykos-Niliūno II dalis (Utena). Gauti eksponatai 

iš memorialinės bibliotekos. 

 

V.Paplauskienė 

 Šiuolaikinės literatūros skyrius:  

Tęsti J. Apučiui skirtą ekspediciją (Vilnius); 

Tęsti V. Kukului skirtą ekspediciją (Vilnius); 

M. Sluckiui skirta ekspedicija (Panevėžys, 

Vilnius). 

- M. Sluckio I dalis (Vilnius). Užrašyti atsiminimai.  

- J. Apučio II dalis (Varėnos raj.). Užrašyti 

atsiminimai, gauta 21 eksponatas.  

- V. Kukulo II dalis (Vilnius). Užrašyti atsiminimai, 

gauta 11 eksponatų. 

V.Markauskienė 

E.Kazlauskas  

A.Protienė  

 B. ir V. Sruogų namai-muziejus: 

Ekspedicija į V. Sruogienės tėviškę 

(Žemaitija, Būgiai) 

- V. Daugirdaitės-Sruogienės (Viekšniai, Būgiai, 

Pavirvytė, Santekliai, Kamanų rezervatas). Atlikta V. 

Daugirdaitės – Sruogienės lankytų vietų, tėviškės 

aplinkos fotofiksacija. 

B. Glaznerienė 

 Vaikų literatūros muziejus:  

tęsti ekspediciją, skirtą Konstantinui 

Bajerčiui (Alytus); 

- K. Bajerčiaus II dalis (Alytus). Atlikta K. Bajerčiaus 

gyventų vietų ir kalėjimo, kuriame jis buvo 

nužudytas, fotofiksacija. Gauta 27 eksponatai. 

V.Petrikienė  

 J. Grušo memorialinis muziejus:  

ekspedicija ,,Juozas Grušas Vilniuje. IV 

dalis“. 

- J. Grušas Vilniuje. IV dalis. Užrašyti atsiminimai, 

gauta 3 eksponatai. 

D.Žilionienė  

 J. Tumo-Vaižganto memorialinis butas-

muziejus:  

išvyka į Malaišius (tradicinė talka Vaižganto 

tėviškėje) ; 

ekspedicija ,,Vaižganto keliais. Vaižgantas 

Kaune“. 

 

 

Dalyvauta išvykoje į Malaišius – tradicinė talka 

Vaižganto tėviškėje, 2014-04-27 

- Vaižganto keliais – Vaižgantas Kaune (Kaunas). 

Atlikta J. Tumo-Vaižganto gyventų ir darbo vietų 

fotofikasacija. 

 

 

A.Pakėnas  

 

A.Pakėnas 

1.4. Kiti darbai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Sekti literatūros naujienas ir rūpintis 

lituanistinių leidinių įsigijimu.  

1.4.1. Sektos literatūrinės naujienos  (naujų knygų ir 

spaudos leidimo naujienos, įvairių žanrų 

populiariausių ir kt. knygų rinkimų rezultatai),  

įsigyta 146 vnt. naujų leidinių. 

R.Rėklytė, 

V.Pačėsaitė  

1.4.2. Lankytis antikvariatuose, pas privačius 

asmenis dėl eksponatų įsigijimo. 

1.4.2. Lankytasi antikvariatuose, pas privačius 

asmenis dėl eksponatų įsigijimo: 

- bendrauta su kolekcininku V. Staniuliu (įsigytas  

dail. S. Varašiaus paveikslas „J. Basanavičius“, 1957 

m.),  Meno rinkos agentūros direktore S. Makseliene 

(įsigyta dail. A. Varno piešinys ir litografija „Kun. 

 

 

R.Rėklytė  
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Jonas Mačiulis-Maironis“); 

- užmegsti ryšiai su kolekcininkais, sekama, kokios 

knygos aptenka į antikvariatus, siekiant rasti vertingų 

lituanistinių leidinių ir juos įsigyti; 

- su L. Karmaziniene ir V. Čipiniene (gauta originali 

Maironio nuotrauka); 

 

A.Gedutienė  

 

 

R.Antanaitienė  

1.4.3. Lankytis renginiuose „Poezijos 

pavasaris“, „Poetinis Druskininkų ruduo“, 

Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, 

literatūrinių premijų įteikimuose, gauti 

eksponatų. 

1.4.3. Lankytasi renginiuose „Poezijos pavasaris“, 

„Poetinis Druskininkų ruduo“, Tarptautinėje Vilniaus 

knygų mugėje, literatūrinių premijų įteikimuose. 

Gauta 80 nuotraukų, autografuotos knygos. 

E.Kazlauskas, 

Z.Baltrušis  

1.4.4. Tvarkyti renginių nuotraukas, 

fotonegatyvus, atrinkti reikalingus 

saugojimui. 

1.4.4. Tvarkyta ir saugojimui atrinkta 21 renginio 

nuotraukos ir negatyvai skaitmeninėje laikmenoje. 

E.Kazlauskas, 

V.Markauskienė  

1.4.5. Bendrauti su rašytojais ir jų 

artimaisiais, koresponduoti, gauti eksponatų. 

1.4.5. Bendrauta su rašytojais ir jų artimaisiais: 

- su šiuolaikiniais rašytojais ir jų artimaisiais 

eksponatų gavimo tikslu: L. Žukauskiene, S. 

Stacevičiaus seserimi (tartasi dėl S. Stacevičiaus 

kūrybinio palikimo perdavimo), „Nemuno“ 

redakcijos darbuotojais (gautas vertingas archyvas), 

J. Mikelinsku (gauta eksponatų), S. Šalteniu  ir kt.  

- su Bern. Brazdžionio giminėmis, artimaisiais 

eksponatų tvarkymo, aiškinimo, įsigijimo klausimais: 

A. Stanionyte, A. Brazdžioniu, D. Lovett (dėl Bern. 

Brazdžionio archyvinės medžiagos iš jo namų Kaune 

perdavimo). 

- su B. Ūseliene (gauta B. Babrausko, Vydūno, I. 

Šeiniaus archyvinė medžiaga); 

- su D. Vaičiulaityte (gauta knyga su A. Vaičiulaičio 

taisymais), A. Bailey, R. Macaitiene (gautos J. 

Tysliavos nuotraukos, laiškai), G. Grušu (gauta nauja B. 

Pūkelevičiūtės medžiaga), A. Lipčiene (gautos 

originalios nuotraukos), V. Skrupskelyte (gauta A. 

Skrupskelienės archyvinė medžiaga), M. Končiumi 

(gauta K. Ostrausko archyvinė medžiaga), D. 

Ostrausku (gauta K. Ostrausko disertacija), A. ir T. 

Landsbergiais (gauti A. Landsbergio laiškai, 

 

V.Markauskienė, 

E.Kazlauskas, 

A.Protienė  

 

 

 

J.Ivanauskienė  

 

 

 

 

N.Raižytė  

 

V.Paplauskienė  
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dokumentai), A. Sabaliausku, S. Žiliu, S. Jurčiu, L. 

Vodopjanovu, J. Boruta, Z. Kriaunevičiumi, Ž. 

Gimbutaite, Š. Traneliu, E. Bradūnaite, V. Bikiliene 

(gauta A. Nykos-Niliūno eksponatų) ir kt. 

- su dail. Br. Jacevičiūtės dukterėčia (gauti laiškai J. 

Degutytei), su Br. Kviklio dukromis (gauta dalis P. 

Babicko archyvo); su vertėju iš Estijos M. Loodusu 

(gauti lietuvių rašytojų laiškai); su E. Liegute (gauti 

A. Matučio laiškai), su S. Sluckyte (dėl M. Sluckio 

eksponatų). 

 

 

 

 

A.Ruseckaitė  

1.4.6. Parengti 2014 m. ekspedicijų planą, 

koordinuoti ekspedicijų vykdymą, 

apibendrinti ekspedicijų rezultatus. 

1.4.6. Parengtas 2014 m. ekspedicijų planas ir 

koordinuotas jų vykdymas, apibendrinti ekspedicijų 

rezultatai (bus skelbiami www.maironiomuziejus.lt ) 

R.Antanaitienė  

1.4.7. Parašyti 9 ekspedicijų dienoraščius 1.4.7. Parašyta 9 ekspedicijų dienoraščiai: 

- L.Andriekaus ekspedicijos II dalies; 

- A. Nykos-Niliūno ekspedicijos II dalies; 

- M. Sluckio ekspedicijos I dalies; 

- V. Kukulo ekspedicijos II dalies;  

- J. Apučio ekspedicijos II dalies; 

- K. Bajerčiaus ekspedicijos II dalies; 

- ekspedicijos J. Grušas Vilniuje, IV dalies;  

- Vaižganto Kaune;  

- V. Daugirdaitės-Sruogienės. 

 

V.Paplauskienė 

V.Paplauskienė  

V.Markauskienė 

A.Protienė 

E.Kazlauskas  

V.Petrikienė  

D.Žilionienė 

A.Pakėnas  

B.Glaznerienė 
2. Eksponatų apskaita    

2.1. Pirminė apskaita (išrašytų 

priėmimo aktų, įrašytų 

eksponatų į pirminės apskaitos 

knygas skaičius) 

2.1.1. Parašyti 129 eksponatų priėmimo 

aktus, juose įrašyti 4000 eksponatų  

2.1.1. Parašyta 147 eksponatų priėmimo aktai, 

juose įrašyta 4240 vnt. eksponatų: 
 

 

Fondai: 20 / 200 Fondų skyrius – 53 aktai / 284 eksponatai R.Rėklytė, 

V.Pačėsaitė  

Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius: 10 / 500 Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius – 6 / 160 

 

J.Ivanauskienė  

Seniausios literatūros skyrius: 2 / 20 Seniausios literatūros skyrius – 8 / 29 

 

A.Gedutienė  

Senosios literatūros skyrius: 5 / 50 Senosios literatūros skyrius – 4 / 50 

 

N.Raižytė  

http://www.maironiomuziejus.lt/
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Išeivių literatūros skyrius: 50 / 2560 Išeivių literatūros skyrius – 38 / 2947 

 

J.Davidavičiūtė, 

E.Krikščiūnaitė, 

A.Brazaitienė 

Šiuolaikinės literatūros skyrius: 20 / 400 Šiuolaikinės literatūros skyrius – 15 / 402 

 

V.Markauskienė, 

E.Kazlauskas, 

A.Protienė  

V. ir B. Sruogų namai-muziejus: 2 / 50 B.V. Sruogų namai – muziejus – 2 / 82 

 

B.Glaznerienė  

Vaikų literatūros muziejus: 10 / 100 Vaikų literatūros muziejus – 2 / 100 

 

D.Šarkanauskaitė  

S. Nėries memorialinis muziejus: 5 / 40 S. Nėries memorialinis muziejus – 4 / 71 

 

I.Aleksaitienė  

J. Grušo memorialinis muziejus: 2 / 30 J. Grušo memorialinis muziejus – 5 / 67 

 

N.Majerienė  

J. Tumo-Vaižganto memorialinis butas-

muziejus: 3 / 50 

 

J. Tumo–Vaižganto memorialinis muziejus – 10 / 48 

 

A.Pakėnas  

2.1.2. Į pirminės apskaitos knygas įrašyti 

4000 vnt. eksponatų 
2.1.2. Į pirminės apskaitos knygas įrašyta 4240 

vnt. eksponatų:  

3529  vnt. – pagrindinio fondo 

711  vnt. – pagalbinio fondo: 

 

Fondai – 3380 Fondų skyrius – 3860 (3252 / 608) 

 

I.Sodeikienė, 

V.Pačėsaitė  

Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius – 500 Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius – 160 (137 / 23)  

 

V.Lincevičiūtė  

V. ir B. Sruogų namai-muziejus – 50 B.V. Sruogų namai – muziejus – 82 (81 / 1) 

 

B.Glaznerienė  

S. Nėries memorialinis muziejus – 40 S. Nėries memorialinis muziejus – 71 (8 / 63) 

 

I.Aleksaitienė  

J. Grušo memorialinis muziejus: 30 J. Grušo memorialinis muziejus – 67 (51 / 16) N.Majerienė  

2.2. Inventorinimas 

(suinventorintų pagrindinio, 

pagalbinio fondo eksponatų 

skaičius) 

2.2. Inventorinti 3700 pagrindinio fondo 

eksponatų 
2.2. Inventorinta 3700 vnt. pagrindinio fondo 

eksponatų: 

Fotonuotraukos – 982 

Dokumentai – 111 

Knygos – 165 

R.Antanaitienė  
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Meno kūriniai – 23 

Memorialiniai daiktai ir memorialinė biblioteka – 501 

Spauda – 4 

Laiškai – 1625 

Rankraščiai – 289 

 

Fondų skyrius – 257 

Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius – 242 

 

Seniausios literatūros skyrius – 51 

 

Senosios literatūros skyrius – 145 

Išeivių literatūros skyrius – 235 

 

Šiuolaikinės literatūros skyrius – 325 

 

 

Vaikų literatūros muziejus – 404 

 

S. Nėries memorialinis muziejus – 604 

 

J. Grušo memorialinis muziejus – 600 

 

B.V. Sruogų namai – muziejus – 600 

 

J. Tumo–Vaižganto memorialinis muziejus – 237 

 

 

 

 

 

 

D.Jasinskienė  

J.Ivanauskienė, 

V.Lincevičiūtė  

A.Gedutienė  

R.Mažukėlienė, 

N.Raižytė  

E.Krikščiūnaitė, 

J.Davidavičiūtė 

V.Markauskienė, 

E.Kazlauskas, 

A.Protienė  

D.Šarkanauskaitė, 

V.Petrikienė  

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė  

N.Majerienė, 

D.Žilionienė  

B.Glaznerienė, 

V.Bareišaitė  

A.Pakėnas  
2.3. Kartotekos (išrašytų 

kortelių skaičius) 
Parašyti 3700 mokslinės kartotekos kortelių – 

pasų  
Parašyta 3700 vnt. mokslinės kartotekos kortelių – 

pasų: 

Fondų skyrius – 253 

Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius – 242 

 

Seniausios literatūros skyrius – 51 

Senosios literatūros skyrius – 145 

 

Išeivių literatūros skyrius – 235 

 

Šiuolaikinės literatūros skyrius – 325 

 

 

D.Jasinskienė  

J.Ivanauskienė, 

V.Lincevičiūtė  

A.Gedutienė  

R.Mažukėlienė, 

N.Raižytė  

E.Kazlauskas, 

J.Davidavičiūtė 

V.Markauskienė, 
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Vaikų literatūros muziejus – 402 

 

S. Nėries memorialinis muziejus – 604 

 

J. Grušo memorialinis muziejus – 600 

 

B.V. Sruogų namai – muziejus – 600 

 

J. Tumo–Vaižganto memorialinis muziejus – 244 

E.Kazlauskas, 

A.Protienė  

D.Šarkanauskaitė, 

V.Petrikienė  

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė  

N.Majerienė, 

D.Žilionienė  

B.Glaznerienė, 

V.Bareišaitė  

A.Pakėnas  

Patikslinti, papildyti 250 mokslinės 

kartotekos kortelių 
Patikslinta, papildyta 250 mokslinės kartotekos 

kortelių: 

Fondai – 200 

Senosios literatūros skyrius – 50  

 

D.Jasinskienė  

R.Mažukėlienė  

Parašyti ir išskirstyti 9520 vnt. informacinės 

kartotekos      kataloginių kortelių 
Parašyta ir išskirstyta 9696 vnt. informacinės 

kartotekos kortelių: 

Fondų skyrius – 8076 

Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius – 1400  

S. Nėries memorialinis muziejus – 71 

J. Grušo memorialinis muziejus – 67 

B.V. Sruogų namai – muziejus – 82 

 

D.Gaižauskienė  

V.Lincevičiūtė  

I.Aleksaitienė  

J.Čelkienė  

B.Glaznerienė  

2.4. Nurašymas, perkėlimas 

(kiek eksponatų nurašyta, 

perkelta ir kodėl) 

2.4.1. Perkelti 20 vertingų eksponatų iš 

pagalbinio į pagrindinį fondą 

2.4.1. Perkelta 20 vnt. vertingų eksponatų iš 

pagalbinio fondo į pagrindinį. 

R.Rėklytė  

 

2.4.2. Nurašyti 200 vnt. pagalbinio fondo 

eksponatų dėl jų būklės 

2.4.2. Nurašyta 227 vnt. pagalbinio fondo eksponatų 

(dėl būklės). 

R.Rėklytė 

2.5. Kiti darbai 2.5.1. Tvarkyti fondų dokumentaciją 

(eksponatų priėmimo aktus, rinkinių 

komisijos protokolus, eksponatų išdavimo iš 

fondų aktus) centriniuose fonduose ir 

padaliniuose. 

2.5.1. Tvarkyta fondų dokumentacija ir jos 

registravimas  (eksponatų priėmimo aktai, rinkinių 

komisijos protokolai, eksponatų vidaus judėjimo 

aktai, sutvarkytos užbaigtos pirminės apskaitos 

knygos). 

R.Rėklytė, 

D.Jasinskienė, 

J.Ivanauskienė 

 

 2.5.2. Vesti metinę eksponatų apskaitą 

rūšimis. 

2.5.2. Vesta eksponatų apskaita rūšimis. 

 

V.Pačėsaitė, 

R.Rėklytė, 

V.Lincevičiūtė  
 2.5.3. Išduoti eksponatus parodoms, 

ekspozicijoms, leidybai ir t.t. 

 

2.5.3. Išduota 3256 vnt, eksponatų parodoms, 

ekspozicijoms, leidybai ir kt. 

I.Sodeikienė, 

J.Zalubaitė, 

V.Balickienė, 
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G.Venskovienė, 

D.Jasinskienė  
 2.5.4. Atrinkti ir išduoti 2570 eksponatų 

inventorinimui.  

2.5.4. Atrinkta ir išduota 2647 vnt. eksponatų 

inventorinimui. 

I.Sodeikienė, 

D.Jasinskienė  
 2.5.5. Į pirminės apskaitos knygas surašyti 

inventorinimo numerius 2013 m. 

inventorintiems eksponatams centriniame 

muziejuje ir padaliniuose. 

2.5.5. Surašyti 2013 metų inventorinimo numeriai į 

GEK-o kartoteką centriniuose fonduose, į pirminės 

apskaitos knygas – centriniuose fonduose, Bern. 

Brazdžionio rinkinio skyriuje ir padaliniuose. 

 

D.Gaižauskienė 

V.Balickienė 

D.Jasinskienė,  

V.Lincevičiūtė,  

J.Čelkienė 
 2.5.6. Rašyti inventorinimo numerius į 

pirminės apskaitos knygas ir kartotekas. 

2.5.6. Surašyti 2013 metų inventorinimo numeriai į 

pirminės apskaitos ir autorines kartotekas. 

D.Gaižauskienė  

 2.5.7. Sekti eksponatų judėjimą, grąžinimą 

žymėti vidaus judėjimo aktuose. 

2.5.7. Tvarkyti eksponatų vidaus judėjimo aktai 

(eksponatų išdavimas ir grąžinimas į fondus). 

Muziejaus darbuotojams išduota 5424 vnt. eksponatų 

(inventorinimui, parodoms, leidybai ir t.t.): 

I. Aleksaitienei – 298 vnt.,  

R. Antanaitienei – 7 vnt., 

V. Balickienei – 1 vnt., 

A. Brazaitienei – 49 vnt., 

S. Butkutei – 25 vnt., 

D. Cibulskienei – 528 vnt.,  

J. Davidavičiūtei – 312 vnt., 

A. Gedutienei – 27 vnt., 

E. Kazlauskui – 208 vnt., 

E. Krikščiūnaitei – 90 vnt., 

N. Majerienei – 208 vnt., 

V. Markauskienei – 351 vnt., 

R. Mažukėlienei – 114 vnt., 

J. Mickienei – 24 vnt., 

A. Pakėnui – 496 vnt.,  

V. Paplauskienei – 1124 vnt., 

D. V. Petrikienei – 243 vnt., 

A. Protienei – 178 vnt., 

N. Raižytei – 185 vnt., 

E. Rankauskienei – 5 vnt., 

A. Ruseckaitei – 18 vnt., 

D. Šarkanauskaitei – 299 vnt., 

I. Sodeikienė, 

J. Zalubaitė, 

V. Balickienė, 

G. Venclovienė, 

D. Jasinskienė  
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A. Vileniškytei – 298 vnt., 

D. Žilionienei – 336 vnt. 
 2.5.8. Sutvarkyti užbaigtas pirminės 

apskaitos knygas, įrašyti numerius, eksponatų 

ir saugojimo vienetų skaičių bei pastebėtus 

netikslumus. 

2.5.8. Sutvarkytos dvi užbaigtos pirminės apskaitos 

knygos (gaunamų eksponatų knyga (GEK) nr. 27 ir 

pagalbinio fondo pirminės apskaitos knyga nr. 13: 

įrašyti numeriai, eksponatų ir saugojimo vienetų 

skaičius bei pastebėti netikslumai). 

R.Rėklytė  

 2.5.9. Sutvarkyti užbaigtas inventorinimo 

knygas, ištaisyti pastebėtus netikslumus. 

2.5.9. Sutvarkytos užbaigtos inventorinės knygos, 

ištaisytas netikslumas, suskaičiuoti inventorinti 

eksponatai. 

R.Antanaitienė  

 2.5.10. Tvarkyti GEK‘o ir autorinę 

kartotekas. 

2.5.10. Tvarkyta GEK-o ir autorinė kartotekos. 

 

D.Gaižauskienė  

 2.5.11. Parengti 2013 m. gautų eksponatų 

analizę. 

2.5.11. Parengta 2013 m. gautų eksponatų analizė. R.Rėklytė  

 2.5.12. Paruošti 2013 metų inventorinimo 

statistiką pagal eksponatų rūšis. 

2.5.12. Paruošta 2013 m. inventorinimo statistika 

pagal eksponatų rūšis, suvestinė pateikta veiklos 

ataskaitoje. 

R.Antanaitienė  

 2.5.13. Vykdyti inventorinimo ir mokslinių 

pasų kiekybės ir kokybės kontrolę bei atlikti 

analizę. 

2.5.13. Atlikta inventorinimo ir mokslinių pasų 

kiekybės ir kokybės analizė. Mokslinių pasų kokybės 

analizė aptarta svarstant 2015 metų veiklos planą. 

R.Antanaitienė  

 2.5.14. Peržiūrėti 2014 metų inventorinimo 

įrašus ir pasirinktinai mokslinius pasus. 

2.5.14. Peržiūrėti 2014 m. inventorinimo įrašai, rastas 

netikslumas aptartas Rinkinių komisijos posėdyje 

(2014-11-14). Pasirinktinai peržiūrėti visų darbuotojų 

rašomi moksliniai pasai, aptarti ir ištaisyti 

netikslumai. 

R.Antanaitienė  

3. Eksponatų apsauga ir 

priežiūra 
   

3.1. Rinkinių tikrinimas 

(tikrintos eksponatų grupės, 

juose esančių eksponatų 

skaičius, tikrinimo rezultatai) 

3.1.1. Parengti eksponatų tikrinimo planą ir 

dalyvauti Vilniaus fondų, S. Nėries, J. Grušo 

ir V. ir B. Sruogų namų muziejų, Bern. 

Brazdžionio rinkinių skyriaus tikrinimo 

darbe. 

3.1.1. Parengtas eksponatų tikrinimo planas, 

patvirtintas direktoriaus  2014 m. vasario 19 d. įsak. 

Nr. V-9 .  

 

R.Rėklytė  

 

 

3.1.2. Atlikti dalinį fondų tikrinimą (7741 

vnt.) centriniuose muziejaus fonduose ir 

padaliniuose bei parašyti pažymas: 

3.1.2. Patikrinti eksponatai centriniuose muziejaus 

fonduose ir padaliniuose, parašytos pažymos. Iš 

viso patikrinta 9174 vnt. eksponatų: 

6547 – pagrindinio fondo / 2627 – pagalbinio fondo: 

R.Rėklytė  
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Centriniai fondai – 2000 

 

- Centriniai fondai – 2052 (564/1488) vnt. eksponatų: 

dokumentai – 22 (–/22), nuotraukos – 1004 (66/938), 

knygos – 135 (–/135), fonoteka – 370 (4/366), 

spaudiniai – 18 (–/18), rankraščiai – 503 (494/9).  

 

R.Rėklytė  

 

Vilniaus rašytojų fondai – 1030 

 

- Buvusio Vilniaus rašytojų memorialinio muziejaus 

fondai – 1037 (563/474) vnt. eksponatų (nuotraukų). 

 

D.Jasinskienė  

 

Bern. Brazdžionio rinkinio skyriaus fondai – 

1000 

 

- Bern. Brazdžionio rinkinio skyriaus fondai – 1417 

(1281 / 136) vnt.eksponatų – memorialinės 

bibliotekos knygos. 

 

J.Ivanauskienė  

 

S. Nėries memorialinio muziejaus fondai – 

2211 

 

- S. Nėries memorialinio muziejaus fondai– 2212 

vnt.: nuotraukos – 1070; spauda ir spaudiniai – 55; 

rankraščiai – 70; dokumentai – 44; meno  kūriniai – 

42; memorialiniai daiktai – 44; knygos – 173; 

fonoteka – 1; memorialinė biblioteka – 595; laiškai – 

118. 

I.Aleksaitienė  

 

J. Grušo memorialinio muziejaus fondai – 

1000 

 

- J.Grušo memorialinio muziejaus fondai – 1927 vnt. 

pagrindinio fondo eksponatų: memorialinė biblioteka. 

 

N.Majerienė  

 

B. ir V. Sruogų namų-muziejaus fondai – 500 - B.V.Sruogų namų – muziejaus fondai – 529 vnt. 

pagalbinio fondo eksponatų (nuotraukos) 

B.Glaznerienė 

3.1.3. Patikrinti Vaikų literatūros muziejaus 

ekspozicijoje esančius pagrindinio fondo 

eksponatus. 

3.1.3. Patikrinti Vaikų literatūros muziejaus 

ekspozicijos eksponatai, parengtas topografinis 

sąrašas. 

D.Šarkanauskaitė  

3.1.4. Patikrinti J. Tumo-Vaižganto 

memorialinio muziejaus ekspozicijoje 

esančius eksponatus. 

3.1.4. Patikrinti J. Tumo-Vaižganto memorialinio 

muziejaus ekspozicijos eksponatai 

A.Pakėnas, 

I.Vyžintienė 

3.2. Konservavimas, 

restauravimas (nurodyti 

konservuotų / restauruotų 

eksponatų grupes, kiekį, 

užpildytų pasų skaičių), 

3.2. Restauruoti-konservuoti 25 vnt. 

eksponatų: 8 senųjų knygų įrišimus ir 2750 

sąlyginių lapų. 

3.2. Restauruota-konservuota  26 vnt. eksponatų:  

3.2.1. Muziejaus popieriaus restauratorės restauravo-

konservavo 24 vnt. eksponatų: 

- restauruota 16 vnt. eksponatų – spauda (4 vnt.), 

knygos (6 vnt.), rankraščiai (4 vnt.), laiškai (2 vnt.); 

- konservuota 8 knygų įrišimai; 

- pagaminta 10 aplankų ir 14 dėžučių restauruotiems 

 

D. Veselauskienė, 

A. Vaitiekūnaitė  
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eksponatams saugoti; 

3.2.2. Restauruoti 2 Maironio memorialiniai daiktai: 

sofa ir fotelis („Maironio rinkinio baldų 

restauravimo“ projektas. Darbus atliko pagal 

restauravimo darbų sutartį nr. SR-12 Vytauto 

Didžiojo karo muziejaus restauratoriai). 

3.2.4 . Užpildyta 26 vnt. eksponatų restauravimo 

pasų: 

Popieriaus restauravimo – 24 vnt. 

 

Baldų restauravimo – 2 vnt. (Vytauto Didžiojo karo 

muziejaus restauratoriai) 

 

 

 

 

 

 

D. Veselauskienė, 

A. Vaitiekūnaitė 

 

 

3.3. Restauravimo tarybos 

darbas (posėdžių skaičius, 

svarstyti klausimai) 

   

3.4. Eksponatų saugojimo 

sąlygų tikrinimas (nurodyti 

patikrintų saugyklų, salių kiekį, 

atliktus  pagrindinius priežiūros 

ir tvarkymo darbus) 

3.4. Prižiūrėti eksponatų saugojimo 

sąlygas saugyklose  ir ekspozicijose: 

3.4. Nuolat prižiūrima ir tikrinama eksponatų 

saugojimo sąlygos centrinio muziejaus ir padalinių 

saugyklose bei ekspozicijų salėse. (Viso 56 patalpos 

centriniame muziejuje ir padaliniuose). 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.Rėklytė, 

J.Ivanauskienė, 

A.Gedutienė, 

R.Mažukėlienė, 

V.Paplauskienė, 

V.Markauskienė,    

I.Aleksaitienė, 

D.Šarkanauskaitė,  

N.Majerienė, 

B.Glaznerienė, 

A.Pakėnas 

R.Rėklytė  

3.4.1. Patikrinti deponuotų eksponatų būklę ir 

saugojimo sąlygas bei informuoti muziejus, 

iš kurių eksponatai yra deponuoti.  

3.4.1. Patikrinta eksponatų, perduotų laikinai saugoti 

Maironio lietuvių literatūros muziejui, būklė ir 

saugojimo sąlygos. Informuoti muziejai – 

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 

Lietuvos liaudies buities muziejus, Vytauto Didžiojo 

Karo muziejus – apie iš jų pasiskolintų eksponatų (7 

vnt.) būklę. 

R.Rėklytė  

3.4.2. Sekti eksponatų saugojimo sąlygas 

Maironio lietuvių literatūros muziejaus 

centrinių fondų, buvusio Vilniaus rašytojų 

3.4.2. Prižiūrėtos eksponatų saugojimo sąlygas 

Maironio lietuvių literatūros muziejaus centrinių 

fondų, buvusio Vilniaus rašytojų memorialinio 

R. Rėklytė, 

I. Sodeikienė, 

V. Balickienė, 
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memorialinio muziejaus ir Bern. Brazdžionio 

rinkinio saugyklose. Audinius vėdinti lauke, 

valyti dulkes nuo eksponatų.  

muziejaus ir Bern. Brazdžionio rinkinio saugyklose: 

eksponatų valymas, vėdinimas, temperatūros ir 

drėgmės registravimas ir reguliavimas, netinkamų 

įpakavimo priemonių keitimas naujomis. 

G. Venclovienė, 

D. Jasinskienė, 

J.Ivanauskienė, 

V.Lincevičiūtė  

3.4.3. Prižiūrėti eksponatus Maironio 

jubiliejinėje parodoje bei Maironio 

memorialiniame bute.  

3.4.3. Prižiūrėti eksponatai Maironio jubiliejinėje ir 

„Maironio memorialiniai daiktai kitoje erdvėje“ 

parodose. 

R.Rėklytė, 

R.Mažukėlienė  

3.4.4. Nuolat tikrinti, prižiūrėti S. Nėries 

memorialinio muziejaus ekspozicijoje (6 

salėse) ir fonduose esančius eksponatus, juos 

vėdinti, pertvarkyti. 

3.4.4. Nuolat tikrinti, prižiūrėti S. Nėries 

memorialinio muziejaus ekspozicijoje (6 salėse) ir 

fonduose esantys eksponatus, vėdinti, valytos dulkės. 

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė  

3.4.5. Prižiūrėti Vaikų literatūros muziejaus 

ekspozicijoje (5 salėse) esančius eksponatus. 

Sekti eksponatų būklę; jeigu reikia, 

originalus keisti kopijomis. 

3.4.5. Prižiūrėti Vaikų literatūros muziejaus ekspozicijoje 

(5 salėse) esantys eksponatai. Sekta eksponatų būklė. 
D.Šarkanauskaitė, 

V.Petrikienė, 

R.Dobrovolskienė 

3.4.6. Prižiūrėti J. Tumo-Vaižganto 

memorialinio muziejaus ekspozicijoje (4 

salėse) esančius eksponatus. 

3.4.6. Prižiūrėti J. Tumo-Vaižganto memorialinio 

muziejaus ekspozicijoje (4 salėse) esantys eksponatai, 

valytos dulkės.  

A.Pakėnas, 

I.Vyžintienė 

3.4.7. Prižiūrėti, tvarkyti, vėdinti  J. Grušo 

muziejaus ekspozicijoje  

(5 salėse) ir fonduose saugomus eksponatus. 

3.4.7. Prižiūrėti, tvarkyti, vėdinti  J. Grušo muziejaus 

ekspozicijoje  

(5 salėse) ir fonduose saugomi eksponatai, valomos 

dulkės. 

N.Majerienė, 

D.Žilionienė, 

J.Čelkienė  

3.4.8. Prižiūrėti, tvarkyti, vėdinti  B. ir V. 

Sruogų muziejaus ekspozicijoje (6 salėse) ir 

fonduose saugomus eksponatus.  

3.4.8. Prižiūrėti, tvarkyti, vėdinti  B. ir V. Sruogų 

muziejaus ekspozicijoje (6 salėse) ir fonduose 

saugomi eksponatai.  

B.Glaznerienė, 

V.Bareišaitė  

3.5. Kiti darbai 3.5.1. Techniškai tvarkyti eksponatus 

(eksponatų skirstymas rūšimis, užrašai ant 

eksponatų, vokų, aplankų – pastovios 

eksponato vietos fiksavimas). 

3.5.1. Techniškai tvarkyti nauji eksponatai (fiksuota 

pastovi eksponatų vieta, padaryta topografija; 

užrašyti GEK-o numeriai ant eksponatų ir aplankų). 

 

V.Lincevičiūtė,  

I.Sodeikienė, 

V.Balickienė, 

G.Venslovienė, 

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė, 

J.Čelkienė, 

V.Bareišaitė 

3.5.2. Naujai gautus ir grįžusius eksponatus 

skirstyti po autorių fondus.  

3.5.2. Naujai gauti ir grįžę eksponatai skirstyti po 

autorių fondus. 

I.Sodeikienė, 

V.Balickienė, 

G.Venslovienė, 

3.5.3. Pildyti eksponatų būklės kartoteką. 3.5.3. Pildyta eksponatų būklės kartoteka ir sąrašai. R.Rėklytė, 



 29 

J.Ivanauskienė, 

V.Lincevičiūtė  

3.5.4. Parengti atnaujintos Vaikų literatūros 

muziejaus ekspozicijos topografinį eksponatų 

sąrašą. 

3.5.4. Parengtas atnaujintos Vaikų literatūros 

ekspozicijos topografinis eksponatų sąrašas. 

D.Šarkanauskaitė  

Neplanuota 3.5.5. Rekonstrukcijai uždarytas Maironio 

memorialinis butas, eksponatai perkelti į kitas 

patalpas. 

R.Antanaitienė, 

J.Zalubaitė, 

D.Gaižauskienė, 

I.Sodeikienė, 

V.Balickienė 

Neplanuota 3.5.6. Bern. Brazdžionio rinkinio memorialinės 

bibliotekos knygos perkeltos į naujas lentynas (1500 

vnt.) 

J.Ivanauskienė, 

V.Lincevičiūtė  

III. LANKYTOJŲ 

APTARNAVIMAS 
   

1.Muziejaus lankytojai (pagal 

filialus, tikslines grupes) 
Aptarnauti 38600 lankytojų muziejaus 

ekspozicijose 
Muziejuje apsilankė 57705 lankytojai: 

pavienių lankytojų – 24515 

ekskursijų dalyvių – 9166 

renginių lankytojų – 12633 

edukacinių užsiėmimų dalyvių – 11391  

 

 

 Centras: 17000 

 

Centras:  

lankytojų – 33004, iš jų pavienių – 19320, 

renginių – 8290,  

ekskursijų dalyvių  – 1577, 

edukacinių užsiėmimų dalyvių – 3817 

E.Rankauskienė  

 S. Nėries memorialinis muziejus: 7000 

 

S. Nėries memorialinis muziejus:  

lankytojų – 9265, iš jų pavienių – 1744, 

renginių – 1144,  

ekskursijų dalyvių  – 4171, 

edukacinių užsiėmimų dalyvių – 2206 

I.Aleksaitienė  

 V. ir B. Sruogų namai-muziejus: 3000 

 

B.V. Sruogų namai – muziejus:  

lankytojų – 4098, iš jų pavienių – 927 

renginių – 862,  

ekskursijų dalyvių  – 935 

edukacinių užsiėmimų dalyvių – 1374; 

 

B.Glaznerienė  
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 Vaikų literatūros muziejus: 5500 

 

Vaikų literatūros muziejus:  

lankytojų – 4794, iš jų pavienių – 1007, 

renginių – 747,   

ekskursijų dalyvių  – 682, 

edukacinių užsiėmimų dalyvių – 2358 

 

D.Šarkanauskaitė  

 J. Grušo memorialinis muziejus: 3500 

 

J. Grušo memorialinis muziejus:  

lankytojų – 4408, iš jų pavienių – 1369, 

renginių – 1190,  

ekskursijų dalyvių  – 627, 

edukacinių užsiėmimų dalyvių – 1222 

N.Majerienė  

 J. Tumo-Vaižganto memorialinis butas-

muziejus: 2600 

J. Tumo-Vaižganto memorialinis muziejus:  

lankytojų – 2136, iš jų pavienių – 148, 

renginių – 400, ekskursijų dalyvių  – 1174, 

edukacinių užsiėmimų dalyvių – 414 

A.Pakėnas    

2. Edukacinės programos 

(nurodyti tęsiamų ir naujų 

programų temas, kokioms 

lankytojų grupėms jos skirtos, 

kur ir kada vyko) 

2. Vesti 380 edukacinių užsiėmimų pagal 

parengtas edukacines programas, parengti 24 

naujas edukacines programas: 

2. Įvyko 555 edukaciniai užsiėmimai pagal 

parengtas  edukacines programas (47 temos), 

parengtos 24 naujos edukacinės programos 

 

 

Vesti 50 edukacinių užsiėmimų 

moksleiviams, suaugusiems bei Trečiojo 

amžiaus Literatūros fakulteto klausytojams 

pagal parengtas edukacines programas: 

Ryšių su visuomene skyrius: 

2.1. Įvyko 138 edukaciniai užsiėmimai moksleiviams 

pagal parengtas edukacines programas (10 temų): 

 

J. Mickienė,  

S. Butkutė 

E.Rankauskienė 

K.Dambrauskaitė 

Edukacinių užsiėmimų ciklas „Pažintis su 

lietuvių literatūros lobynu“(1–12 klasių 

moksleiviams): 

 

Edukacinių užsiėmimų ciklas „Pažintis su lietuvių 

literatūros lobynu“(1–12 klasių moksleiviams 

centriniame muziejuje ir padaliniuose) bendrame 

LMA projekte „Muziejus –mokykla-moksleivis“. 

E.Rankauskienė  

Pirmasis apsilankymas Maironio namuose 

(pradinių klasių moksleiviams) 

-Pirmasis apsilankymas Maironio namuose (pradinių 

klasių moksleiviams) – 2 

 

Pažintis su Maironio namais ir kūryba 

(pradinių klasių moksleiviams) 

-Nevyko 

 

 

Maironio namų ir sodo labirintuose (5–6 

klasių moksleiviams) 

-Maironio namų ir sodo labirintuose (5–6 klasių 

moksleiviams) – 5  

 

Viešnagė Maironio namuose (5–9 klasių 

moksleiviams) 

-Viešnagė Maironio namuose (5–9 klasių 

moksleiviams) – 27 

 

Maironio gyvenimo takais (9–12 klasių 

moksleiviams) 

-Maironio gyvenimo takais (9–12 klasių 

moksleiviams) – 9 

 

Maironis: gyvenimas ir kūryba (9–12 klasių -Maironis: gyvenimas ir kūryba (9–12 klasių  
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moksleiviams) moksleiviams)– 25  

Nuo plunksnos iki knygos (2–6 klasių 

moksleiviams) 

- Nuo plunksnos iki knygos (2–6 klasių 

moksleiviams) –  16 

 

Iliustruojame pasaką (pradinių klasių 

moksleiviams) 

- Iliustruojame pasaką – 10  

Vaidinimas pagal Maironio poemą „Jūratė ir 

Kastytis“ (6–9 klasių moksleiviams) 

-Vaidinimas pagal Maironio poemą „Jūratė ir 

Kastytis“ (6–9 klasių moksleiviams) – 10  

 

Žinių mūšis (5–7 klasių moksleiviams) -Nevyko  

Maironio pėdsakais po Kauno senamiestį 

(suaugusiems) 

-Nevyko  

Pasikartokime Kristijoną Donelaitį (9–12 

klasių moksleiviams) 

-Pasikartokime Kristijoną Donelaitį (9–12 klasių 

moksleiviams) – 33  

 

(Neplanuota) - Maironio rūmų požemio paslaptys – 1   

Jaunųjų kūrėjų konkursas (1–12 klasių 

moksleiviams) 

-Jaunųjų kūrėjų konkursas (1–12 klasių moksleiviams  

Skaitovų konkursas (1–12 klasių 

moksleiviams)  

-Skaitovų konkursas (1–12 klasių moksleiviams)  

 

 

Piešinių konkursas-paroda pagal Kristijono 

Donelaičio kūrybą (1–12 klasių 

moksleiviams) 

-Piešinių konkursas-paroda pagal Kristijono 

Donelaičio kūrybą (1–12 klasių moksleiviams) 

 

Fotografijų konkursas „Rašytojų 

memorialinės vietos“ 

-Fotografijų konkursas „Rašytojų memorialinės 

vietos“ 

 

Akcija-kūrybinės dirbtuvės „Padovanok 

Maironiui gėlę“ 

-Akcija-kūrybinės dirbtuvės „Padovanok Maironiui 

gėlę“ 

 

Akcija-konkursas „Įžiebk Kalėdų eglę 

Maironio namuose“ 

-Akcija-konkursas „Įžiebk Kalėdų eglę Maironio 

namuose“ 

 

Edukacinis projektas „Laiškas rašytojui“ -Edukacinis projektas „Laiškas rašytojui“  

2.1.2. Organizuoti: 

Edukacinių užsiėmimų ciklą „Pažintis su 

lietuvių literatūros lobynu“ (1–12 klasių 

moksleiviams) 

Įvyko: 

-Edukacinių užsiėmimų ciklas „Pažintis su lietuvių 

literatūros lobynu“ (1–12 klasių moksleiviams) 

 

Akciją-kūrybines dirbtuves „Padovanok 

Maironiui gėlę“ 

-Akcija-kūrybines dirbtuves „Padovanok Maironiui 

gėlę“ 

 

Viktoriną moksleiviams „Alfonso Nykos-

Niliūno gyvenimas ir kūryba“ 

-Viktorina moksleiviams „Alfonso Nykos-Niliūno 

gyvenimas ir kūryba“ 

 

Viktoriną moksleiviams „Šiuolaikiniai -Viktorina moksleiviams „Šiuolaikiniai lietuvių  
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lietuvių literatūros rašytojai“ literatūros rašytojai“ 

Fotografijų konkursą „Rašytojų memorialinės 

vietos“ 

-Fotografijų konkursas „Rašytojų memorialinės 

vietos“ 

 

Edukacinį projektą „Laiškas Rašytojui“; -Edukacinis projektas „Laiškas Rašytojui“  

Akciją-konkursą „Įžiebk Kalėdų eglę 

Maironio namuose“ 

-Akcija-konkursas „Įžiebk Kalėdų eglę Maironio 

namuose“ 

 

Respublikinį jaunųjų kūrėjų konkursą -Respublikinis jaunųjų kūrėjų konkursas  

Respublikinį jaunųjų skaitovų konkursą -Respublikinis jaunųjų skaitovų konkuras  

Respublikinį piešinių konkursą-parodą         

pagal Kristijono Donelaičio kūrybą 

-Respublikinis piešinių konkursas-paroda pagal 

Kristijono Donelaičio kūrybą 

 

2.2. Parengti 11 naujų edukacinių programų: -Parengta 11 naujų edukacinių programų:  

„Pasikartokime Kristijoną Donelaitį. II d.“ 

(išplėstinė edukacinė programa 9–12 klasių 

moksleiviams) 

-„Pasikartokime Kristijoną Donelaitį. II d.“ 

(išplėstinė edukacinė programa 9–12 klasių 

moksleiviams) 

 

 

„Maironis: gyvenimas ir kūryba“ (išplėstinė 

edukacinė programa 9–12 klasių 

moksleiviams) 

-„Maironis: gyvenimas ir kūryba“ (išplėstinė 

edukacinė programa 9–12 klasių moksleiviams) 

 

Viktorina „Alfonso Nykos-Niliūno 

gyvenimas ir kūryba“ (medžiaga viktorinai) 

-Viktorina „Alfonso Nykos-Niliūno gyvenimas ir 

kūryba“ (medžiaga viktorinai) 

 

Viktorina „Šiuolaikiniai lietuvių rašytojai“ 

(medžiaga viktorinai) 

-Viktorina „Šiuolaikiniai lietuvių rašytojai“ 

(medžiaga viktorinai) 

 

Piešinių konkursas-paroda pagal Kristijono 

Donelaičio kūrybą 

Piešinių konkursas-paroda pagal Kristijono 

Donelaičio kūrybą 

 

Akcija-kūrybinės dirbtuvės „Padovanok 

Maironiui gėlę“ 

-Akcija-kūrybinės dirbtuvės „Padovanok Maironiui 

gėlę“ 

 

Akcija- konkursas „Įžiebk Kalėdų eglę 

Maironio namuose“ 

-Akcija- konkursas „Įžiebk Kalėdų eglę Maironio 

namuose“ 

 

Edukacinis projektas „Laiškas rašytojui“ -Edukacinis projektas „Laiškas rašytojui“  

Jaunųjų kūrėjų konkursas -Jaunųjų kūrėjų konkursas  

Jaunųjų skaitovų konkursas 

  

-Jaunųjų skaitovų konkursas  

Fotografijų konkursas „Rašytojų 

memorialinės vietos“ 

-Fotografijų konkursas „Rašytojų memorialinės 

vietos“ 

 

 

B.V. Sruogų namai – muziejus: B.V. Sruogų namai – muziejus:  
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2.1. Vesti 50 edukacinių užsiėmimų 

moksleiviams pagal parengtas edukacines 

programas: 

2.1. Įvyko 90 edukacinių užsiėmimų pagal parengtas 

edukacines programas (5 temos): 

 

B.Glaznerienė, 

V.Bareišaitė 

„Metų laikai“ (pagal B. Sruogos eilėraščių 

ciklą; ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 

šeimoms) 

-Nevyko  

„Atpažink ir surask muziejaus eksponatus“ 

(5–8 klasių moksleiviams) 

-Nevyko  

Viktorina „B. Sruogos biografija ir kūryba“ 

(11–12 klasių moksleiviams) 

- Viktorina „B. Sruogos biografija ir kūryba“ (11–12 

klasių moksleiviams)– 5 

 

B. Sruogos poezija „Kurk su Baliu Sruoga“ 

(10–12 klasių moksleiviams) 

B. Sruogos poezija „Kurk su Baliu Sruoga“ (10–12 

klasių moksleiviams) – 1 

 

Štuthofo koncentracijos stovykla Balio 

Sruogos „Dievų miške“ (10–12 klasių 

moksleiviams) 

- Štuthofo koncentracijos stovykla Balio Sruogos 

„Dievų miške“ (10–12 klasių moksleiviams) – 67 

 

 

Balio Sruogos poemos „Giesmė apie 

Gediminą“ iliustracijų kūrimas“ (1–7 klasių 

moksleiviams) 

- Balio Sruogos poemos „Giesmė apie Gediminą“ 

iliustracijų kūrimas“ (1–7 klasių moksleiviams) – 2 

 

„Daiktai pasakoja...“ (1–7 klasių 

moksleiviams) 

- „Daiktai pasakoja“ – 15  

2.1.2. Organizuoti: 

Moksleivių tapybos plenerą-parodą 

Nevyko, nes nebuvo norinčių dalyvauti  

2.2. Parengti 2 naujas edukacines programas 

moksleiviams: 

- Moksleivių tapybos pleneras-paroda; 

- 1 edukacinė programa vyresniųjų klasių 

moksleiviams 

 

 

Nerengta, nes nevyko pleneras 

Edukacinė programa „Per gyvenimą į kūrybą ir 

atvirkščiai“ 

 

 

Vaikų literatūros muziejus: Vaikų literatūros muziejus  

2.1. Vesti 100 edukacinių užsiėmimų 

vaikams pagal parengtas edukacines 

programas: 

2.1. Įvyko 122 edukaciniai užsiėmimai pagal 

parengtas edukacines programas (15 temų): 

D.Šarkanauskaitė 

V.Petrikienė  

„Į vabalijos pasaulį – su rašytoju Vytautu 

Tamulaičiu“ 

-Nevyko  

„Kuriame pasaką kartu“ (pradinių klasių 

moksleiviams) 

- Kuriame pasaką kartu. Vieną kartą gyveno (pradinių 

klasių moksleiviams) – 1 
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„Už nevarstomų durų“ (5–8 klasių 

moksleiviams) 

-Nevyko  

„Arklys Dominykas keliauja“ (pradinių 

klasių moksleiviams) 

„Arklys Dominykas keliauja“ (pradinių klasių 

moksleiviams) – 4 

 

„Po raganos kirviu“ (4–6 klasių 

moksleiviams) 

Nevyko  

„Princesių saloje“ (6–9 klasių moksleivėms) „Princesių saloje“ (6–9 klasių moksleivėms) – 6  

,,Pasaka pasaką veja“ (M. Vainilaičio 

„Bruknelė“ , J. Avyžiaus „Avinėlis 

riestaragėlis“ šešėlių teatre, J. Degutytės 

„Žydrojo obuolio“,  P. Cvirkos „Lapės 

karalienės“, R. Skučaitės „Megztos pasakos“ 

teatralizuotas skaitymas, B. Pūkelevičiūtės 

pjesės „Rimas pas Kęstutį“ ištraukų 

vaidinimas persirengiant personažų 

kostiumais, ikimokyklinio ir pradinio 

mokyklinio amžiaus vaikams)) 

- Bruknelė – 6 

- Žaidžiame teatrą – 21  

- Kaukučių nuotykiai – 1 

- Žaislai pasaką seka – 8 

- Kodėlčiaus akademija – 1 

 

,,Šmurkšt atgal į pasaką“ (persirengimas 

personažų drabužiais, 4–9 klasės) 

- Šmurkšt atgal į pasaką (persirengimas personažų 

drabužiais, 4–9 klasės) – 40 

 

,,Gilės pamokos“ (2–4 klasėms) - „Gilės pamokos“ – 13  

V. Žilinskaitės „Kelionės į Tandadriką“  

veikėjai kviečia susipažinti (4–8 klasėms) 

-V. Žilinskaitės „Kelionės į Tandadriką“  veikėjai 

kviečia susipažinti (4–8 klasėms) – 3 

 

K. Kubilinskas – pasakų karalius (1–4 

klasėms) 

-K. Kubilinskas – pasakų karalius (1–4 klasėms) – 6 

 

 

P. Mašioto kūrybos lobiai (1–4 klasėms) - P. Mašioto kūrybos lobiai (1–4 klasėms)  – 4   

Žaislai ir žaidimai vaikų literatūroje (3–4 

klasėms) 

Nevyko  

„Julius Kaupas – urbanistinės pasakos 

kūrėjas“ (1–8 klasių mokiniams) 

-Nevyko  

Vaidinti gali kiekvienas (1–8 klasių 

mokiniams) 

-Nevyko  

Neplanuota - Poetinis herbariumas – 1  

Neplanuota - Karalius pamiršo raidyną – 3  

V. Žilinskaitės „Kelionės į Tandadriką“ 

inscenizacijų konkursas, skirtas apysakos 30-

mečiui (3–7 klasių moksleiviams) 

-V. Žilinskaitės „Kelionės į Tandadriką“ 

inscenizacijų konkursas, skirtas apysakos 30-mečiui 

(3–7 klasių moksleiviams) 

 

Kiemo dekoracijų konkursas rašytojų -Kiemo dekoracijų konkursas rašytojų jubiliatų  
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jubiliatų kūrinių motyvais (3–8 klasių 

moksleiviams) 

kūrinių motyvais (3–8 klasių moksleiviams) 

  Pasakojimo konkursas „Aš pažįstu 

rašytoją...“ 

 -Pasakojimo konkursas „Aš pažįstu rašytoją...“ 

 

 

2.1.1. Organizuoti: 

V. Žilinskaitės „Kelionės į Tandadriką“ 

inscenizacijų konkursą, skirtą apysakos 30-

mečiui (3–7 klasių moksleiviams); 

Kiemo dekoracijų konkursą rašytojų jubiliatų 

kūrinių motyvais (3–8 klasių moksleiviams); 

 

Pasakojimo konkursą „Aš pažįstu rašytoją...“ 

 Organizuoti 3 konkursai: 

- inscenizacijų konkursas, skirtas V. Žilinskaitės 

pasakai „Kelionė į Tandadriką“ (3-7 klasių 

moksleiviams); 

- Kiemo dekoracijų konkursą rašytojų jubiliatų 

kūrinių motyvais, pasakos personažo – lauko 

dekoracijos konkursas (3-8 klasių moksleiviams); 

- Pasakojimo konkursas „Aš pažįstu rašytoją...“ 

 

2.2. Parengti 5 naujas edukacines programas: 

„Julius Kaupas – urbanistinės pasakos 

kūrėjas“ (1–8 klasių mokiniams); 

Vaidinti gali kiekvienas (1–8 klasių 

mokiniams); 

V. Žilinskaitės „Kelionės į Tandadriką“ 

inscenizacijų konkursas, skirtas apysakos 30-

mečiui (3–7 klasių moksleiviams); 

Kiemo dekoracijų konkursas rašytojų 

jubiliatų kūrinių motyvais (3–8 klasių 

moksleiviams); 

Pasakojimo konkursas „Aš pažįstu 

rašytoją...“ 

Parengtos  5 naujos edukacines programos: 

- „J. Kaupas – urbanistinės pasakos kūrėjas“ (8 klasės 

mokiniams); 

- Vaidinti gali kiekvienas (1–8 klasių mokiniams); 

 

- inscenizacijų konkursas, skirtas V. Žilinskaitės 

pasakai „Kelionė į Tandadriką“ (3-7 klasių 

moksleiviams); 

- pasakos personažo – kiemo dekoracijos konkursas 

(3-8 klasių moksleiviams); 

 

- pasakotojų konkursas „Aš pažįstu rašytoją“ 

(įvairiam amžiui). 

 

 

S. Nėries memorialinis muziejus: 

 

S. Nėries memorialinis muziejus 

 

 

2.1. Vesti 80 edukacinių užsiėmimų 

moksleiviams pagal parengtas edukacines 

programas: 

2.1. Vykdyta 111 edukaciniai užsiėmimai pagal 

parengtas edukacines programas (6 temos) vaikams 

bei suaugusiems: 

I.Aleksaitienė 

A.Vileniškytė  

Pabūkime „Senelės pasakos” ir „Našlaitės“ 

pasaulyje (ikimokyklinio amžiaus ir 

pradinukams) 

- Pabūkime „Senelės pasakos” 

pasaulyje(ikimokyklinio amžiaus ir pradinukams) – 2 

 

 

Salomėja Nėris. Kūrinių vaikams personažai 

(dėlionės) (pradinukams) 

-Salomėja Nėris. Kūrinių vaikams personažai 

(dėlionės) (pradinukams) – 9; 
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Salomėjos Nėries namų labirintuose 

(jaunesniųjų klasių moksleiviams) 

- Salomėjos Nėries namų labirintuose (jaunesniųjų 

klasių moksleiviams) – 17 

 

Augalai S. Nėries kūryboje ir sodyboje 

(jaunesniųjų klasių moksleiviams) 

- Augalai S. Nėries sodyboje ir kūryboje (jaunesniųjų 

klasių moksleiviams) – 4 

 

„Eglė žalčių karalienė. Spektaklio repeticija“ 

(jaunesniųjų ir vyresniųjų klasių 

moksleiviams) 

„Eglė žalčių karalienė. Spektaklio repeticija“ 

(jaunesniųjų ir vyresniųjų klasių moksleiviams) – 1  

 

Atpažink Salomėjos Nėries eilėraščius ir jos 

lankytas vietas ekspozicijoje (vyresniųjų 

klasių moksleiviams) 

-Nevyko  

Žaidžiame teatrą. Žalčio pasaka S. Nėries 

eilėmis (vaikams, suaugusiems, šeimoms) 

- „Žaidžiame teatrą. Žalčio pasaka S. Nėries eilėmis 

(vaikams, suaugusiems, šeimoms)– 16 

 

TAIP arba NE (vaikams, suaugusiems, 

šeimoms) 

- TAIP arba NE (vaikams, suaugusiems, šeimoms – 

62 

 

2.1.1. Organizuoti:  

kūrybinį plenerą „Plastika + žodis 2014“; 

 

šeštadieninės edukacinių užsiėmimų akcijos 

šeimoms 

Vyko: 

- kūrybinis pleneras „Plastika + žodis 2014“; 

 

šeštadieninės edukacinių užsiėmimų akcijos šeimoms  

 

2.2. Parengti 2 naujas edukacines programas: 

 „Plastika + žodis“ 

šeštadieninės edukacinių užsiėmimų akcijos 

šeimoms 

Parengtos 2 naujos edukacines programos: 

- „Plastika + žodis“ 

šeštadieninės edukacinių užsiėmimų akcijos šeimoms 

 

Juozo Grušo memorialinis muziejus:  

 

J. Grušo memorialinis muziejus 

 

 

2.1. Vesti 70 edukacinių užsiėmimų pagal 

parengtas edukacines programas 

moksleiviams: 

2.1. Vykdyta 76 edukaciniai užsiėmimai pagal 

parengtas edukacines programas (8 temos): 

 

N.Majerienė, 

D.Žilionienė 

Mano metai (1–2 klasių moksleiviams) -„Mano metai“ (1-2 klasių moksleiviams) – 15  

Šešėlių teatras (2–5 klasių moksleiviams) -Nevyko  

Išminties skrynią pravėrus (3–4 klasių 

moksleiviams) 

- „Išminties skrynią pravėrus“ (3-4 klasių 

moksleiviams) – 20 

 

Pažintis su Juozo Grušo muziejumi (5–8 

klasių moksleiviams) 

- Pažintis su Juozo Grušo muziejumi (5-8 klasių 

moksleiviams) – 20 

 

Nuo Barboros Radvilaitės iki džiazo (9–10 

klasių moksleiviams) 

- „Nuo Barboros Radvilaitės iki džiazo“ (9-10 klasių 

moksleiviams)  – 1 

 

J. Grušas – žurnalistas (10–12 klasių - „J. Grušas – žurnalistas“ (10-12 klasių  



 37 

moksleiviams) moksleiviams) – 1 

Pažįstamas ir nepažįstamas rašytojas Juozas 

Grušas (viktorina 9–12 klasių moksleiviams) 

- „Pažįstamas ir nepažįstamas rašytojas Juozas 

Grušas“ (viktorina vyresniųjų klasių moksleiviams) – 

5  

 

Neplanuota - „Seku seku pasaką“ (1-4 klasių moksleiviams) – 3  

Neplanuota - „Oi žirge, žirge“ (4-5 klasių moksleiviams) – 2   

2.1.1. Organizuoti: 

Edukacinį žaidimą-konkursą „Oi, žirge, 

žirge“ (4–5 klasių moksleiviams) 

Vyko 

-Edukacinis žaidimas-konkursas „Oi, žirge, žirge“ 

(4–5 klasių moksleiviams) 

 

2.2. Parengti 4 naujas edukacines programas: 

„Seku, seku pasaką...“ (1–4 klasių 

moksleiviams) 

Edukacinį žaidimą-konkursą „Oi, žirge, 

žirge“ (4–5 klasių moksleiviams) 

„Kitoks pasakų pasaulis“ (5–6 klasių 

moksleiviams) 

„Baltoj Advento šviesoj“ (1-4 klasių 

moksleiviams) 

 

2.2. Parengtos 4 naujos edukacinės programos: 

-„Seku, seku pasaką...“ (1–4 klasių moksleiviams) 

 

-Edukacinį žaidimą-konkursą „Oi, žirge, žirge“ (4–5 

klasių moksleiviams) 

-„Kitoks pasakų pasaulis“ (5–6 klasių moksleiviams) 

 

-„Baltoj Advento šviesoj“ (1-4 klasių moksleiviams) 

 

J. Tumo–Vaižganto memorialinis muziejus 

2.1. Vesti 30 edukacinių užsiėmimų 

moksleiviams pagal parengtas edukacines 

programas: 

J. Tumo–Vaižganto memorialinis muziejus 

2.1. Įvyko 18 edukacinių užsiėmimų pagal parengtas 

edukacines programas (3 temos): 

 

A.Pakėnas 

- Vaižganto portretas: tekstų mozaika; - „Vaižganto portretas: tekstų mozaika“ (5-8 klasių 

moksleiviams) – 3 

 

- Ką man papasakojo Vaižganto namuose 

esantys daiktai; 

- Nevyko  

- Nepamirštamas Vaižgantas; - „Nepamirštamas Vaižgantas“ (vyresniųjų klasių 

moksleiviams) – 9 

 

- Jaunam veikėjui; Nevyko  

- Pažintis su Vaižganto muziejumi. - „Pažintis su Vaižganto muziejumi“ (4-6 klasių 

moksleiviams) – 6 

 

2.1.1. Organizuoti literatūros rašinio 

konkursą Juozo Tumo-Vaižganto vardu 

pavadintose mokyklose. 

2.1.1. Įvyko rašinio konkursas „Vaižganto asmenybės 

žavesys J.Tumo-Vaižganto publicistikos motyvais“ 

Juozo Tumo-Vaižganto vardu pavadintose 

mokyklose. 

A.Pakėnas  
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Neplanuota Bendrasis skyrius: 

2.2. Parengta 1 nauja edukacinė programa: 

- „Laiškai žmonėms ir apie žmones“ (individuali 

edukacija parodos lankytojams). 

D.Cibulskienė  

 

 

3. Muziejaus renginiai (nurodyti 

renginių pavadinimus, laiką ir 

vietą) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Organizuoti 97 kultūrinį renginį, iš jų – 22 

vaikams ir moksleiviams, 1 renginių ciklą 

suaugusiems: 

3. Organizuota 144 kultūriniai renginiai, iš jų – 38 

vaikams ir moksleiviams: 

 

Ryšių su visuomene skyrius 

(Maironio lietuvių literatūros muziejuje): 

3.1. Organizuoti 48 kultūrinius renginius, iš 

jų – 4 moksleiviams, 10 TAU Literatūros 

fakulteto klausytojams: 

Ryšių su visuomene skyrius 

(Maironio lietuvių literatūros muziejuje): 

3.1. Organizuoti  63 kultūriniai  renginiai, iš jų – 9  

moksleiviams, 1 renginių ciklas TAU Literatūros 

fakulteto klausytojams (14 renginių):  

 

 

E.Rankauskienė  

Kristijono Donelaičio 300-ųjų metinių 

minėjimas (4 renginiai) 

- Kristijono Donelaičio 300-ųjų metinių minėjimas 

(2014-01-14) 

- Kristijono Donelaičio 300 metų jubiliejui skirtas 

renginys „Metų“ šviesoje“ (2014-10-30)  

- Respublikinio moksleivių piešinių konkurso pagal 

Kristijono Donelaičio kūrybą aptarimas bei laureatų 

apdovanojimas (2014-12-06); 

- Lietuvos darželių vaikų darbų parodos „Paukščių 

metai“, skirtos Kristijono Donelaičio 300-osioms 

gimimo metinėms, atidarymas (2014-05-02) 

 

Naujų knygų sutiktuvės - Viktoro Rudžiansko knygos „Vienas“ sutiktuvės 

(2014-02-05) 

 

Juozo Krumino 100-mečio minėjimas - Juozo Krumino 100-mečio minėjimas (2014-03-03)  

Naujų knygų sutiktuvės - Ričardo Mikutavičiaus 79-ojo gimtadienio 

minėjimas ir knygos „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“ 

(III tomas) sutiktuvės (2014-03-26) 

 

Alekso Dabulskio 80-mečiui skirtas vakaras Renginys neįvyko, nes autorius pasirinko kitą įstaigą 

– Kauno menininkų namus 

 

Naujų knygų sutiktuvės - Vidmanto Kiaušo knygos „Įsiklausymai“ sutiktuvės 

(2014-03-06) 

 

Renginys, skirtas Pasaulinei poezijos dienai  - Pasaulinė poezijos diena, skirta Kristijono 

Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms (2014-03-

21) 

 

Jono Strielkūno 75-mečio minėjimas  -Vakaras  „Bet būties toks trumpas skrydis“, skirta  
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Jono Strielkūno 75-osioms gimimo metinėms (2014-

04-09) 

Igno Šeiniaus 125-ųjų gimimo metinių 

minėjimas 

-Igno Šeiniaus 125-ųjų gimimo metinių minėjimas 

(2014-04-14) 

 

Algimanto Žemaitaičio kūrybos vakaras -Los Angeles Dramos sambūrio aktoriaus, 

režisieriaus Algimanto Žemaitaičio kūrybos rečitalis 

(2014-05-05) 

V. Paplauskienė  

E.Rankauskienė  

 

Tarptautinė muziejų diena  -Tarptautinė muziejų diena, (2014-05-17)  

Europos muziejų nakties minėjimas Europos muziejų nakties renginys ir edukacinis 

užsiėmimas muziejaus požemiuose, 2014-05-17 

 

Naujų knygų sutiktuvės -Edmundo Janušaičio 36 sapnų romano „Žaliakalnis 

– Prisikėlimo parapija“ pristatymas (2014-05-20) 

 

Jaunųjų kūrėjų konkurso aptarimas ir laureatų 

apdovanojimas 

-Literatūros popietė - Respublikinio moksleivių 

kūrybos konkurso aptarimas ir laureatų paskelbimas, 

kūrybos skaitymai (2014-05-21) 

 

Poezijos pavasario šventė  -Poezijos pavasaris‘2014  literatūros vakaras (2014-

05-30) 

 

Renginys, skirtas Kostui Ostrauskui -Kostui Ostrauskui skirtas literatūros vakaras (2014-

06-09) 

V. Paplauskienė  

E.Rankauskienė  

 

Rotušės aikštės kaimynų šventė -Rotušės a. kaimynų šventė (2014-06-17)  

Algirdo Landsbergio 90-mečio minėjimas - Algirdo Landsbergio 90-ųjų gimimo metinių 

minėjimas (2014-06-26) 

V. Paplauskienė  

E.Rankauskienė  

 

Muziejaus įkūrimo šventė -Maironio mirties ir muziejaus įkūrimo dienos bei 

Maironio dukterėčios, rašytojos Danutės Lipčiūtės-

Augienės 100-mečio minėjimas (2014-06-27) 

V. Paplauskienė  

E.Rankauskienė  

 

Danutės Lipčiūtės-Augienės 100-ųjų gimimo 

metinių minėjimas 

Viename renginyje 2014-06-27 paminėtos 2 progos  

Petro Venclovo 70-mečio kūrybos vakaras - Petro Venclovo sukaktuvinis 70-mečio vakaras su 

nauja novelių knyga „Žingsniai“ (2014-09-19) 

 

Raimondo Kašausko 80-mečiui skirtas 

vakaras 

Renginys neįvyko dėl dalyvių ligos  

Juozo Tumo-Vaižganto 145-ųjų gimimo 

metinių minėjimas 

- Meninė programa mokslinės konferencijos 

„Sugrįžtantis Juozas Tumas-Vaižgantas: nekintanti 

vertybių hierarchija“ dalyviams (2014-09-25) 

 

Naujų knygų sutiktuvės - Valdemaro Kukulo (1959–2011) monografijos  
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„Pauliaus Širvio gyvenimas ir kūryba: ženklai ir 

pražvalgos“ sutiktuves (2014-10-13) 

Alfonso Nykos–Niliūno 95-mečiui skirtas 

vakaras 

- Alfonso Nykos-Niliūno 95-ųjų gimimo metinių 

minėjimas (2014-10-15) 

V. Paplauskienė  

E.Rankauskienė  

 

Edmundo Janušaičio 60-mečio kūrybos 

vakaras 

-Edmundo Janušaičio vienuoliktosios poezijos 

knygos „Nesupakuoti“ sutiktuvės bei sukaktuvinis 

60-mečio vakaras (2014-10-24) 

 

Maironio 152-ųjų gimimo metinių minėjimas - Maironio gimtadienio minėjimas ir naujų sąsiuvinių 

iš serijos „Neskelbti Maironio rankraščiai“ sutiktuvės 

(2014-11-05) 

 

Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso 

I  turas 

-Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso I turas 

(2014-11-08) 

 

Kazimiero Leonardo Andriekaus 100-ųjų 

gimimo metinių minėjimas 

- Leonardo Andriekaus OFM  (1914–2003)100-mečio 

minėjimas (2014-11-13) 

V. Paplauskienė  

E.Rankauskienė  

 

Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso 

II  turas 

- Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso II turas 

(2014-11-22); 

 

Naujų knygų sutiktuvės -Sauliaus Šaltenio knygos „Demonų amžius“ 

sutiktuvės (2014-11-25) 

 

Naujų knygų sutiktuvės -Aldonos Ruseckaitės naujausio romano „Kaip 

žaibas“ sutiktuvės (2014-11-27) 

 

Kalėdinis poezijos ir muzikos vakaras - Kalėdų eglės įžeidimo Maironio namuose šventė 

(2014-12-17); 

 

Moterų kūrybos vakaras - Tradicinis Moterų literatūros ir muzikos vakaras 

„...kad pakiltų apmirusi siela...“(2014-12-18); 

 

Naujų knygų sutiktuvės - Pauliaus Norvilos poezijos knygos  „Buitinė“ 

sutiktuvės (2014-12-20). 

 

TAU Literatūros fakulteto klausytojams (10 

renginių) 

Įvyko edukacinių renginių ciklas senjorams ir 

Trečiojo amžiaus universiteto Literatūros fakulteto 

klausytojams (14  renginių): 

- Kristijono Donelaičio 300-ųjų metų jubiliejui 

(2014-02-05); 

- literatūrinė-muzikinė programa, skirta Maironiui 

„Jau niekas tavęs taip giliai nemylės“ (2014-02-19);  

- Juozo Krumino 100-mečiui skirta popietė (2014-03-

05); 
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- popietė, skirta Salomėjai Nėriai (2014-03-19); 

- Juozui Tumui-Vaižgantui (2014-04-02); 

- Igno Šeiniaus 125-osioms gimimo metinėms (2014-

04-16); 

- Jono Strielkūno 75-osioms gimimo metinėms 

(2014-04-30); 

- Albino Bernoto 80-osioms gimimo metinėms 

(2014-05-14); 

- Šeimos metams literatūrinė-muzikinė programa 

„Šeimoje mūsų savasties šaknys“, atliko skaitovė 

Violeta Bakutienė (2014-10-01); 

- Juozo Tumo-Vaižganto 145-osioms gimimo 

metinėms paminėti (2014-10-15); 

- Alfonso Nykos-Niliūno 95-osioms gimimo 

metinėms paminėti (2014-10-29); 

- Povilo Višinskio ir Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos 

Raganos bičiulystė (2014-11-12); 

- Leonardo Andriekaus 100-mečiui (2014-11-26); 

- Bern. Brazdžionis: „Išėjau likimo išvarytas...“ 

Pasitraukimo iš Lietuvos ir emigracijos į JAV 

ypatumai (2014-12-10). 

Neplanuota - Muzikos vakaras „Pasaulio dainos“ (2014-01-17)  

Neplanuota  - Vlado Baltuškevičiaus jubiliejinis kūrybos vakaras 

(2014-01-30) 

 

Neplanuota - Alfo Pakėno knygos „Dainuojančiuose šuliniuose“ 

sutiktuvės (2014-02-11) 

 

Neplanuota - Knygos „Ora et labora. Palendriai“  (fotografas 

Eugenijus Barzdžius)  pristatymas (2014-03-20) 

 

Neplanuota -Fotomenininko Algimanto Aleksandravičiaus 

susitikimas su Kauno technologijos universiteto 

studentais (2014-03-06); 

 

Neplanuota - Kęstučio Navako jubiliejinis kūrybos vakaras 

(2014-03-26) 

 

Neplanuota - Literatūros vakaras. „Pakeliui aušros link...“ (2014-

03-28) 

 

Neplanuota  -Vakaras „Literatūrinis ekspromtas“ (2014-04-03)  

Neplanuota -Almanacho „Literatūrinės Vilniaus slinktys“  
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pristatymas (2014-04-10) 

Neplanuota - Poezijos konkurso “Pavasario balsai” aptarimas ir 

laureatų paskelbimas (2014-04-15); 

 

Neplanuota -Literatūrinė popietė – Jurgio Buitkaus premijos 

įteikimas poetui Vladui Baltuškevičiui (2014-04-24) 

 

Neplanuota - Albino Bernoto 80-ųjų gimimo metinių minėjimas 

(2014-05-16); 

 

Neplanuota - Knygos „Antanas Vaičiulaitis. Laiškai“ (2013) 

sutiktuves.(2014-06-18) 

V. Paplauskienė 

ir E.Rankauskienė  

Neplanuota - Kauno vaizdai A. Kano kūryboje bei Avraham Kan 

tapybos bei Gretos Katinaitės fotografijų parodos  

„Gijos“ atidarymas (2014-06-19) 

 

Neplanuota - Kęstučio Trimako knygos „Mano pasaulėjautos 

kelionė“ sutiktuvės (2014-07-19); 

 

Neplanuota - Kauno Suzuki mokyklos moksleivių koncertas 

(2014-09-04); 

 

Neplanuota - Jūratės Sučylaitės poezijos knygos „Žodžio laukai“ 

sutiktuvės (2014-09-11); 

 

Neplanuota - Juozo Tumo-Vaižganto 145-ųjų gimimo metinių 

minėjimas ir parodos „Nors ir numirus – aš būsiu!..“ 

atidarymas (2014-09-22); 

 

Neplanuota - Muzikos ansamblio „Ainiai“ koncertas, programa 

paruošta  koncertiniam turui Pietų Korėjoje (2014-09-

24); 

 

Neplanuota - Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygos „Tau 

atviras Dangus“ sutiktuvės (2014-10-03); 

 

Neplanuota - Ritos Latvėnaites-Kairienes kūrybos vakaras (2015-

10-09); 

 

Neplanuota -„Dovanojame gėlę Maironiui“ (2014-10-21);  

Neplanuota - Vlado Kalvaičio kūrybos vakaras (2014-11-07);  

Neplanuota - Spaustuvininko V. Zavadskio atminimo vakaras 

(2014-11-19); 

V.Paplauskienė  

 

Neplanuota - Literatūrinė-muzikinė kompozija „Laiškai žmonėms 

ir apie žmones“, rašytojų mintys apie laiškus ir 

edukacinės parodos „Laiškai žmonėms ir apie 

žmones“ atidarymas (2014-12-01); 
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Neplanuota - Petro Palilionio knygos „Metai Tamsčiuko 

atokaitoj“ sutiktuvės (2014-12-05); 

 

Neplanuota - Tango koncertas. Atlikėjai Esteban Colucci 

(Argentina) ir Oliver Thedieck (Vokietija) (2014-12-

11); 

 

Neplanuota - Koncertas „Nuo klasikos iki džiazo“ (2014-12-12);  

Neplanuota - Knygos „Vertybės ir politika. Krikščioniškosios 

Europos šaknys“ sutiktuvės (2014-12-16);  

 

 

S. Nėries memorialinis muziejus: 

3.1. Organizuoti 7 kultūrinius renginius: 

S. Nėries memorialinis muziejus 

3.1. Organizuota 11 kultūrinių renginių, iš jų – 2 

moksleiviams: 

 

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė 

Meilės lyrikos skaitymai – Meilės lyrikos skaitymų popietė „Vėtra suokia rūstų 

juoką/ Apie meilę tą...“ (2014-02-15) 

 

Palemoniečio mokytojo Alfonso Ražausko 

knygos „Jungtis“ pristatymas 

– Alfonso Ražausko knygos „Jungtys“ pristatymas 

(2014-03-15) 

 

LNRS vieno eilėraščio konkursas 

„Lygiadienio giesmė“ 

 

– Pasaulinės Poezijos dienos minėjimas. LNRS vieno 

eilėraščio konkursas „Lygiadienio giesmė 2014” 

(2014-03-21) 

 

Tradicinė moterų poečių kūrybos popietė 

Salomėjos Nėries namuose 

– Moterų kūrybos popietė „Tarytum raganų šimtai“ 

(2014-05-14) 

 

S. Nėries 69-ųjų mirties metinių minėjimas – S. Nėries 69-ųjų mirties metinių minėjimas (2014-

07-09) 

 

Kūrybinio plenero „Plastika + žodis“ darbų 

pristatymas 

– Jungtinio rašytojų ir dailininkų kūrybinio plenero 

„Plastika + žodis 2014“ darbų pristatymo šventė 

„Donelaičio akipločiai“. (2014-09-21) 

 

S. Nėries 110-ųjų gimimo metinių minėjimas – S. Nėries 110 metų jubiliejaus minėjimas „Mano 

gyvasties ugnis“ (2014-11-18) 

 

Neplanuota – Kauno miesto moksleivių Poezijos pavasarėlis 

(2014-05-14) 

 

Neplanuota – Muziejų diena, moksleivių kūrybinio plenero 

„Žodis + dailė ir muzika“ darbų pristatymo šventė 

„Gražusis geguži, saulėtas geguži,/ Tu nešinas burtais 

naujais ateini“ (2014-05-17) 

 

Neplanuota – Poezijos pavasario popietė - Baltų skaitymai (2014-

05-21) 

 

Neplanuota – Dalios Milukaitės-Buragienės poezijos knygos ir  



 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kompaktinės plokštelės „Čiulba volungėlė“ 

pristatymas (2014-11-07) 

Vaikų literatūros muziejus 

3.1. Organizuoti 10 renginių ikimokyklinio 

amžiaus vaikams, moksleiviams, 

mokytojams: 

Vaikų literatūros muziejus: 

3.1. Organizuota 11 kultūrinių renginių, iš jų – 10 

vaikams: 

D.Šarkanauskaitė, 

V.Petrikienė 

Renginys, skirtas V. Misevičiaus jubiliejui - Rašyti gali kiekvienas (2014-02-12)  

Atnaujintos ekspozicijos atidarymas - Atnaujintos ekspozicijos atidarymas (2014-03-28) – 

suaugusiems 

 

Renginys, skirtas D. Lipčiūtės Augienės 100-

mečiui 

- D. Lipčiūtės-Augienės 100-mečio minėjimas (2014-

05-07) 

 

Renginys, skirtas Tarptautinei vaikų knygos 

dienai 

- Skaitančių šeimų šventė (2014-05-15)  

Susitikimas su K. Kasperavičiumi Renginys neįvyko, nes autorius negalėjo atvykti  

Renginys, skirtas Šeimos metams - Renginys „Pas motulę augau“, skirtas Šeimos 

metams (2014-05-30) 

 

Susitikimas su S. Abromavičiumi  - Susitikimas su rašytoju S. Abromavičiumi (2014-

09-23) 

 

Renginys, skirtas E. Spurgaitės 90-mečiui - Jūreivio Baltruko kelionė. E. Spurgaitei – 90 (2014-

10-02) 

 

Renginys, skirtas L. Žitkevičiaus 100-mečiui - L. Žitkevičiaus 100-mečio minėjimas (2014-11-19)  

Susitikimas su K. Urba Autorius susitikimui-jubiliejaus minėjimui pasirinko 

kitą įstaigą 

 

Neplanuotas - E. Baužaitės knygos „Pasaulis po persiku“ 

pristatymas (2014-04-09 

 

Neplanuota - Poezijos pavasarėlis su V. Kudirkos progimnazijos 

pradinukais (2014-05-29) 

 

Neplanuota - Šiaurės šalių bibliotekų savaitės baigiamasis 

renginys Muminukų pasaulis širdies gelmėse (2014-

11-15) 

 

 

J. Grušo memorialinis muziejus 

3.1. Organizuoti 14 renginių, iš jų – 7 

moksleiviams: 

J. Grušo memorialinis muziejus 

3.1. Organizuota 20 kultūrinių renginių, iš jų – 12 

moksleiviams:  

 

N.Majerienė, 

D.Žilionienė 

Laisvės gynėjų dienos minėjimas - Laisvės gynėjų dienos minėjimas (2014-01-13)  

Popietė, skirta Nepriklausomybės Akto - Popietė,  skirta Nepriklausomybės Akto  
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paskelbimui ir Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai 

paskelbimui ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai „Asmenybės vaidmuo žadinant tautinę 

savimonę“ (2014-02-16) 

Literatūrinė-muzikinė popietė „Istorija kaip 

metafora“ 

- Literatūrinė-muzikinė  popietė „Laimingasis – tai 

aš“ (2014-03-19) 

 

Teatro dienos minėjimas „Lietuvos istorijos 

herojai prabyla B. Sruogos ir J. Grušo dramų 

kalba“ 

Renginys buvo numatytas projekte „Už Lietuvą per 

žodžio gyvastį ir dvasią“, bet projektui neskirtas LKT 

finansavimas 

 

Pro memoria Justinui Marcinkevičiui. 

Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Sąžinės 

ir garbės lietuvis“ 

- Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Tegul rasoja 

mūsų širdys“ (2014-04-10) 

 

J. Grušo mirties metinių minėjimas. 

Moksleivių literatūrinių skaitymų popietė 

„Tiesa – laukinis žirgas“ 

- J. Grušo mirties metinių minėjimas. Moksleivių 

literatūrinių skaitymų popietė „Tiesa – laukinis 

žirgas“ (2014-05-15) 

 

Poezijos pavasario šventė 

 

- Poezijos pavasario renginys „Poezijos skaitymai  

Juozo Grušo muziejuje“ (2014-05-27) 

 

Kultūros valanda „Tautinės ir pilietinės 

tradicijos. Laikinosios sostinės fenomenas: 

architektūra“ 

Renginys buvo numatytas projekte „Už Lietuvą per 

žodžio gyvastį ir dvasią“, bet projektui neskirtas LKT 

finansavimas 

 

Kultūros valanda „Tautinės ir pilietinės 

tradicijos. Laikinosios sostinės fenomenas: 

teatras“ 

Renginys buvo numatytas projekte „Už Lietuvą per 

žodžio gyvastį ir dvasią“, bet projektui neskirtas LKT 

finansavimas 

 

Kultūros valanda „Tautinės ir pilietinės 

tradicijos. Laikinosios sostinės fenomenas: 

literatūra“ 

Renginys buvo numatytas projekte „Už Lietuvą per 

žodžio gyvastį ir dvasią“, bet projektui neskirtas LKT 

finansavimas 

 

Atvira paskaita-diskusija „Lietuvos 

ateitininkai vakar ir šiandien“ 

Atvira diskusija-paskaita buvo numatyta projekte „Už 

Lietuvą per žodžio gyvastį ir dvasią“, bet projektui 

neskirtas LKT finansavimas 

 

Literatūrinė-muzikinė kompozicija 

„Paskyrimas spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienai“ 

- Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Palaimink, 

Dieve, mus, Lietuvos vaikus!” (2014-09-26) 

 

J.Grušo 113-ojo gimtadienio minėjimas -Literatūrinė-muzikinė programa „Amžinai gyva 

kūrybos dvasia“, skirta J.Grušo 113-am gimtadieniui 

(2014-11-28) 

 

Poezijos ir muzikos popietė „Balta Advento 

šviesa“ 

- Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Baltoje 

Advento tyloje“ (2014-12-11) 

 

Neplanuota - Literatūrinė-muzikinė programa „Romantizmo  
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šviesoje“ (2014-02-20) 

Neplanuota - Kaziuko mugė (2014-03-07)  

Neplanuota - Prisiminimų knygos „Rūta Staliliūnaitė. Aš esu 

Barbora“ sutiktuvės (2014-03-29) 

 

Neplanuota - Šventė „Kūrybos džiaugsmas“ (2014-04-03)  

Neplanuota - Moksleivių teatrų renginys „Miško pasakos“ (2014-

05-09) 

 

Neplanuota - Poezijos pavasarėlio šventė moksleiviams (2014-05-

29) 

 

Neplanuota - Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Barbora 

Radvilaitė“ (2014-10-09) 

 

Neplanuota -Moksleivių muzikinis-kūrybinis etiudas „Rudens 

nuotykiai“ (2014-11-20) 

 

Neplanuota - Kultūros valanda moksleiviams „J. Grušo dramų 

kelias į sceną“ (2014-12-05) 

 

Neplanuota - Kauno pradinių klasių mokinių ir jų šeimų narių 

atvirukų parodos-konkurso „Kalėdos, Kalėdos...“ 

laureatų pagerbimo šventė (2014-12-16) 

 

Neplanuota - Literatūrinė-muzikinė vakaronė „Belaukiant 

Kalėdų“ (2014-12-17) 

 

 

J. Tumo–Vaižganto memorialinis muziejus 

3.1. Organizuoti 13 kultūrinių renginių: 

J. Tumo–Vaižganto memorialinis muziejus 

3.1. Organizuota 25 kultūriniai renginiai: 

 

A.Pakėnas  

Aleksandro Merkelio gimtadienio minėjimas Renginys neįvyko, susirgo renginio dalyviai  

J. Tumo-Vaižganto vardo dienos – 

Juozapinių šventė 

- Juozapinių šventė su Kauno anykštėnais (2014-03-

18) 

 

Tradicinė šventė „Juodoji vakarienė“ - „Juodoji vakarienė“ (2014-04-18)  

J. Tumo-Vaižganto 81-jų mirties metinių 

minėjimas Vytauto Didžiojo bažnyčios 

kriptoje 

J. Tumo-Vaižganto 81-jų mirties metinių minėjimas 

Vytauto Didžiojo bažnyčios kriptoje (2014-04-26) 

 

Motinos dienos minėjimas - Motinos dienos minėjimas (2014-05-03)  

Tradiciniai Vaižganto kūrybos skaitymai: 

knygos „Jaunam veikėjui“ fragmentų 

skaitymas Kauno kunigų seminarijoje 

Nervyko, nes nesuderintas seminaristams tinkamas 

laikas  

 

Tėvo dienos minėjimas - Tradicinis Tėvo dienos minėjimas (2014-05-29)  
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Kultūros  žurnalo Naujoji Romuva naujausio 

numerio pristatymas 

- „Naujosios Romuvos“ pristatymas (2014-06-20)  

Vaižganto publicistikos gamtos tema 

skaitymas laive „Nemunas“  

Vaižganto publicistikos gamtos tema skaitymas laive 

„Nemunas“ (2014-07-12) 

 

Renginys „Vaižgantas – gyvoji kunigijos 

kronika“ šv. Jurgio bažnyčioje 

Renginys „Vaižgantas – gyvoji kunigijos kronika“ šv. 

Jurgio bažnyčioje (2014-08-09) 

 

J. Tumo-Vaižganto 145-jų gimimo metinių 

minėjimas ir knygos „Jakštas bara 

Vaižgantą“ pristatymas 

Renginys įvyko Maironio lietuvių literatūros 

muziejuje.  

 

Gyvūnų globos dienos paminėjimas – šv. 

Pranciškus 

Šv. Pranciškaus dienos minėjimas (2014-10-04)  

Kultūros žurnalo Naujoji Romuva naujausio 

numerio pristatymas 

- Naujosios Romuvos antrojo numerio pristatymas 

(2014-10-01) 

 

Neplanuota - Poezijos rytmetis pas Vaižgantą: E. Perednytės 

poezija (2014-01-11) 

 

Neplanuota - Poezijos rytmetis pas Vaižgantą, skirtas kunigo R. 

Mikutavičiaus atminimui (2014-02-15) 

 

Neplanuota - Kovo 11-osios šventės minėjimas (2014-03-07)  

Neplanuota - Poezijos rytmetis pas Vaižgantą, G. Latako poezija;  

Neplanuota - Stasio Stacevičiaus knygos „Milda supaisys“ 

pristatymas (2014-05-13) 

 

Neplanuota - Poezijos rytmetis pas Vaižgantą, D. Rakausko 

poezija (2014-05-24) 

 

Neplanuota - Antano Mackevičiaus 186-jų gimimo metinių 

minėjimas (2014-06-12) 

 

Neplanuota - Silvijos Juodzevičiūtės kūrybos vakaras (2014-09-

05) 

 

Neplanuota - Pauliaus Širvio poezijos skaitymai (2014-10-10)  

Neplanuota - Poezijos rytmetis pas Vaižgantą, V. Jucevičiūtės 

poezija (2014-10-18) 

 

Neplanuota - Nijolės Blaževičiūtės knygos „Vienatvės valandą“ 

pristatymas (2014-11-14) 

 

Neplanuota - Poezijos rytmetis pas Vaižgantą, I. Aršauskienės 

poezija (2014-11-22) 

 

Neplanuota - Vytauto Mačernio 77-ųjų mirties metinių minėjimas 

(2014-11-07) 
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Neplanuota - V. Bako eilėraščių knygos „Kas vėjo – vėjui“ 

pristatymas (2014-12-19) 

 

Neplanuota - Adventinis poezijos skaitymas, 2014-12-20  

B. irV. Sruogų namai – muziejus 

3.1. Organizuoti 5 kultūrinių renginių ciklą, 

iš kurių – 1 skirtas jaunimui: 

B. irV. Sruogų namai – muziejus 

3.1. Organizuota 14 kultūrinių renginių, iš jų – 5 

moksleiviams: 

 

B.Glaznerienė, 

V.Bareišaitė 

Balio Sruogos  gimimo metinių paminėjimas  

 

- B. Sruogos gimimo metinėms skirtas renginys „Esu 

įkaitas už savo tautą...” (B. Sruoga) – su VDU Rasos 

gimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviais (2014-02-

26) 

 

Poezijos vakaras: svečiuose Dovilė Zelčiūtė Renginys neįvyko, sirgo rašytoja  

Poezijos vakaras: svečiuose Kęstutis 

Navakas 

Renginys neįvyko, nes rašytojas pasirinko kitą įstaigą  

Moksleivių tapybos pleneras „Piešiame 

žydintį Sruogų sodą“ 

Pleneras neįvyko, nes nesusirinko moksleivių grupė  

B. Sruogos mirties metinių minėjimas - Renginys „B. Sruoga Štuthofe ir Čikagoje” (B. 

Sruogos mirties metinėms) (2014 10 23) 

 

Neplanuota - „Štuthofo kalinys Nr 21319” – su VDU Rasos 

gimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviais (2014-02-

27) 

 

Neplanuota - „Štuthofo kalinys Nr 21319” –  su Kauno Pilėnų 

vid. mokyklos vyresniųjų klasių moksleiviais (2014 

03 13) 

 

Neplanuota - „Štuthofo kalinys Nr 21319” – su Kauno  Kovo 11-

tosios vid. mokyklos vyresniųjų klasių moksleiviais 

(2014 03 14) 

 

Neplanuota - Literatūrinis muzikinis vakaras, skirtas Tarptautinei 

teatro dienai (2014 03 17) 

 

Neplanuota - „Tėvo Stanislovo ir R.M. Rilkės dialogas” (2014 09 

18) 

 

Neplanuota - Viešnagė B. ir V. Sruogų namuose muziejuje (2014 

09 20) 

 

Neplanuota - Tado Žvirinskio poezijos knygos „Užrašai ant 

receptų” sutiktuvės (2014 10 09) 

 

Neplanuota - „Šeimoje mūsų savasties šaknys” (apie prieškario 

inteligentų šeimas) (2014 05 18) 
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Neplanuota - E. Janušaičio romano „Žaliakalnis – Prisikėlimo 

parapija” ir poezijos knygos „Nesupakuoti” 

sutiktuvės (2014 11 12) 

 

Neplanuota - Dainuojamosios poezijos atlikėjos Jūratės 

Dailydėnienės naujo albumo „Pasiilgau...” sutiktuvės 

(2014 11 14) 

 

Neplanuota - „Esu įkaitas už savo tautą...” su VDU Rasos 

gimnazijos dvyliktokais (2014 12 07) 

 

Neplanuota - Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Baltoje 

Advento tyloje” (2014 12 09) 

 

 

4. Muziejaus interneto svetainės 

plėtra (kas ir kaip buvo 

atnaujinta) 

4.1. Pildyti nauja medžiaga ir nuolat 

atnaujinti muziejaus interneto svetainę 

Literatūrinė Lietuva 

www.maironiomuziejus.lt: 

- Atnaujinti Literatūrinės Lietuvos pirmajame 

puslapyje skelbiamą informaciją, įdomų 

eksponatą; 

- Publikuoti virtualiąsias ir laikinąsias 

parodas, apklausas, renginius, straipsnius, 

informaciją apie edukacinę veiklą; 

 

 

- Sukurti naują skiltį „Vaižgantui – 145“ ir 

toliau pildyti skiltį „Kristijonui Donelaičiui – 

300“. 

4.1. Pildyta ir nuolat atnaujinta internetinė svetainė 

Literatūrinė Lietuva  www.maironiomuziejus.lt:  

 

 

- atnaujinta pirmajame muziejaus internetiniame 

puslapyje skelbiama informacija apie įdomius 

eksponatus; 

- publikuotos 23 virtualios parodos, sukurtos ir 

patalpintos apklausos, informacija apie renginius, 

straipsniai apie renginius ir parodas, atnaujinta 

edukacinės veiklos informacija; 

 

- sukurta nauja skiltis „Vaižgantui –145“, pildyta 

skiltis „Kristijonui Donelaičiui – 300“. 

D.Cibulskienė   

Neplanuota -sukurta muziejaus internetinėje svetainėje 

Edukacijos skyriuje nauja skiltis „Akcijos“; 

- sukurta pirmame muziejaus internetinės svetainės 

puslapyje nauja skiltis „Žaidimai“; 

- atnaujinti ir įkelti 57 rašytojų rinkinių aprašymai; 

- pildyta nauja informacija angliška svetainės versija; 

- svetainė papildyta interaktyviais žaidimais: 6 

dėlionės ir viktorina „Susipažinkime: aš esu 

muziejus, kuriame saugoma“. 

D.Cibulskienė  

http://www.maironiomuziejus.lt/
http://www.maironiomuziejus.lt/
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4.2. Nuolat papildyti nauja informacija 

muziejaus paskyrą LIMIS svetainėje  

http://mllm.limis.lt/  

4.2.  Nuolat papildyta nauja informacija muziejaus 

paskira LIMIS svetainėje http://mllm.limis.lt/: 

4.3. Parengta ir eksponuota virtuali paroda “Maironio 

memorialinis butas” (http://mllm.limis.lt/) 

4.4. Parengta ir eksponuota virtuali paroda “Juozo 

Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus” 

(http://mllm.limis.lt/) 

 D.Cibulskienė  

5. Fondų lankytojų 

aptarnavimas (nurodyti 

aptarnautų lankytojų grupes ir 

skaičių) 

5. Aptarnauti literatūros mokslininkus, 

rašytojus, TV, radijo, spaudos darbuotojus, 

studentus, leidyklų darbuotojus ir kt. Pateikti 

jiems sutvarkytus eksponatus. 

5. Fonduose aptarnauta 63   lankytojai, kurie 

domėjosi Maironio, A. Griciaus, J. Ambrazevičiaus, 

J. Avyžiaus, L. Žitkevičiaus, A. J. Herbačiausko, 

Vaižganto, A. Landsbergio, S. Nėries, S. Ylos, A. 

Vaičiulaičio, V. A. Jonyno, B. Pūkelevičiūtės, J. 

Kaupo, V. Mačernio, R. Vairo-Račkausko, I. 

Simonaitytės, J. Mačio-Kėkšto, Vydūno, P. Cvirkos, 

S. Vaineikienės, V. Šlaito, P. Tarulio, Poezijos 

pavasarių, J. Krumino, Bern. Brazdžionio, J. Grušo 

rinkiniais ir juose esančių eksponatų kopijavimo, 

publikavimo galimybėmis: 

 

5.1. Aptarnauti 4 interesantai, padarytos 21 eksponato 

kopijos Bern. Brazdžionio rinkinio skyriuje: 

Literatūros mokslo darbuotojai – 3 

Rašytojas – 1  

 

5.2. Aptarnauta 44 interesantai centriniuose fonduose, 

nuskenuota 142 vnt. eksponatų: 

Literatūros mokslo darbuotojai – 21 

Muziejų darbuotojai – 5 

Bibliotekų darbuotojai – 2 

Leidyklų darbuotojai – 5 

Kiti – 11 

 

5.3. Aptarnauta 5 interesantai S. Nėries 

memorialiniame muziejuje:  

Muziejų darbuotojai – 3 

Literatūros mokslo darbuotojai – 1 

Kiti  – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Ivanauskienė 

 

 

 

 

R.Rėklytė, 

I.Sodeikienė,     

V.Balickienė,  

D.Jasinskienė 

 

 

 

 

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė  

 

 

 

http://mllm.limis.lt/
http://mllm.limis.lt/
http://mllm.limis.lt/
http://mllm.limis.lt/


 51 

 

5.4. Aptarnauta 10 interesantai J. Grušo 

memorialiniame muziejuje:  

Mokytojai  – 2 

Režisierės – 2 

Muziejininkai  – 4 

Kiti – 2 

 

N.Majerienė, 

D.Žilionienė  

6. Kita veikla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pravesti 375 ekskursijas, perskaityti 23 

paskaitas ir 26 literatūrinius, muziejinius 

pranešimus: 

6. Pravesta 510 ekskursijų, perskaityta 40 

paskaitų ir 59 literatūriniai, muziejiniai 

pranešimai: 

 

 

 

6.1. Pravesti 375 ekskursijas: 

Centras  – 50 

S. Nėries memorialinis muziejus – 170 

V. ir B. Sruogų namai-muziejus – 50 

Vaikų literatūros muziejus – 25 

J. Grušo memorialinis muziejus – 30 

J. Tumo-Vaižganto memorialinis butas-

muziejus – 50 

6.1. Pravesta 510 ekskursijų: 

Centras  – 84 

S. Nėries memorialinis muziejus – 229 

V. ir B. Sruogų namai-muziejus – 62 

Vaikų literatūros muziejus – 37 

J. Grušo memorialinis muziejus – 43 

J. Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus – 55 

 

E.Rankauskienė  

I.Aleksaitienė  

B.Glaznerienė  

D.Šarkanauskaitė  

N.Majerienė  

A.Pakėnas  

6.2. Perskaityti 23 paskaitas:  6.2. Perskaityta 40 paskaitų:  

 

 

Administracija – 4 

 

Administracija 

Perskaityta 11 paskaitų:  

- „Maironio asmenybės ir kūrybos ypatumai“, 

Raseinių raj. Kaulakių b-ka, 2014 03 14; 

- „Maironio asmenybė ir kūryba“, Kauno Prisikėlimo 

bažnyčia, 2014 05 18; 

-„Maironio asmenybės ir kūrybos ypatumai“, Kauno 

karininkų ramovė, 2014 05 29; 

- „J.Tumo-Vaižganto darbai ir asmenybė“, Palendrių 

Šv. Benedikto vienuolynas, 2014 08 13; 

- „Maironio asmenybės ir kūrybos ypatumai“, Kauno 

kolegija, 2014 11 12; 

- „Maironio gyvenimo ir kūrybos bruožai“, Raseinių 

b-ka, 2014 11 19; 

- „K.Donelaičio gyvenimas ir kūryba“, Garliavos b-

ka, 2014 11 20; 

 

 

A.Ruseckaitė 

 

A.Ruseckaitė  

 

A.Ruseckaitė  

 

A.Ruseckaitė  

 

A.Ruseckaitė  

 

A.Ruseckaitė  

 

A.Ruseckaitė  
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- „Salomėjos Nėries kūryba ir likimo vingiai“, 

Birštono b-ka, 2014 12 22. 

- ,,S. Nėries gyvenimas ir kūryba“.  – S. Nėries 

memorialiniame muziejuje (2014 05 08) 

- ,,Iš lietuvių literatūros istorijos: atsiminimai apie 

rašytojus “. –  Kovo 11-osios vid. mokykloje (2014 

09 24) 

- ,,S. Nėries gyvenimas ir kūryba“.  – Jonučių 

gimnazijoje (2014 11 20) 

A.Ruseckaitė  

 

R.Antanaitienė  

 

R.Antanaitienė  

 

 

R.Antanaitienė  

 

Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius – 2 

 

Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius  

Perskaitytos 2 paskaitos:  

- „Bern. Brazdžionio tremtis ir emigracija“. – 

Maironio lietuvių literatūros muziejuje kvalifikacijos 

tobulinimo seminare, 2014-11-21 

- „Bern. Brazdžionio tremtis ir emigracija“. – 

Maironio lietuvių literatūros muziejuje edukaciniame 

renginyje senjorams, 2014-12-10 

 

 

J.Ivanauskienė  

 

 

J.Ivanauskienė  

Seniausios literatūros skyrius – 5 

 

Seniausios literatūros skyrius  

Perskaitytos 9 paskaitos:  

- ,,Kristijonas Donelaitis“,  Karaliaus Mindaugo 

profesinio mokymo centro moksleiviams ir 

dėstytojams Maironio muziejuje (2014 01 08) 

- ,,Kristijonas Donelaitis“ ir pristatyta paroda 

,,Kristijonui Donelaičiui -300“ projekto ,,K. 

Donelaičio ,,Metų“ paukščiai“ dalyvams (vaikų 

darželių auklėtojoms iš visos Lietuvos) Maironio 

muziejuje (2014 01 16) 

- ,,Kristijonas Donelaitis“ ir pristatyta paroda 

,,Kristijonui Donelaičiui -300“ Pagėgių savivaldybės 

bibliotekos ir Šveicarijos lietuvių bendruomenės 

atstovams Maironio muziejuje (2014 02 05) 

- ,,Kristijonas Donelaitis“ ir pristatyta paroda 

,,Kristijonui Donelaičiui -300“ Trečiojo amžiaus 

universiteto klausytojams Maironio muziejuje (2014 

02 05) 

- ,,Kristijonas Donelaitis“ Paminklinėje Kristaus 

prisikėlimo bažnyčioje jos bendruomenei (2014 02 

 

 

A.Gedutienė 

 

A.Gedutienė  

 

 

 

A.Gedutienė  

 

 

A.Gedutienė  

 

 

A.Gedutienė  

 

A.Gedutienė  

 

 

A.Gedutienė  
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19) 

- apie K. Donelaitį Kauno aklųjų ir silpnaregių centre  

(2014 04 18) 

- ,,Kristijonas Donelaitis“ kūrybinio plenero 

,,Plastika+žodis“ S. Nėries muziejuje dalyviams 

(2014 09 19) 

- ,,Kristijonas Donelaitis“ Kauno Palemono vidurinės 

mokyklos moksleiviams ir mokytojams Maironio 

muziejuje (2014 11 18) 

- ,,Kristijonas Donelaitis“ Kauno Palemono vidurinės 

mokyklos moksleiviams ir mokytojams Maironio 

muziejuje (2014 12 03) 

 

A.Gedutienė   

 

Senosios literatūros skyrius – 3 

 

Senosios literatūros skyrius 

Perskaitytos  3  paskaitos: 

- apie J. Kruminą – TAU  klausytojams ir senjorams. 

– Maironio lietuvių literatūros muziejuje, 2014 03 05 

- apie I. Šeinių TAU klausytojams ir senjorams. – 

Maironio lietuvių literatūros muziejuje, 2014 04 16.  

- apie Šatrijos Raganos ir P. Višinskio bičiulystę  

TAU klausytojams ir senjorams. – Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje, 2014 11 12. 

 

 

R.Mažukėlienė  

 

N.Raižytė  

 

N.Raižytė  

 

S. Nėries memorialinis muziejus – 3 

 

S. Nėries memorialinis muziejus  

Perskaitytos 3 paskaitos: 

–  „Salomėjos Nėries kelionės“. Kauno TAU 

klausytojams. 2014-03-19. 

–„Kaunas – Salomėjos Nėries baltasis miestas“. 

Kauno kartų namuose. 2014-11-19. 

„S. Nėries gyvenimo momentai jos poezijoje“. Kauno 

r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje. 2014-11-

21. 

 

 

I.Aleksaitienė   

 

I.Aleksaitienė  

 

A.Vileniškytė  

 

J. Grušo memorialinis muziejus – 2 

 

J. Grušo memorialinis muziejus 

Perskaitytos 2 paskaitos: 

- “J. Grušo gyvenimo ir kūrybos kelias”. – Vyrų 

krizių centre, 2014-12-08 

- J. Grušo tragedija “Herkus Mantas”. – V. Kudirkos 

bibliotekos Žaliakalnio padaliny, 2014-12-03 

 

 

N. Majerienė   

D. Žilionienė  
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J. Tumo-Vaižganto memorialinis butas-

muziejus – 4 

J. Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus  

Perskaityta 4 paskaitos:  

- "Jakštas bara Vaižgantą". Rokiškio J.Keliuočio 

bibliotekoje 2014-03-19. 

- "Jakštas bara Vaižgantą". Jonavos kultūros centre 

2014-05-16. 

- "Jakštas bara Vaižgantą". Ukmergės V.Šlaito 

bibliotekoje 2014-05-30. 

- "Jakštas bara Vaižgantą". Prisikėlimo bažnyčios 

konferencijų salėje Senjorų sambūriui 2014-11-16. 

 

A. Pakėnas  

Neplanuota Išeivių literatūros skyrius 

Perskaitytos 5 paskaitos: 

- apie A. Nyką-Niliūną : „Lasvė: būti savimi“ . TAU 

klausytojams, 2014-10-16 

- „Kelionė į Algirdo Landsbergio kelionę“, skaityta 

Maironio lietuvių literatūros muziejuje Jėzuitų 

gimnazijos pamokoje. 2014-10-21 

- „Maironis giminaičių globėjas“, skaityta Žaliakalnio 

progimnazijoje, 2014-12-09 

- „Maironis. Pavasario balsų V laida“  skaitytas 

Žaliakalnio progimnazijoje, 2014-12-09 

- „Pasilikau tik dangų mėlyną“, skaityta TAU, 2014-  

 

V.Paplauskienė  

 

Neplanuota B.V. Sruogų namai – muziejus 

Perskaityta 1 paskaita 

- „B. Sruoga. Štuthofo koncentracijos stovykla”. 

VDU Rasos gimnazijos dvyliktų klasių 

moksleiviams, 2014 03 18. 

 

B.Glaznerienė   

 

6.3.  Perskaityti 26 literatūrinius, muziejinius 

pranešimus: 
6.3. Perskaityta 59 – muziejiniai, literatūriniai 

pranešimai: 

 

 

Administracija – 14 

 

Administracija: 

Perskaityta 34 muziejiniai, literatūriniai pranešimai: 

- Poeto A. Marčėno kūryba. – Rašytojų sąjungos 

klube, 2014-01-06 

- Aukštaičių poezija ataskamba. – Pagulbio poezijos 

atlaiduose, 2014-06-07 

- J. Aisčio ir A. Vaičiulaičio epistolika. – Birštono 

 

 

A.Ruseckaitė 

 

A.Ruseckaitė 

 

A.Ruseckaitė 
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kurhauze, 2014-07-08 

- J. Tumo-Vaižganto darbai ir asmenybė. – Birštono 

bibliotekoje, 2014-08-29 

- Maironio gyvenimas Kaune. – Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje Palangos TAU klausytojams, 

2014-10-21 

- Maironis jaunimui. – Kauno Maironio gimnazijoje, 

2014-10-28 

- Maironio neskelbti tekstai: pamokslai, kalbos. – 

Maironio lietuvių literatūros muziejuje, 2014-11-05 

- J. Aistis: žvilgsnis į Lietuvą. Neskelbti laiškai. – 

Kaišiadorių kultūros centre, 2014-12-04 

- Literatūros procesas, jo ypatumai, naujos knygos 

(apie K. Donelaitį, V. Baltuškevičių, V. Rudžianską, 

R. Mikutavičių, J. Krūminą, Maironį, K. Navaką, A. 

Bernotą, A. Vaičiulaitį, A. Kaną, Vaižgantą, V. 

Martinkų, V. Kalvaitį, S. Šaltenį, P. Palilionį, V. 

Kiaušą, M. Remienę ir kt.) – 20 pranešimų. – 

Maironio lietuvių literatūros muziejaus renginiuose. 

- K. Donelaitis ir vokiečių kultūra. – Kauno miesto 

viešojoje bibliotekoje. 2014-02-27 

- Muziejų lobynai. – Vilniaus universiteto Kauno 

fakultete. 2014-02-19 

- Iš muziejų istorijos. – VU Kauno fakultete. 2014-

03-12 

- Muziejų praeitis ir dabartis. – Kauno miesto 

muziejuje. 2014-04-30 

- J. Tumo-Vaižganto biografija. – Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje. 2014-09-22 

- Literatūriniai muziejai. – Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje Vilniaus miesto moksleiviams. 

2014-11-14  

 

A.Ruseckaitė 

 

A.Ruseckaitė 

 

 

A.Ruseckaitė  

 

A.Ruseckaitė 

 

A.Ruseckaitė 

 

A.Ruseckaitė 

 

 

 

 

 

 

R.Antanaitienė 

 

R.Antanaitienė  

 

R.Antanaitienė  

 

R.Antanaitienė  

 

R.Antanaitienė  

 

R.Antanaitienė  

Išeivių literatūros skyrius – 3 

 

Išeivių literatūros skyrius 

Perskaityta13 literatūrinių, muziejinių pranešimų: 

- „Pasilikau tik dangų mėlyną“. Apie L. Andriekų. – 

Šv. Jurgio bažnyčioje Kaune. 2014-05-25 

- L. Andriekus ir „Aidų“ žurnalas. – L. Andriekaus 

 

V.Paplauskienė  
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jubiliejaus minėjime Sedoje. 2014-liepa 

- Aktoriaus A. Žemaitaičio veikla Los Angeles 

sambūryje. – Maironio lietuvių literatūros muziejuje. 

2014-05-04 

- A. Vaičiulaičio laiškai Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus rinkiniuose. – Maironio lietuvių literatūros 

muziejuje. 2014-06-18 

- A. Landsbergio kelionė į A. Landsbergio kelionę. – 

Maironio lietuvių literatūros muziejuje. 2014-06-26 

- K. Ostrausko archyvinis rinkinys. – Maironio 

lietuvių literatūros muziejuje.2014-06-09 

- Maironio „Pavasario balsų“ V laida. – Maironio 

lietuvių literatūros muziejuje. 2014-06-27 

- „Laisvė būti savimi“. Apie A. Nyką-Niliūną. – 

Maironio lietuvių literatūros muziejuje. 2014-10-15 

- „Tebūnie tarytum pasaka“, skirtas Liūnei Sutemai ir 

Mariui Katiliškiui. – Silpnaregių ir aklųjų 

bibliotekoje. 2014-10-27 

- „Laisvė būti savimi“. Apie A. Nyką-Niliūną. – S. 

Dariaus ir S. Girėno gimnazijoje. 2014-11-27 

- „Gyvenimas nėra trumpa žvakė, o degantis fakelas“. 

– Maironio lietuvių literatūros muziejuje, V. 

Zavadskio atminimo vakare. 2014-11-19 

- „Pasilikau tik dangų mėlyną“. Apie L. Andriekų. – 

J. Zikaro muziejuje. 2014-11-18 

- L. Andriekaus ir A. Nykos-Niliūno ekspedicijų 

įspūdžiai. – Muziejaus darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimo seminare. 2014-03-28 

Šiuolaikinės literatūros skyrius – 3 

 

Šiuolaikinės literatūros skyrius 

Perskaityti 2 muziejiniai, literatūriniai pranešimai: 

- Jono Strielkūno gyvenimas ir kūryba. – Maironio 

muziejuje renginyje senjorams. 201-04-30 

- Poeto A. Bernoto gyvenimas ir kūrybos savitumas. 

– Maironio muziejaus renginyje senjorams. 2014-05-

14 

 

 

A. Protienė  

 

V.Markauskienė 

Vaikų literatūros muziejus – 6 Vaikų literatūros muziejus 

Perskaityti 4 muziejiniai, literatūriniai pranešimai:  
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- D. Augienei – 100. – V. Kuzmickio bibliotekoje. 

2014-05-16 

- K. Kubilinskas – pasakų karalius. – V. Kudirkos 

viešosios bibliotekos Eigulių filiale. 2014-07-08 

- T. Janson – 100. – V. Kudirkos viešojoje 

bibliotekoje. 2014-11-10 

- Muminukų pasaulis širdies gelmėse. – Vaikų 

literatūros muziejuje. 2014-11-15 

D.Šarkanauskaitė  

 

V.Petrikienė  

 

D.Šarkanauskaitė  

 

D.Šarkanauskaitė  

Neplanuota  Fondų skyrius 

Perskaitytas 1 muziejinis pranešimas: 

- Kultūros paveldo skaitmeninio turinio panaudojimo 

galimybės plėtojant Lietuvoje turizmą ir didinant 

muziejų lankytojų skaičių. – Muziejaus darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo seminare. 2014-12-03 

 

R.Rėklytė 

Neplanuota Seniausios literatūros skyrius 

Perskaityti 4 literatūriniai, muziejiniai pranešimai: 

- Kristijonui Donelaičiui – 300. – Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje vykusiame K. Donelaičio 

renginyje. 2014-01-14 

- K. Donelaičiui skirta ekspedicija Karaliaučiaus 

srityje. – Muziejaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 

seminare. 2014-02-07 

- K. Donelaičiui – 300. – Kauno m. savivaldybės 

šventėje, skirtoje Spaudos, kalbos ir knygos dienai. 

2014-05-07 

- 2014-ieji – K. Donelaičio metai. –  Kauno 

evangelikų liuteronų bažnyčioje. 2014-11-27 

 

A.Gedutienė 

Neplanuota S. Nėries memorialinis muziejus 

Perskaitytas 1 muziejinis, literatūrinis pranešimas: 

- Nemirtingumas (skirtas S. Nėries gimtadieniui). – S. 

Nėries memorialiniame muziejuje. 2014-07-09 

 

A. Vileniškytė 

Neplanuota Perskaityti pranešimai 2 konferencijose: 

- K. Donelaičio rinkinys ir paroda poeto jubiliejui 

Maironio muziejuje.– Tarptautinėje konferencijoje 

,,Kristijonas Donelaitis šiuolaikinėje mokykloje: 

tradicijos ir novatoriškumas“. 

- Lietuviška gija kitos kultūros erdvėje: Kristijonas 

 

A.Gedutienė  

 

 

 

R.Antanaitienė  
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Donelaitis. – Konferencijoje ,,K. Donelaitis ir jo 

epocha: trijų šimtmečių ženklai knygos kultūros 

istorijoje“ V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje. 

6.4. Dalyvauti Bern. Brazdžioniui skirtuose 

renginiuose. 

6.4. Dalyvauta Bern. Brazdžionio107-ųjų gimimo 

metinių minėjimo ir Bern. Brazdžionio literatūrinės 

premijos įteikimo šventėje Kauno Rotušėje, 2014-02-

03 

J.Ivanauskienė, 

V.Lincevičiūtė, 

A.Ruseckaitė  

6.5. Parengti ekskursijos tekstą atnaujintoje 

Vaikų literatūros ekspozicijoje 

6.5. Parengtas atnaujintos vaikų literatūros 

ekspozicijos aprašas-ekskursijos tekstas. 

D.Šarkanauskaitė  

IV. EKSPOZICIJOS IR 

PARODOS 
   

1. Ekspozicijų ir parodų teminių 

planų bei koncepcijų rengimas 

(pavadinimai, trumpas 

apibūdinimas) 

 

 

 

1. Rengti 1 ekspozicijos teminius planus bei 

19 parodų koncepcijas ir teminius planus. 
1. Parengti 1 ekspozicijos teminiai planai (I 

variantas) ir 27 parodų koncepcijos ir teminiai 

planai: 

 

1.1. Parengti Lietuvių literatūros istorijos ir 

personalijų ekspozicijos planą: nuo pirmosios 

lietuviškos knygos iki šių laikų. 

1.1. Parengtas „Lietuvių literatūros istorijos ir 

personalijų ekspozicijos: nuo pirmosios lietuviškos 

knygos iki šių laikų“  plano I variantas 

R.Antanaitienė, 

J.Ivanauskienė, 

A.Gedutienė, 

R.Mažukėlienė, 

N.Raižytė, 

V.Paplauskienė, 

A.Brazaitienė, 

J.Davidavičiūtė, 

V.Markauskienė, 

E.Kazlauskas, 

A.Protienė   

Neplanuota Parengta 1 ekspozicijos koncepcija ir teminis-

ekspozicinis planas: 

- Požemio galerija: rašytojai meno kūriniuose. 

 

D.Cibulskienė  

 

1.2. Parengti 19 parodų koncepcijas ir 

teminius planus 
1.2. Parengta 27 parodų koncepcijos ir teminiai 

planai: 

 

„Maironio memorialiniai baldai kitose 

erdvėse“ 

- Maironio memorialiniai daiktai kitoje erdvėje 

 

R.Antanaitienė  

Kristijono Donelaičio pėdsakai Karaliaučiaus 

žemėje 

- Kristijono Donelaičio ženklai Karaliaučiaus žemėje 

 

A.Gedutienė  

 

Juozui Tumui-Vaižgantui –145 - „Nors ir numirus – aš būsiu!..“ (J. Tumui-

Vaižgantui – 145) 

R.Antanaitienė  
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„Alyvų pavėsy...“ (iš renginių S. Nėries 

memorialiniame muziejuje) 

- Lazdynų pavėsy (apie renginius S. Nėries 

muziejuje) 

 

A.Vileniškytė 

 

„Lino audimas – tolimas kelias...“ 

(rankdarbių paroda) 

- „Lino audimas – tolimas kelias...“ (S. Nėries 

rinkinyje saugomi rankdarbiai) 

 

I.Aleksaitienė 

 

Poezijos pavasario šventė Maironio namuose - 2013-ųjų Poezijos pavasario akimirkos 

 

A.Protienė  

„Poezija, sesuo, būk man gera“ (V. 

Baltuškevičiui – 75) 

- V. Baltuškevičiui - 75 

 

V.Markauskienė  

Leonidui Jacinevičiui – 70 - L. Jacinevičiui  – 70 

 

E.Kazlauskas  

Jonui Strielkūnui – 75 - J. Strielkūnui – 75 

 

A.Protienė  

A. Bernotui – 80 - A. Bernotui – 80  

 

V.Markauskienė  

Moterų kūrybos ir muzikos vakarui skirta 

paroda 

- Moterų kūrybos ir muzikos vakarai 

 

E.Kazlauskas  

Juozui Kruminui –100 - J. Kruminui – 100  

 

R.Mažukėlienė  

Ignui Šeiniui – 125 - „Aš dar kartą grįžtu“ (I. Šeiniui – 125) 

 

N.Raižytė  

Alfonsui Nyka-Niliūnui – 95 - „Laisvė: būti savimi“ (A. Nykai-Niliūnui – 95) 

 

V.Paplauskienė  

Leonui Andriekui – 100 - „Apstu serafiškosios meilės“ (L. Andriekui – 100) V.Paplauskienė  

Algirdui Landsbergiui – 90 - „Kelionė į A. Landsbergio kelionę“ (A. 

Landsbergiui – 90) 

 

V.Paplauskienė  

Danutei Lipčiūtei-Augienei – 100 - D. Lipčiūtei-Augienei – 100  

 

V.Petrikienė  

Elenai Spurgaitei – 90 - E. Spurgaitei – 90 

 

D.Šarkanauskaitė  

Leonardui Žitkevičiui – 100 - L. Žitkevičiui – 100 

 

D.Šarkanauskaitė  
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Neplanuota  - Laiškai žmonėms ir apie žmones 

 

D.Cibulskienė  

Neplanuota - „Drama man pirmiausiai yra literatūra...“ (skirta K. 

Ostrauskui) 

 

V.Paplauskienė  

Neplanuota - Penkiasdešimt poezijos pavasarių 

 

V.Markauskienė  

Neplanuota - P. Venclovui – 70  

 

V.Markauskienė  

Neplanuota - Dovana Lietuvai  

 

D.Žilionienė  

 

Neplanuota - „Gyvenimas – tai stebuklas“ 

 

N.Majerienė 

Neplanuota - Kauno moksleivių ir jų šeimų atvirukų konkurso 

dalyvių paroda „Kalėdos, Kalėdos...“ 

D.Žilionienė 

Neplanuota - Karalienės Barboros atvaizdai Juozo Grušo 

kūryboje 

N.Majerienė  

2. Atnaujintos ekspozicijos 

(pavadinimas ir vieta, nurodant 

filialą) 

2. Tęsti Vaikų literatūros muziejaus 

ekspozicijos atnaujinimą (jei bus finansinių 

galimybių). 

2. Vaikų literatūros muziejaus atnaujinimui paraiška 

LKT dėl dalinio finansavimo neteikta (planuojama 

pastato rekonstrukcija, ES struktūriniams fondams 

pateikta paraiška, rinkodaros planas ir energetinio 

naudingumo sertifikatas) 

D.Šarkanauskaitė  

Neplanuota Įrengta 1 nauja ekspozicija „Požemio galerija: 

rašytojai meno kūriniuose“ (pastato rekonstrukcijos 

metu naujai įrengtame rūsyje). 

 

D.Cibulskienė  

3. Parodos muziejuje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 
3.1. Parengti 33 stacionarias parodas 

 
3.1. Parengta ir muziejuje eksponuota 45 parodos, 

iš jų – 22 iš muziejaus fondų:  

 

- Maironio memorialiniai baldai kitose 

erdvėse 

- Maironio memorialiniai daiktai kitoje erdvėje, 

veikia nuo 2014 m. kovo mėn. 

R.Antanaitienė  

- Kristijono Donelaičio ženklai Karaliaučiaus 

žemėje 

- Kristijono Donelaičio ženklai Karaliaučiaus žemėje. 

Veikė rugsėjo mėn. 

A.Gedutienė  

 

J. Tumui-Vaižgantui – 145 - „Nors ir numirus – aš būsiu!..“ (J. Tumui-

Vaižgantui – 145). 

Veikia nuo rugsėjo mėn. iki 2015 m. kovo 1 d. 

A. Pakėnas, 

R. Antanatienė 

Senosios literatūros skyrius: Senosios literatūros skyrius: N.Raižytė  
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- Ignui Šeiniui – 125 

- Juozui Kruminui –100 

- „Aš dar kartą grįžtu“, skirta I. Šeiniaus 125-osioms 

gimimo metinėms. Veikė balandžio  – gegužės mėn. 

- J. Kruminui – 100. Veikė vasario – kovo mėn.   

 

R.Mažukėlienė 

Išeivių literatūros skyrius:  

- Algirdui Landsbergiui – 90 

- Alfonsui Nyka-Niliūnui – 90 

- Leonui Andriekui – 100 

 

Išeivių literatūros skyrius: 

- „Kelionė į A. Landsbergio kelionę“ (A. 

Landsbergiui – 90). Veikė birželio – rugpjūčio mėn. 

- „Laisvė: būti savimi“ (A. Nykai-Niliūnui – 95). 

Veikė iki 2015 m. kovo mėn. 

- „Apstu serafiškosios meilės“ (L. Andriekui – 100). 

Veikė iki 2015 m. sausio mėn.  

V.Paplauskienė  

 

Neplanuota - „Drama man pirmiausiai yra literatūra...“ (skirta K. 

Ostrauskui). Veikė birželio mėn. 

 

Šiuolaikinės literatūros skyrius: 

 - „Poezija, sesuo, būk man gera“ (V. 

Baltuškevičiui – 75)  

Šiuolaikinės literatūros skyrius: 

- „Poezija sesuo, būk man gera“ (Poetui Vladui 

Baltuškevičiui – 75-eri).  Veikė  vasario 24 – kovo 3 

d. 

 

E.Kazlauskas 

- Jonui Strielkūnui – 75 

 

- „Mūsų dvasios gyvens inkiluos“ ( Poetui J. 

Strielkūnui 75-eri). Veikė balandžio 30 – birželio 16 

d. 

E.Kazlauskas 

- Leonidui Jacinevičiui – 70 

 

- „Mane suformavo gimtasis miestas Kaunas“ 

(Rašytojui L. Jacinevičiui–70). Veikė balandžio 23 – 

birželio 16 d. 

A.Protienė 

- A. Bernotui – 80 

 

- „Turtingas aš diena sidabrine“ (Poetui A. Bernotui – 

80). Veikė gegužės 06 – birželio 16 d.; 

V.Markauskienė  

- Poezijos pavasario šventė Maironio 

namuose 

- 2013-ųjų Poezijos pavasario akimirkos. Veikė 

birželio – liepos mėn. 

V.Markauskienė  

-Moterų kūrybos ir muzikos vakarui skirta 

paroda 

- „...Kad pakiltų apmirusi siela...“ (Moterų kūrybos ir 

muzikos vakarui skirta paroda). Veikia nuo gruodžio 

18 d. 

V.Markauskienė 

Neplanuota - „Akimirksnis, kurį tuoj pat pakeičia kitas...“ 

(Prozininkui P. Venclovui –70). Veikė rugsėjo – 

spalio mėn. 

V.Markauskienė 

Ryšių su visuomene skyrius: 

Surengti 5 rašytojų, fotografų, dailininkų, 

moksleivių darbų parodas 

 

Ryšių su visuomene skyrius:  

Eksponuotos 6 parodos ne iš muziejaus fondų: 

- Jano Brunono Bulhako (1876-1950) fotografijų 

paroda  „Vilnius ir jo architektūrinės detalės“ iš 

Lietuvos dailės muziejaus rinkinių. Veikė sausio – 

 

E.Rankauskienė 
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vasario mėn. 

- „XIX a. II p. - XX a. pr. Lietuvos valstybės 

politikos, kultūros, mokslo visuomenės elitas ir jo 

aplinka“. Veikė sausio – vasario mėn. 

-Lietuvos darželių vaikų darbų paroda „Paukščių 

metai“, skirta Kristijono Donelaičio 300-osioms 

gimimo metinėms. Veikė gegužės mėn. 

- Avraham Kan tapybos bei Gretos Katinaitės 

fotografijų paroda  „Gijos“. Veikė birželio – rugsėjo 

mėn. 

- Moksleivių piešinių paroda pagal K. Donelaičio 

kūrybą. Veikė gruodžio – sausio mėn. 

- Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų paroda 

„Tango“ veikė kovo mėn. 

Neplanuota Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius: 

Organizuota A. Blažaitytės tapybos darbų paroda 

Požemio galerijoje. Paroda veikė balandžio 2–11 d. 

J.Ivanauskienė  

Neplanuota - Laiškai žmonėms ir apie žmones, veikė gruodžio – 

sausio mėn. 

D.Cibulskienė  

V. ir B. Sruogų namai-muziejus: 

Moksleivių tapybos plenero darbų paroda 

Paroda neparengta, nes neįvyko pleneras B. Glaznerienė 

V. Bareišaitė 

Vaikų literatūros muziejus – 8 parodos:  Vaikų literatūros muziejus: 

Parengtos 3 parodos iš muziejaus fondų: 

 

 

- Danutei Lipčiūtei-Augienei – 100 - „Pilna širdis dar juoko, ir akys vien giedros“ (D. 

Lipčiūtei- Augienei – 100) Veikė balandžio – 

gegužės mėn.; 

V.Petrikienė  

 

- Elenai Spurgaitei – 90 - E. Spurgaitei – 90. Veikė rugpjūčio – lapkričio 

mėn.; 

D.Šarkanauskaitė 

- Leonardui Žitkevičiui – 100 - „Rašau lietuviškam pasauliui“ (L. Žitkevičiui -100) 

Veikė lapkričio – gruodžio mėn. 

D.Šarkanauskaitė  

Surengti 5 parodas ne iš muziejaus fondų Eksponuota 10 vaikų ir moksleivių kūrybinių darbų 

parodų: 

- Kauno ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų 

projekto „Gyvasis kalbos lobynas“, skirto tarmių 

metams, paroda. Organizatorius: lopšelis-darželis, 

metodinis dvasinio ugdymo centras „Rokutis“; veikė 

sausio 9-19 d. 

D.Šarkanauskaitė, 

V.Petrikienė 
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- Martinaičio dailės mokyklos, I. Mikuličiūtės 

dailės studijos, lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 

ugdytinių paroda „Lietuvos valstybės kūrėjų 

portretai“, skirta Vasario 16 d. ir Kovo 11 d. 

paminėjimui, veikė sausio 13 – kovo 31 d.; 

- Lopšelio-darželio „Nežiniukas“ ugdytinių užrašytų 

ir iliustruotų pasakų paroda „Pasakų šaly“. Veikė 

sausio 31- vasario 28 d. 

- Lopšelio-darželio „Atžalėlė“, „Klevelio“ grupės 

ugdytinių sukurtų knygelių paroda „Mano knygelė“; 

veikė kovo 25 – balandžio 25; 

-A. Martinaičio dailės mokyklos mokinių, 

vadovaujamų mokytojos A. Andziulytės, ir lopšelio-

darželio „Gintarėlis“ ugdytinių, vadovaujamų I. 

Mikuličiūtėsparoda „Piešiame Kristijoną Donelaitį“; 

veikė gegužės – birželio mėn. 

-  lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ugdytinių piešinių 

paroda „Gėlės mano mamytei“; veikė birželio mėn. 

- lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ir Šančių  lopšelio-

darželio ugdytinių piešinių paroda „Piešiame 

Vaižgantą“; veikė rugsėjo 20 – lapkričio 20 d. 

-A. Martinaičio dailės mokyklos mokinių ir lopšelio-

darželio „Gintarėlis“ ugdytinių piešinių paroda „Iš E. 

Spurgaitės pasakų“; veikė lapkričio 10 – gruodžio 

mėn. 

- Šančių lopšelio – darželio ugdytinių iliustracijų E. 

Žitkevičiaus rinktinei Su tėvelio kepure paroda; veikė 

lapkričio – gruodžio mėn. 

- A. Martinaičio dailės mokyklos mokinių ir lopšelio-

darželio „Gintarėlis“ ugdytinių piešinių paroda 

„Madona su kūdikiu“. Veikė gruodžio mėn. 

S. Nėries memorialinis muziejus S. Nėries memorialinis muziejus 

3.1. Parengtos 4 parodos, iš jų – 2 iš muziejaus fondų: 

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė  

- „Alyvų pavėsy...“ - Lazdynų pavėsy. Veikė gegužės – birželio mėn.  

- Kūrybinio plenero „Plastika + žodis“ darbai - „Kristijono Donelaičio akipločiai“ (plenero 

„Plastika + žodis 2014“ dalyvių darbai). Veikė 

rugsėjo – spalio mėn. 

 



 64 

- „Lino audimas – tolimas kelias...“ - „Lino audimas – tolimas kelias...“ .Veikė gruodžio 

mėn.  

 

Neplanuota - „Žodis + dailė ir muzika“ (moksleivių kūrybinio 

plenero dalyvių darbai). Veikė gegužės – birželio 

mėn. 

 

J. Grušo memorialinis muziejus: 

- Juozui Grušui – 113: Kauno moksleivių 

piešinių paroda „Barboros istorijos“ 

J. Grušo memorialinis muziejus: 

Parengtos 4 parodos, iš jų – 1 iš muziejaus fondų:  

- „Karalienės Barboros atvaizdai Juozo Grušo 

muziejuje“. Veikė 2014 m. kovo-balandžio mėn. 

 

N.Majerienė, 

D.Žilionienė  

- Šeimų atviruko kūrimo konkurso dalyvių 

darbų paroda „Kalėdos, Kalėdos…“ 

- Kauno moksleivių ir jų šeimų atvirukų konkurso 

dalyvių paroda „Kalėdos, Kalėdos...“ Veikė nuo 2014 

m. gruodžio-2015 m. sausio mėn.   

 

Neplanuota - „Dovana Lietuvai“. Veikė 2014 m. balandžio mėn.  

Neplanuota - „Gyvenimas – tai stebuklas“. Veikė 2014 m. 

lapkričio mėn. 

 

4. Parodos kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir 

užsienyje (pavadinimas, vieta, 

laikas) 

 4. Eksponuotos 8 parodos kituose muziejuose ir 

institucijose: 

 

4.1. Kilnojamosios parodos „Maironio sodas“ 

eksponavimas: 

  

Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčios parodų 

salėje; 

- Maironio sodas – Kauno Prisikėlimo bažnyčia, 

gegužės 18 – rugpjūčio mėn. 

A.Ruseckaitė  

Kaulakių bibliotekoje (Raseinių r.). - Maironio sodas – Raseinių raj. Kaulakių biblioteka, 

kovo – balandžio mėn.; 

A.Ruseckaitė  

4.2. Kilnojamosios parodos „Maironio sodas“ 

eksponavimas Kauno Maironio gimnazijoje. 

- Maironio sodas – Prienų raj. Šilavoto pagrindinė 

mokykla, rugsėjo mėn. 

A.Ruseckaitė 

 

Neplanuota - „Penkiasdešimt poezijos pavasarių“  (Kauno 

menininkų namuose). Veikė gegužės 28 – liepos 2 d.; 

V.Markauskienė  

Neplanuota - ,,XX a. literatūros akcentai“ – Kauno apylinkės 

teismas, kovo – gegužės mėn.; 

R.Antanaitienė  

Neplanuota 

 

- Maironio sodas – Prienų krašto muziejaus padalinio 

Šilavoto „Davatkynas“, gegužės 31 – birželio 15 d. 

A.Ruseckaitė 

 

Neplanuota - Maironio sodas – Kauno apylinkės teismas, liepos – 

rugsėjo mėn. 

R.Antanaitienė  

Neplanuota - „...palieku visą mano judomąjį turtą...“ – Kauno R.Antanaitienė  
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apylinkės teisme gegužės – liepos mėn. 

5. Virtualios parodos 

(pavadinimas, tinklalapio 

adresas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Eksponuoti 21 virtualią parodą 

elektroniniame žurnale Literatūrinė 

Lietuva (www.maironiomuziejus.lt).  

5.1. Eksponuota 23 virtualios parodos 

elektroniniame žurnale „Literatūrinė Lietuva“ 

(www.maironiomuziejus.lt) 

D.Cibulskienė  

5.2. Parengti 21 virtualią parodą: 5.2. Parengta 23 virtualios parodos  

Nauji Petro Babicko kolekcijos eksponatai - Petras Babickas A.Ruseckaitė  

Bernardo Brazdžionio tremtis ir emigracija - Bern. Brazdžionio emigracijos ypatumai J.Ivanauskienė  

Juozui Tumui-Vaižgantui – 145 - Vaižgantui – 145 D.Cibulskienė, 

A.Pakėnas 

Kristijonui Donelaičiui – 300 - K. Donelaičiui – 300  A.Gedutienė  

Juozui Kruminui – 100 - J. Kruminui – 100  R.Mažukėlienė  

Ignui Šeiniui – 125 - I. Šeiniui – 125  N.Raižytė  

Laiškai žmonėms ir apie žmones - Laiškai žmonėms ir apie žmones D.Cibulskienė  

Balys Sruoga - V. ir B. Sruogų namo istorija B.Glaznerienė  

Algirdui Landsbergiui – 90 - A. Landsbergiui – 90  V.Paplauskienė   

Leonardui Andriekui – 100 - L. Andriekui – 100  V.Paplauskienė 

Alfonsui Nykai-Niliūnui – 95 - A. Nykai-Niliūnui – 95 V.Paplauskienė  

Juozas Žlabys-Žengė - J. Žlabys-Žengė V.Markauskienė  

Jonas Strielkūnas  - J. Strielkūnui – 75 A.Protienė  

Leonidui Jacinevičiui – 70 - L. Jacinevičiui – 70   E.Kazlauskas  

Aldona Liobytė - Aldona Liobytė D.Jasinskienė  

2010–2013 m. restauruoti Maironio lietuvių 

literatūros muziejaus eksponatai 

- 2010 – 2013 m. restauruoti Maironio lietuvių 

literatūros muziejaus eksponatai 

R.Rėklytė  

Vytautui Misevičiui – 90 - V. Misevičiui – 90  V.Petrikienė  

Danutei Lipčiūtei-Augienei – 100 - D. Lipčiūtei-Augienei  – 100  V.Petrikienė  

Leonardui Žitkevičiui – 100 Neeksponuota dėl virtualios parodos K. Ostrauskui 

atminti 

D.Šarkanauskaitė  

Kūrybiniai plenerai S. Nėries 

memorialiniame muziejuje 2014 m.  

Neeksponuota dėl neplanuotų virtualių parodų 

vykdomoms akcijoms 

A.Vileniškytė  

Juozo Grušo portretai Neeksponuota dėl neplanuotų virtualių parodų 

vykdomoms akcijoms 

N.Majerienė  

Neplanuota - K. Ostrauskui atminti V.Paplauskienė  

Neplanuota - Laiškas rašytojui J.Mickienė  

Neplanuota - Padovanojome Maironiui gėlę D.Cibulskienė  

Neplanuota - V. Sruogienei – 115  V.Bareišaitė  

Neplanuota - Tapybos darbų ir fotografijų paroda „Gijos“ D.Cibulskienė  

http://www.maironiomuziejus.lt/
http://www.maironiomuziejus.lt/
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Neplanuota 5.3. Parengta 13 virtualių parodų kompaktinėse 

plokštelėse: 

- Bern. Brazdžionio memorialinė biblioteka. 

Fragmentai ir atodangos. 

- Maironio memorialinės bibliotekos ypatumai: 

radiniai knygose. 

-„Išėjau likimo išvarytas“, Bern. Brazdžionio 

pasitraukimo iš Lietuvos ir emigracijos į JAV 

ypatumai; 

- Iš A. Nykos-Niliūno rinkinio; 

- Iš A. Landsbergio rinkinio; 

- Iš Liūnės Sutemos rinkinio; 

- Iš Maironio rinkinio; 

- Iš „Pavasario balsų“ V laidos knygos; 

- Iš K. Ostrausko rinkinio; 

- Iš L. Andriekaus rinkinio; 

- A. Nykos-Niliūno ekspedicija; 

- L. Andriekaus ekspedicija; 

- Žodis + dailė ir muzika (moksleivių kūrybinis 

pleneras S. Nėries memorialiniame muziejuje). 

 

 

J.Ivanauskienė  

 

J.Ivanauskienė  

 

J.Ivanauskienė  

 

 

V.Paplauskienė  

V.Paplauskienė  

V.Paplauskienė  

V.Paplauskienė  

V.Paplauskienė  

V.Paplauskienė  

V.Paplauskienė  

V.Paplauskienė  

V.Paplauskienė  

A.Vileniškytė  

6. Bendradarbiavimas su kitais 

muziejais (kokioms parodoms, 

kokių ir kiek eksponatų 

paskolinta) 

6. Deponuota kitiems muziejams 385 vnt. 

eksponatų: 

V. Mykolaičio-Putino memorialiniam 

muziejui (11 vnt.), 

Prienų krašto muziejui (16 vnt.),  

Zarasų krašto muziejui (32 vnt.),   

Ievos Simonaitytės memorialiniam muziejui 

(134 vnt.),  

Žemaičių dailės muziejui (31 vnt.), 

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialiniam 

muziejui (10 vnt.),  

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialiniam 

muziejui-namui (87 vnt.),  

Petro Cvirkos memorialiniam muziejui-

sodybai (52 vnt.), 

Lazdynų Pelėdos muziejui-ekspozicijai (12 

vnt.) 

6.1.  Gauti patvirtinimai apie muziejuose – V. 

Mykolaičio-Putino mem. muziejus (11 vnt.), Prienų 

krašto muziejus (16 vnt.), Zarasų krašto muziejus (32 

vnt.), Ievos Simonaitytės memorialinis muziejus (134 

vnt.), Žemaičių dailės muziejus (31 vnt.), Vinco 

Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus (10 

vnt.), Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis 

muziejus-namas (87 vnt.), Petro Cvirkos 

memorialinis muziejus-sodyba (52 vnt.), Lazdynų 

Pelėdos muziejus-ekspozicija (12 vnt.) – 

eksponuojamų Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus eksponatų (385 vnt.) būklę ir saugojimo 

sąlygas. 

R.Rėklytė 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

7. Kiti darbai 7.1. Dirbti su ekspozicijos projektavimo 

konkursą laimėjusiu paslaugų teikėju, pateikti 

projektavimui reikalingus eksponatus ir/ar jų 

kopijas (jeigu bus gautas finansavimas). 

7.1. Finansavimas negautas R.Antanaitienė  

7.2. Parengti 2014 m. parodų eksponavimo 

planą ir koordinuoti parodų rengimą. 

7.2. Parengti 2014 m. parodų eksponavimo planai ir 

koordinuotas jų rengimas. 

R.Antanaitienė  

7.3. Parengti 2014 m. virtualių parodų 

eksponavimo planą ir koordinuoti parodų 

rengimą. 

7.3. Parengti 2014 m. virtualių parodų eksponavimo 

planai ir koordinuotas jų rengimas. 

R.Antanaitienė 

7.4. Organizuoti parodų pristatymus 

muziejininkams. 

7.4. Įvyko 15 muziejuje eksponuotų parodų 

pristatymas muziejininkams ir jų aptarimas.  

R.Antanaitienė  

7.5. Organizuoti visų muziejaus kilnojamųjų 

parodų eksponavimą Lietuvoje. 

7.5. Eksponuotos 7 kilnojamosios parodos, sutvarkyta 

perdavimo dokumentacija. 

R.Antanaitienė, 

A.Ruseckaitė  
V. LEIDYBINĖ IR 

MOKSLINĖ VEIKLA 
 Parengti 5, išleisti 4 leidiniai, iš jų apie muziejaus 

rinkinius – parengti 4, išleisti 3 

 

1. Katalogų, mokslinių ir kitų 

leidinių, įskaitant elektroninius, 

rengimas ir leidyba (autorius, 

pavadinimas, apimtis) 

1.1. Parengti ir išleisti leidinį „Vertėjo 

Miltono Stark archyvas“. 

1.1. Parengtas archyvinis leidinys „Vertėjo Miltono 

Stark archyvas“. Bus išleistas 2015 m. 

A.Ruseckaitė  

1.2. Išleisti Maironio „Pavasario balsų“ (1920 

m.) fotografuotinį leidimą. 

1.2. Leidinį išleido UAB „Naujasis lankas“, gavusi 

privačių rėmėjų finansavimą. 

V.Paplauskienė  

1.3. Atnaujinti ir toliau leisti skaitmeninį 

leidinį Literatūrinė Lietuva. 

1.3. Leistas elektroninis žurnalas „Literatūrinė 

Lietuva“, atnaujinta informacija, sukurtos naujos 

skiltys. 

D.Cibulskienė  

1.4. Publikuoti 137 informacinius, 

reklaminius straipsnius elektroniniame 

žurnale Literatūrinė Lietuva (apie renginius, 

įdomius eksponatus, rinkinių aprašymus, 

įvairius įvykius): 

1.4. Publikuota 146 informaciniai, reklaminiai 

straipsniai apie renginius, įdomius eksponatus, 

rinkinių aprašymai, apklausos, parengta ir 

paskelbta informacija, skirta K. Donelaičio 

metams: 

D.Cibulskienė  

Administracija – 15 Administracija 

Parašyta 22 straipsniai elektroniniam žurnalui 

„Literatūrinė Lietuva“: 

- A. Ruseckaitė. Maironio tekstų sąsiuviniai; 

- A. Ruseckaitė. Vytauto Mačernio autografas; 

- A. Ruseckaitė. Gintaro karoliai. 

- A. Ruseckaitė. Sveiki sulaukę K. Donelaičio metų! 

- A. Ruseckaitė. Adomo Varno darbai. 

- A. Ruseckaitė. Maironio devocionalijos. 

- A. Ruseckaitė. Jono Aisčio laiškai Brazdžioniui. 

 

 

 

A.Ruseckaitė  
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- A. Ruseckaitė. Būkite sveiki, linksmi, laimingi! 

- R. Antanaitienė. Maironio memorialiniai daiktai 

kitoje erdvėje. 

- R. Antanaitienė. Apie 2013 m. ekspedicijas. 

- R. Antanaitienė. Įdomus eksponatas. Just. 

Marcinkevičiaus poema „Donelaitis“. 

- R. Antanaitienė. Apie 2014 m. būsimą mokslinę 

konferenciją. 

- R. Antanaitienė. Mokslinė konferencija 

„Sugrįžtantis Juozas Tumas-Vaižgantas: nekintanti 

vertybių hierarchija“. 

-R. Antanaitienė. Apie J. Tumo-Vaižganto jubiliejinę 

parodą. 

- R. Antanaitienė. Įdomus eksponatas. Fotoatelje 

„Modern“ ir Vaižganto autografai. 

- D. Cibulskienė. Trys susitikimai knygų mugėje. 

- D. Cibulskienė. Ruošiamės rudeniui (apie būsimus 

projektus). 

- D. Cibulskienė. Pasirodė nauji Neskelbtų Maironio 

rankraščių sąsiuviniai. 

- D. Cibulskienė. Pasiilgusiems ranka rašytų laiškų 

(apie laiškų parodą). 

- D. Cibulskienė. „Susipažinkime: aš esu muziejus...“ 

(apie žaidimų projektą). 

- D. Cibulskienė. Požemio galerija: rašytojai meno 

kūriniuose 

- D. Cibulskienė. Įdomus eksponatas „Reikli kūrėja“. 

 

R.Antanaitienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Cibulskienė  

Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius – 2 Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius 

Parašyti  5 straipsniai elektroniniam žurnalui 

„Literatūrinė Lietuva“: 

- J. Ivanauskienė. MLLM veikla 2013 m.; 

- V. Lincevičiūtė. Pirmosios Bern. Brazdžionio 

publikacijos; 

- J. Ivanauskienė. Devocionalija iš Bern. Brazdžionio 

rinkinio; 

- V. Lincevičiūtė. Bern. Brazdžionio rankraštinė 

knygelė „Rasos karoliai“; 

 

J.Ivanauskienė  
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- J. Ivanauskienė. Bern. Brazdžionio traukinio bilietas 

iš Eitkūnų 1944 m. 

Fondai – 13 Fondų skyrius 

Parašyta 8 straipsniai elektroniniam žurnalui 

„Literatūrinė Lietuva“: 

- D. Jasinskienė. Įdomus eksponatas„I. Simonaitytės 

portretas“; 

- D. Jasinskienė. Įdomus eksponatas„A. Žukausko 

meškerės“; 

- D. Jasinskienė. Įdomus eksponatas „Lietuvių kalbos 

žodynas“; 

- D. Jasinskienė. Įdomus eksponatas „T. Tilvyčio 

skulptūrėlės“; 

- D. Jasinskienė. Įdomus eksponatas „K. Borutos 

batai“; 

- R. Rėklytė. Įdomus eksponatas „Laiškas 

Maironiui“; 

- D. Jasinskienė. Įdomus eksponatas „K. Šimonio 

jubiliejus Birštone“; 

- D. Jasinskienė. Įdomus eksponatas „Iš prieškario 

Vilniaus teatrinio gyvenimo“. 

 

R.Rėklytė  

Seniausios literatūros skyrius – 10 Seniausios literatūros skyrius 

Parašyta 12 straipsnių elektroniniam žurnalui 

„Literatūrinė Lietuva“: 

- A. Gedutienė. Maironio paskaita apie K. Donelaitį; 

- A. Gedutienė. Kristijono Donelaičio metus 

pradedant; 

- A. Gedutienė.  Paroda ,,Kristijonui Donelaičiui – 

300“; 

- A. Gedutienė.  Svarbiausios K. Donelaičio 

gyvenimo ir kūrybos datos; 

- A. Gedutienė.  Kristijonas Donelaitis. Citatos; 

- A. Gedutienė. Kristijono Donelaičio ,,Metų” 

skaitymai; 

- A. Gedutienė. K. G. Milkaus knyga ,,Lietuvių 

kalbos mokslo pradmenys“; 

- A. Gedutienė. Antrasis K. Donelaičio ,,Metų“ 

 

A.Gedutienė  
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leidimas; 

- A. Gedutienė. Kaimynų šventėje – šeimos kūrybinis 

debiutas; 

- A. Gedutienė. Programa ,,Metų šviesoje” Maironio 

muziejuje; 

- A. Gedutienė. Pirmasis ,,Metų“ leidimas Lietuvoje; 

- A. Gedutienė. Knyga iš K. Donelaičio ,,Metų“ 

vertimo istorijos. 

Senosios literatūros skyrius – 11 Senosios literatūros skyrius 

Parašyta 12 straipsnių elektroniniam žurnalui 

„Literatūrinė Lietuva“: 

- N. Raižytė. Nuotrauka iš I. Šeiniaus archyvo; 

- N. Raižytė. B. Babrausko atvirlaiškis; 

- N. Raižytė. Apie parodą ,,Aš dar kartą grįžtu” (I. 

Šeiniui – 125); 

- N. Raižytė. Apie I. Šeiniaus renginį; 

- N. Raižytė. Apie E.Janušaičio jubiliejinį  renginį; 

- R. Mažukėlienė. J. Krumino ir N. Mazalaitės meilės 

albumas; 

- N. Raižytė. J. Basanavičiaus rinkinys; 

- R. Mažukėlienė. R. Mackonis – Lenkijos 

kariuomenės ulonas; 

- R. Mažukėlienė. Apie J.Krumino renginį; 

- R. Mažukėlienė. Apie Maironio gimtadienį; 

- R. Mažukėlienė. A. Jakšto-Dambrausko rinkinys.; 

- N. Raižytė. J. Jablonskio rinkinys. 

 

 

R.Mažukėlienė  

Išeivių literatūros skyrius – 10 Išeivių literatūros skyrius 

Parašyta 16 straipsnių elektroniniam žurnalui 

„Literatūrinė Lietuva“: 

- V. Paplauskienė. D. Lipčiūtei-Augienei – 100; 

- V. Paplauskienė. K. Ostrausko atminimui; 

- V. Paplauskienė. A. Landsbergio atminimui;  

- V. Paplauskienė. Apie įdomų eksponatą iš A. 

Nykos-Niliūno archyvo;  

- V. Paplauskienė. Apie įdomų eksponatą iš L. 

Andriekaus archyvo; 

 

V.Paplauskienė  
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- V. Paplauskienė.  Apie K. Ostrausko parodą; 

- V. Paplauskienė. Apie A. Landsbergio parodą; 

- V. Paplauskienė. Apie A. Nykos-Niliūno parodą; 

- V. Paplauskienė. Apie L. Andriekaus parodą; 

- E. Krikščiūnaitė. A. Žemaitaičio renginys; 

- A. Brazaitienė.  K. Ostrauskas grįžo į Lietuvą; 

- V. Paplauskienė. A. Vaičiulaičio laiškų knygos 

sutiktuvės; 

- A. Brazaitienė. L. Andriekui – 100; 

- J. Davidavičiūtė. „Tas, kurio gyvenimas buvo toks 

kūrybiškai turtingas... A. Landsbergis“; 

- J. Davidavičiūtė. „...Tegul skamba....“ (Maironio 

knygos pristatymas); 

- J. Davidavičiūtė. Vaikinas iš Nemeikščių – A. 

Nyka-Niliūnas. 

 

Šiuolaikinės literatūros skyrius – 21 Šiuolaikinės literatūros skyrius 

Parašyta 30 straipsnių elektroniniam žurnalui 

„Literatūrinė Lietuva“: 

- A. Protienė. „Apie poezija,dainuojančius šulinius ir 

paskutinius romantikus.“ A. Pakėno knygos 

„Dainuojančiuose  šuliniuose“ pristatymas Maironio 

muziejuje; 

-  A. Protienė. „Viskas, ką rašiau,  buvo meilės 

laiškai“ apie K. Navako knygų Loreliai ir  102 

eilėraščiai sutiktuves; 

- A. Protienė. Atminimo valanda, skirta J. 

Strielkūnui; 

- A. Protienė. „Žaliakalnis- Prisikėlimo parapija“ apie 

E. Janušaičio knygos „Žaliakalnis- Prisikėlimo 

parapija“; 

- A. Protienė. Poeto  knygos sutiktuvės. V. Kukulo 

knyga apie P. Širvį; 

- A. Protienė. Jaukus vakaras su S. Šalteniu. S. 

Šaltenio kūrybos vakaras bei knygos „Demonų 

amžius“ sutiktuvės; 

 - A. Protienė. Dar vienas langelis į Bitės gyvenimą, 

 

V.Markauskienė  
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apie P. Palilionio knygos „Metai Tamsčiuko 

atokaitoje“ sutiktuves; 

 - E. Kazlauskas. „Ponas Petras ir poezija“. Apie P. 

Palilionio kūrybos vakarą Maironio muziejuje; 

-  E. Kazlauskas. „Visu būriu prieš vieną“. Apie V. 

Rudžiansko poezijos knygos „Vienas“  sutiktuves; 

-  E. Kazlauskas. „Klausinėtojai ir interventai“. Apie 

V. Kiaušo kūrybos vakarą; 

- E. Kazlauskas. „Ekspromtas apie ekspromtą“. Apie 

klaipėdiškių rašytojų kūrybos vakarą Maironio 

muziejuje; 

- E. Kazlauskas.  Netradicinė premija netradiciniam 

poetui, apie V. Baltuškevičiaus kūrybos vakarą; 

- E. Kazlauskas. Ar poezija gali gydyti? Apie J. 

Sučylaitės kūrybos vakarą Maironio muziejuje; 

- E. Kazlauskas. Apie žaibo prigimtį.  A. Ruseckaitės 

knygos „Kaip žaibas“ pristatymas Maironio 

muziejuje; 

- V. Markauskienė. 75-oji poeto žiema: prisiminimai 

ir poezija. Apie V. Baltuškevičiaus kūrybos vakarą 

Maironio namuose; 

 - Markauskienė. Prisiminimų ir poezijos vakaras 

Ričardui Mikutavičiui. Apie kunigo R. Mikutavičiaus 

knygos „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“, III t. 

sutiktuves); 

- V. Markauskienė. „Poezijos vakaras Pakeliui aušros 

link ...“ Apie Kunigų seminarijos auklėtinių poezijos 

vakarą Maironio muziejuje; 

- V. Markauskienė. „Bandymas nusilenkti šešėliui“ . 

Apie A. Bernoto jubiliejinį vakarą; 

- V. Markauskienė. Septyniolika knygų ir dalgė ant 

peties. Apie jubiliejinį P. Venclovo kūrybos vakarą; 

- V. Markauskienė. Maironio namuose nauja poeto 

ir kunigo knyga. Apie kunigo S. Vaičiūno  knygos 

„Tau atviras Dangus“ sutiktuves; 

- V. Markauskienė.  Ar pakilo apmirusi siela? Moterų 

kūrybos ir muzikos vakaras Maironio namuose; 
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- A. Protienė. J. Juškaičio fondas 

- E. Kazlauskas. L. Jacinevičiaus fondas 

- V. Markauskienė. A. Bernoto fondas. 

- V. Markauskienė.  Įdomus eksponatas – O. 

Milašiaus knyga „Les Poemes des arcanes“  (Slėpinių 

poemos) su dedikacija V. Mykolaičiui; 

- V. Markauskienė. Įdomus eksponatas – Poezijos 

pavasario paukštė  (pagal grafiko S. Krasausko 

piešinį) – pirmasis pirmojo Poezijos pavasario prizas 

(1965 m.); 

- A. Protienė. Įdomus eksponatas. P. Cvirkos 

rankraštis ir piešinys (1927 -1928 m.); 

- A. Protienė. Įdomus eksponatas. J. Degutytės 

fotografija ir rankraštis; 

- E. Kazlauskas. Įdomus eksponatas. Jono Mikelinsko 

mokyklinių metų piešiniai; 

- E. Kazlauskas. Įdomus eksponatas. Skaitytojos 

laiškas „Pergalės“  redakcijai apie L. Jacinevičiaus 

kūrybą. 

 

V. ir B. Sruogų namai-muziejus – 7 B. ir V. Sruogų namai – muziejus 

Parašyti 4 straipsniai elektroniniam žurnalui 

„Literatūrinė Lietuva“: 

- V.Bareišaitė. Nenorėtieji, ilgainiui brangiausieji 

(namų statybos nuotraukos). 

- V. Bareišaitė. B. Sruogos kavinukas. 

- B. Glaznerienė. Knyga: Valys Dauga. Kas bus, kas 

nebus, bet žemaitis nepražus. 

- B. Glaznerienė D. Sruogaitės gimimo liudijimas. 

 

B.Glaznerienė  

Vaikų literatūros muziejus – 16 Vaikų literatūros muziejus 

Parašyta 8 straipsniai elektroniniam žurnalui 

„Literatūrinė Lietuva“: 

- D. Šarkanauskaitė. Rašyti gali kiekvienas; 

- D. Šarkanauskaitė. Šventėme „Kelionės į 

Tandadriką“ 30- metį; 

- D. Šarkanauskaitė. Šviesus pasaulis po persiku; 

- V. Petrikienė. Kviečiame į atnaujintą ekspoziciją; 

 

D.Šarkanauskaitė  
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- D. Šarkanauskaitė. Gerumo pamokėlė; 

- V. Petrikienė. Įdomus eksponatas. D. Lipčiūtės-

Augienės rankraštis „Ropės vaidinimas“; 

- V. Petrikienė. V. Misevičiaus rinkinys Maironio 

muziejuje; 

- D. Šarkanauskaitė. A. Zurbos rinkinys Maironio 

muziejuje. 

 

S. Nėries memorialinis muziejus – 16 S. Nėries memorialinis muziejus 

Parašyta 13 straipsnių elektroniniam žurnalui 

„Literatūrinė Lietuva“:  

- A. Vileniškytė. „Vėtra suokia rūstų juoką...“. 

- A. Vileniškytė. „A. Ražausko (1929–2009) knygos 

sutiktuvės“. 

- A. Vileniškytė. „Lygiadienio giesmė“. 

- A. Vileniškytė „Tarytum raganų šimtai“. 

- A. Vileniškytė. „Žodis + dailė ir muzika“. 

- A. Vileniškytė. „Baltų poetų skaitymai“. 

- A. Vileniškytė. „Kristijono Donelaičio akipločiai ir 

akibrokštai“. 

- I. Aleksaitienė. „Volungėlės giesmės S. Nėries 

jubiliejui“. 

- A. Vileniškytė. „Mano gyvasties ugnis“. 

- I. Aleksaitienė. S. Nėries kūrybą kritikavo J. Grušas. 

- I. Aleksaitienė. Laiškas ant beržo tošies (apie 

eksponatą iš S. Nėries rankraštyno). 

- A. Vileniškytė. S. Nėries nuotraukos (apie S. Nėries 

fotonuotraukas).                      

- A. Vileniškytė. S. Nėries eilėraštis „Mažoji mano 

geiša“(apie albumėlyje įrašyto eilėraščio istoriją). 

 

 

I.Aleksaitienė  

J. Grušo memorialinis muziejus – 9 J. Grušo memorialinis muziejus 

Parašyti 8 straipsniai elektroniniam žurnalui 

„Literatūrinė Lietuva“: 

- D. Žilionienė. „... suradus prasmę mažyčio, didelio 

Gyvenimo, išlaikius Paslaptį...“.   

- N. Majerienė. Vaikų dienos Juozo Grušo sode. 

 

N.Majerienė  
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- N. Majerienė. Poezijos pavasario šventė dramaturgo 

sodyboje. 

- N. Majerienė. Gyva dramaturgo kūrybos dvasia. 

- N. Majerienė. Rašytojas Juozas Grušas dailininkės 

Jadvygos Mozūraitės-Klemkienės portretuose. 

- N. Majerienė. Rašytojo Juozo Grušo laisvalaikio 

pomėgį mena armonikėlė. 

- N. Majerienė. Nesenstanti Juozo Grušo novelių 

knyga. 

- N. Majerienė. Ypatinga Lietuvos žurnalistų kelionė. 

 

Neplanuota Ryšių su visuomene skyrius 

Parašyta 4 straipsniai elektroniniam žurnalui 

„Literatūrinė Lietuva“: 

- S. Butkutė. Respublikinis kūrėjų konkursas 

Maironio namuose. 

- J. Mickienė. Padovanojome Maironiui gėlę. 

- K. Dambrauskaitė. Rašau laišką rašytojui. 

- K. Dambrauskaitė. Kalėdų dvasia Maironio 

namuose. 

 

 

E.Rankauskienė  

Neplanuota J. Tumo–Vaižganto memorialinis muziejus 

Parašyta 4 straipsniai elektroniniam žurnalui 

„Literatūrinė Lietuva“: 

- A. Pakėnas. J. Krūminui – 100. 

- A. Pakėnas. Jono Strielkūno kūrybos rankraštis. 

- A. Pakėnas. Vaižganto 60-ties metų jubiliejaus 

portretas 

- A. Pakėnas. „Vaižganto glūdėjimas Lietuvoj“. 

 

 

A.Pakėnas  

Neplanuota  Parengtas ir išleistas leidinys „Širdies lavinimas“. 

Maironio neskelbti tekstai.  Iš serijos „Neskelbtų 

tekstų fragmentai“. Tiražas 750 egz.; 16 puslapių. 

A.Ruseckaitė  

Neplanuota Parengtas ir išleistas leidinys„Skristi į idealų ir grožio 

sritį“. Maironio neskelbti tekstai.  Iš serijos 

„Neskelbtų tekstų fragmentai“. Tiražas 750 egz.; 16 

puslapių. 

A.Ruseckaitė  
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Neplanuota Parengtas ir išleistas leidinys „Sugrįžtantis Juozas 

Tumas-Vaižgantas: nekintanti vertybių hierarchija. 

Mokslinės konferencijos medžiaga. Tiražas 120 egz.; 

48 psl. 

R.Antanaitienė 

Neplanuota Parengtas ir išleistas katalogas edukacinei parodai 

„Laiškai žmonėms ir apie žmones“ (300 vnt., A5, 28 

p.) 

D.Cibulskienė  

 Neplanuota   1.5. Naujoje muziejaus internetinėje svetainėje 

www.maironiomuziejus.lt sukurtas elektroninis 

katalogas „Senosios knygos Maironio muziejuje 

(knygos lietuvių k. iki 1864 m.)“, informacija 

perkeliama dalimis iš ankstesnės internetinės 

svetainės versijos (kataloge paskelbta 74 aprašai). 

D.Cibulskienė   

2. Informacinių leidinių 

(bukletų, kvietimų, plakatų ir 

kt.) rengimas ir leidyba 

(kokiomis kalbomis) 

2. Parengti ir išleisti 85 kvietimus, 

plakatus, kitus leidinėlius: 

Parengta ir išleista 100 informacinių leidinių 

(lankstukai – kvietimai, padėkos, diplomai, 

sveikinimai lietuvių k.): 

 

 

kvietimus muziejuje rengiamoms parodoms 

ir renginiams, įvairius diplomus, padėkas 

(~40); 

Sumaketuoti ir išleisti kvietimai renginiams ir 

parodoms, diplomai, padėkos konkursų dalyviams 

(61 vnt.) 

J.Mickienė  

 

kvietimus, diplomus S. Nėries memorialinio 

muziejaus renginiams (~ 12); 

Parengta ir išleista 16 vnt. kvietimų, afišų S.Nėries 

memorialiniame muziejuje; 

A.Vileniškytė 

 

kvietimus, diplomus, padėkas Vaikų 

literatūros muziejaus renginiams (~ 20); 

Parengta ir išleista 4 diplomai, padėkos, lankstukas 

Vaikų literatūros muziejuje; 

D.Šarkanauskaitė  

kvietimus J. Grušo memorialinio muziejaus 

renginiams (~ 3); 

Parengta ir išleista 3 reklaminiai lankstukai J. Grušo 

memorialiniame muziejuje;  

N.Majerienė  

kvietimus J. Tumo-Vaižganto memorialinio 

buto-muziejaus renginiams (~ 5); 

Parengti ir išleisti 5 kvietimai J. Tumo-Vaižganto 

buto-muziejaus renginiams. 

A.Pakėnas, 

J.Mickienė  

kvietimus B. ir V. Sruogų namų-muziejaus 

renginiams (~ 5). 

Parengta ir išleista 10 reklaminių lankstukų B. ir V. 

Sruogų namuose-muziejuje. 

V.Bareišaitė 

 

Neplanuota Parengtas ir išleistas bukletas-lankstinys ekspozicijai 

„Požemio galerija: rašytojai meno kūriniuose“ (1000 

vnt., A5, 8 p.) 

D.Cibulskienė  

Neplanuota Parengta ir išleista parodai „Laiškai žmonėms ir apie 

žmones“ skirti atvirukai, skirtukai, pašto ženklas-

lipdukas, parodos antspaudas. 

D.Cibulskienė 

3. Publikacijų kultūros ir 

periodinėje spaudoje rengimas 
3. Parengti 17 publikacijų 3.1. Parengta 47 publikacijos:  

Administracija: 3 Administracija  

http://www.maironiomuziejus.lt/
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(autorius, pavadinimas, 

leidinys) 
3.1. Parengta 18 publikacijų: 

- A.Ruseckaitė. „Klajojančių eksponatų legendos“ 

(apie P. Babicko rinkinį). – „Nemunas“, 2014, Nr.6; 

- A.Ruseckaitė. „Po klajonių eksponatai sugrįžta 

namo“ (apie P. Babicką). – „Draugas“, 2014 03 22; 

- A.Ruseckaitė. „Tvirtas kumštis – kūrybinga 

Babickų šeima“. –  „Šeimininkė“, 2014 03 14; 

- A.Ruseckaitė. „Prisimenant Juozą Almį Jūragį“. – 

„Mūsų pastogė“, 2014 03 26, Nr. 10; 

- A.Ruseckaitė. „J. A. Jūragis – šventoji, saldžioji 

kasdienybė“, „Šeimininkė“, 2014 08 22;  

- A.Ruseckaitė. „J. A. Jūragis – amžinumą nešioju 

savyje...“, „Draugas“, 2014 08 29; 

- A.Ruseckaitė. „Netikėtos kultūrinės gijos“ (apie 

dailininko V. Malakmadzės – A. Kano parodą“, 

„Nemunas, 2014, Nr.25-26;  

- A.Ruseckaitė. „Prisiminimai apie Just. 

Marcinkevičių“. „Draugas“, 2014 10 04; 

- A.Ruseckaitė. „...Kokia būties prasmė?“ (apie V. 

Mačernį). „Šeimininkė“, 2014 10 17; 

- A.Ruseckaitė.  „Kad pakiltų apmirusi siela“ (apie 

moterų menininkių vakarų istoriją). „Šeimininkė“, 

2014 11 28; 

- A.Ruseckaitė. „Metai Tamsčiuko atokaitoj“ (apie 

P.Palilionio knygą, skirtą G. Petkevičaitei-Bitei). – 

„Lietuvos žinios“;  

- A.Ruseckaitė. „Maironio mintys apie K. Donelaitį“, 

(Maironio paskaitų tyrinėjimas“. –  „Naujoji 

Romuva“, 2014, Nr.1; „Draugas“, 2014 03 08; 

- A.Ruseckaitė. „O būti norisi, nors ir numirus... Aš 

būsiu“ (Vaižganto tyrinėjimai 145-osioms gimimo 

metinėms). – „Draugas“, 2014 09 27; 

- A.Ruseckaitė. „Iš gyvybės skubėjo į mirtį“ 

(V.Mačernio tyrinėjimai). „Draugas“, 2014 10 25; 

- A.Ruseckaitė. „Amžinos išminties žodžiai“ 

(Maironio neskelbtų tekstų tyrinėjimas). –  

„Draugas“, 2014 03 01; 

A.Ruseckaitė  

 

A.Ruseckaitė 

 

A.Ruseckaitė 

 

A.Ruseckaitė 

 

A.Ruseckaitė 

 

 

A.Ruseckaitė 

 

A.Ruseckaitė 

 

A.Ruseckaitė 

A.Ruseckaitė 

 

A.Ruseckaitė 

 

A.Ruseckaitė 

 

A.Ruseckaitė 

 

 

A.Ruseckaitė 

 

A.Ruseckaitė 

 

A.Ruseckaitė 

 

R.Antanaitienė  

 

 

D.Cibulskienė  

 

 



 78 

- R.Antanaitienė. Lietuviška gija kitos kultūros 

erdvėje: Kristijonas Donelaitis. – Knygoje ,,XXVII 

Knygos mėgėjų draugijos metraštis“ (2014 m.); 

- D.Cibulskienė. Maironio lietuvių literatūros 

muziejuje atidaryta edukacinė paroda „Laiškai 

žmonėms ir apie žmones“. – Nemunas, 2014 Nr. 41-

42; 

- D.Cibulskienė. Nauja ekspozicija Maironio rūmų 

rūsiuose. – Nemunas, 2015 sausio 8 d. 

D.Cibulskienė  

Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius: 1 Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius 

3.1. Parengta 1 publikacija: 

- J.Ivanauskienė. Išėjau likimo išvarytas... Bern. 

Brazdžionio pasitraukimo iš Lietuvos ir emigracijos į 

JAV ypatumai. – Draugas, 2015 m. sausio 3, 10, 17, 

24 d. 

 

 

J.Ivanauskienė  

Senosios literatūros skyrius: 4 

 

Senosios literatūros skyrius 

3.1. Parengtos 2 publikacijos: 

- N. Raižytė.  „Aš dar kartą grįžtu“. (Apie I. Šeinių). 

–  Nemunas, 2014-04-23. 

- R. Mažukėlienė. J. Krumino 100-osioms gimimo 

metinėms. – Išsiųsta „Literatūrai ir menui“. 

 

R.Mažukėlienė  

Išeivių literatūros skyrius: 3 Išeivių literatūros skyrius 

3.1. Parengta 10 publikacijų:  

- V. Paplauskienė. Apie E. Šidlauskienės-

Borusevičiūtės knygos „Nesutemsta už lango“ 

sutiktuves Maironio namuose.  – Draugas, 2014 m. 

Nr.1; 

- V. Paplauskienė. „Meilė niekada nesibaigia“ (D. 

Lipčiūtės-Augienės 100-čiui). – Draugas, 2014 m. 

Nr.13; 

- V. Paplauskienė. „Laimingas, kad sugrįžau...“ (K. 

Ostrausko atminimo vakaras). – Draugas, 2014 m. 

Nr.24; 

- V. Paplauskienė. A. Landsbergio renginys. – 

Draugas, 2014 m. Nr.28;  

- V. Paplauskienė. A. Landsbergio knyga: „Kelionė į 

A. Landsbergio kelionę. Archyvai“.– Draugas, 2014 

 

V.Paplauskienė  
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m.  Nr.25; 

- V. Paplauskienė. „Tik originaliomis dramomis 

ugdoma literatūra“, skirta K. Ostrauskui. – 

Bernardinai; 

- V. Paplauskienė. „Gyvenimas trumpas...“, skirta  A. 

Landsbergiui. – Bernardinai; 

- V. Paplauskienė. „Nepalaužtais dvasios sparnais“, 

skirta L. Andriekui. – Draugas, 2014 gruodžio 6; 

- V. Paplauskienė. Maironio knygos „Pavasario 

balsai“ V laida. – Draugas, 2014 gruodžio 27 

- V. Paplauskienė. „Gyvenimas sukasi ratu“, skirta 

Maironio „Pavasario balsams. – Bernardinai. 

J. Grušo memorialinis muziejus: 1 Neparengta  

J. Tumo-Vaižganto memorialinis butas-

muziejus: 5 

J. Tumo – Vaižganto memorialinis muziejus 

3.1. Parengtos 7 publikacijos: 

- A. Pakėnas.Apie poetą Juozą Kruminą. – Nemunas, 

2014 vasaris; 

- A. Pakėnas. Apie Joną Strielkūną.– Nemunas, 2014, 

kovas; 

- A. Pakėnas. Apie „Naujosios Romuvos“ pristatymą. 

– Nemunas, 2014, birželis; 

- A. Pakėnas. 145- asis Vaižganto ruduo. – Nemunas, 

2014 rugsėjis; 

- A. Pakėnas. Vaižgantas kauniškis. – Nemunas, 2014 

lapkritis; 

- A. Pakėnas. Apie Vaižganto glūdėjimą Lietuvoj. – 

Nemunas, 2014 spalis; 

- A. Pakėnas. Naujoji Romuva 2014/3. 2014 gruodis. 

 

A.Pakėnas  

Neplanuota Šiuolaikinės literatūros skyrius 

3.1. Parengtos 3 publikacijos:  

- V. Markauskienė. 75-oji poeto žiema: prisiminimai 

ir poezija.- Savaitraštis Nemunas. 2014 m. Nr. 3. 

- V. Markauskienė. Penkiasdešimt poetinių pavasarių. 

www.kamane.lt 

- V. Markauskienė.  Sunku, tačiau  įmanoma. 

Savaitraštis Nemunas. 2014 m. Nr. 20. 

 

 

V.Markauskienė  
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Neplanuota S. Nėries memorialinis muziejus 

3.1. Parengtos 4 publikacijos: 

- A.Vileniškytė. „Palemoniečiai muziejuje skaitė 

Kristijoną Donelaitį“. – Kauno Palemono 

bendruomenės centro informacinis leidinys 

„Palemonietis“, 2015 m.Nr.10; 

- I. Aleksaitienė. Interviu apie S. Nėries 

šeimininkavimą Palemone. – Šeimininkė, 2014 m. 

Nr. 25;  

- A. Vileniškytė. Interviu portalui www.alfa.lt, 2014-

08-09; 

- I. Aleksaitienė. Interviu VDU Menų fakulteto 

kūrybinių industrijų studentams projektui 

„Atmintinos Kauno vietos“. – 

www.atmintinosvietos.lt 

 

I.Aleksaitienė  

Neplanuota Vaikų literatūros muziejus 

3.1. Parengtos 2 publikacijos: 

- D. Šarkanauskaitė. Vaikų literatūros muziejus 

Kaune. – Rubinaitis.2014 m. Nr. 2; 

- D. Šarkanauskaitė  ir V. Petrikienė. Edukacinės 

programos ikimokyklinio amžiaus vaikams 

muziejuose: kokių reikia vaikams? – LMA leidinys 

„Lietuvos muziejų edukacinės programos: teorija, 

praktika“, 2014 m. 

 

D.Šarkanauskaitė  

4. Moksliniai tyrimai (temos) Tyrinėti 47 mokslines temas Tyrinėta 58 mokslinės temos:  

Lietuvos literatūrinių bei memorialinių 

muziejų būklė ir situacija 

Lietuvos literatūrinių bei memorialinių muziejų būklė 

ir situacija 

A.Ruseckaitė  

Lietuvių literatūros istorijos laikotarpiai Lietuvių literatūros istorijos laikotarpiai A.Ruseckaitė, 

R.Antanaitienė  

Vertėjo Miltono Stark archyvas Vertėjo Miltono Stark archyvas A.Ruseckaitė  

Maironio bibliotekos bei neskelbtų tekstų 

tyrinėjimas ir publikacijos 

Maironio bibliotekos bei neskelbtų tekstų tyrinėjimas 

ir publikacijos 

A.Ruseckaitė  

Vaižgantas ir Smetona A. Jakštas ir J. Tumas-Vaižgantas (keista, gavus 

finansavimą mokslinei konferencijai rengti) 

A.Pakėnas  

Rašytojų laiškai muziejaus fonduose Rašytojų laiškai muziejaus fonduose D.Cibulskienė  

Aldonos Liobytės archyvas A. Liobytės archyvas D.Jasinskienė  

http://www.alfa.lt/
http://www.atmintinosvietos.lt/
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Maironio gyvenimas, asmenybė ir kūryba Maironio gyvenimas, asmenybė ir kūryba S.Butkutė, 

K.Dambrauskaitė 

Alfonso Nykos-Niliūno gyvenimas ir kūryba Alfonso Nykos-Niliūno gyvenimas ir kūryba E.Rankauskienė  

Kristijonas Donelaitis: gyvenimas ir kūryba, 

žinios senojoje spaudoje, sąsajos su kitų tautų 

literatūra 

Kristijonas Donelaitis: gyvenimas ir kūryba, žinios 

senojoje spaudoje, sąsajos su kitų tautų literatūra 

E.Rankauskienė, 

A.Gedutienė, 

D.Cibulskienė, 

R.Antanaitienė  

Šiuolaikinių rašytojų kūryba  Šiuolaikinių rašytojų kūryba V.Markauskienė, 

E.Kazlauskas, 

A.Protienė  

Bern. Brazdžionio gyvenimas ir veikla. 

Tremtis ir emigracija 

- Bern. Brazdžionio gyvenimas ir veikla, tremtis ir 

emigracija; 

J.Ivanauskienė  

Bern. Brazdžionio archyvinis palikimas - Bern. Brazdžionio archyvinis palikimas J.Ivanauskienė, 

V.Lincevičiūtė  

Seniausios literatūros laikotarpio rinkinių 

tyrinėjimas 

- Seniausios literatūros laikotarpio rinkiniai 

muziejuje; 

A.Gedutienė  

Senosios lietuvių literatūros laikotarpio 

archyvų tyrinėjimas (1864–1940) 

Senosios lietuvių literatūros laikotarpio archyvų 

tyrinėjimas (1864–1940) 

R.Mažukėlienė, 

N.Raižytė  

Juozo Krumino archyvas Juozo Krumino archyvas R.Mažukėlienė  

Igno Šeiniaus archyvas Igno Šeiniaus archyvas N.Raižytė  

Juozas Kėkštas J. Kėkšto archyvas A.Brazaitienė  

Alfonsas Nyka-Niliūnas Alfonsas Nyka-Niliūnas V.Paplauskienė  

Algirdas Landsbergis A. Landsbergio archyvas V.Paplauskienė  

Leonardas Andriekus L. Andriekaus gyvenimas ir kūryba V.Paplauskienė  

D. Bindokienės archyvas D. Bindokienės archyvas A.Brazaitienė  

Henriko Nagio archyvas Henriko Nagio archyvas V.Paplauskienė  

Birutės Pūkelevičiūtės archyvas B. Pūkelevičiūtės archyvas, gyvenimas ir kūryba E.Krikščiūnaitė  

I. Urbono archyvas I. Urbono archyvas A.Brazaitienė  

Liūnė Sutema Liūnės Sutemos archyvas J.Davidavičiūtė 

Stasys Santvaras S. Santvaro brolijos archyvas A.Brazaitienė  

P. Visvydo archyvas P. Visvydo archyvas J.Davidavičiūtė 

Marius Katiliškis M. Katiliškio archyvas J.Davidavičiūtė 

Juliaus Kaupo archyvas Juliaus Kaupo archyvas ir pasakos D.Šarkanauskaitė  

Juozo Apučio gyvenimas ir kūryba Netyrinėta, nes ekspedicijoje negauta tyrinėjimui E.Kazlauskas  
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reikalinga medžiaga 

Valdemaro Kukulo kūrybos ypatumai Netyrinėta, nes ekspedicijoje negauta tyrinėjimui 

reikalinga medžiaga 

A.Protienė  

Albino Bernoto kūrybos ypatumai A. Bernoto kūrybinis palikimas V.Markauskienė  

Jono Mikelinsko kūryba J. Mikelinsko kūryba E.Kazlauskas  

Henriko Algio Čigriejaus kūryba Netyrinėta. Nutarta tyrinėti L. Jacinevičių  E.Kazlauskas  

Vytauto Bubnio kūrybos kelias Netyrinėta. Būtina tyrinėti naujai įsigytus K. Sajos 

laiškus 

A.Protienė  

Mykolo Sluckio gyvenimas ir kūryba Netyrinėta. Tyrinėtas naujai įsigytas L. Valbasio 

archyvas 

V.Markauskienė  

Juozas Žlabys-Žengė – literatūros 

maištininkas 

Netyrinėta. Tyrinėta Poezijos pavasarių šventės 

archyvai (dėl neplanuotos parodos menininkų 

namuose) 

V.Markauskienė  

Balio Sruogos literatūrinis palikimas  B. Sruogos gyvenimas ir literatūrinis palikimas  

 

V.Bareišaitė  

Vandos Daugirdaitės-Sruogienės ir Dalios 

Sruogaitės kultūrinis palikimas (laiškai) 

V. Daugirdaitės-Sruogienės ir D. Sruogaitės 

gyvenimas ir veikla 

 

B.Glaznerienė  

Vytauto Misevičiaus gyvenimas ir kūryba V. Misevičiaus gyvenimas ir kūryba V.Petrikienė  

Elenos Spurgaitės pasakos E. Spurgaitės pasakos D.Šarkanauskaitė  

Danutės Lipčiūtės-Augienės gyvenimas ir 

kūryba 

D. Lipčiūtės- Augienės, archyvas, gyvenimas, kūryba V.Paplauskienė, 

V.Petrikienė  

Leonardo Žitkevičiaus kūryba vaikams L. Žitkevičiaus asmenybė ir poezija vaikams D.Šarkanauskaitė  

Vytautės Žilinskaitės pasakos-apysakos 

„Kelionė į Tandadriką“ problematika 

V. Žilinskaitės pasakos-apysakos „Kelionė į 

Tandadriką“ problematika 

D.Šarkanauskaitė  

Salomėja Nėris ir tautosaka, tautodailė Salomėja Nėris ir tautosaka, tautodailė A.Vileniškytė  

Juozo Grušo gyvenimas ir kūryba J. Grušo gyvenimas ir kūryba N.Majerienė, 

D.Žilionienė  

Neplanuota Lietuvių išeivių rašytojų rinkiniai muziejuje V.Paplauskienė, 

A.Brazaitienė, 

J.Davidavičiūtė 

Neplanuota K. Donelaitis ir vokiečių literatūra R.Antanaitienė  

Neplanuota J. Tumo-Vaižganto gyvenimas ir kūryba A.Ruseckaitė, 

R.Antanaitienė, 

A.Pakėnas  
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Neplanuota Babickų šeimos asmenys ir jų kūryba A.Ruseckaitė  

Neplanuota Lietuvių literatūros proceso tėkmė, pokyčiai, periodai A.Ruseckaitė  

Neplanuota Just. Marcinkevičius fotografijose A.Protienė  

Neplanuota L. Jacinevičius – miesto rašytojas E.Kazlauskas  

Neplanuota L. Valbasio kūrybinis palikimas V.Markauskienė  

Neplanuota K. Sajos laiškai A.Protienė  

Neplanuota Laiškai estų vertėjui M. Loodusui A.Protienė  

Neplanuota Savaitraščio „Nemunas“ archyvai E.Kazlauskas  

Neplanuota Poezijos pavasarių vardai ir veidai V.Markauskienė  

Neplanuota S. Nėries paskutiniai gyvenimo metai A.Vileniškytė  

Neplanuota Žmogaus rašysena ir jo charakteris D.Cibulskienė  

Neplanuota Rašytojų įamžinimas meno kūriniuose D.Cibulskienė  

Neplanuota Rašytojų laiškai muziejaus fonduose D.Cibulskienė 

5. Mokslinių straipsnių 

rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

Parengti 2 mokslinius straipsnius  5.1. Parengti ir publikuoti 3 moksliniai 

straipsniai: 
- J. Ivanauskienė. Bern. Brazdžionio memorialinė 

biblioteka. Fragmentai ir atodangos. Bus 

išspausdintas 2015 m. leidinyje „Knygotyra“. 

- A. Ruseckaitė. Vaižgantas muziejininkas. – MLLM 

mokslinės konferencijos leidinyje. 

- A. Pakėnas. Jakštas bara Vaižgantą. – MLLM 

mokslinės konferencijos leidinyje. 

 

 

J.Ivanauskienė 

 

 

A.Ruseckaitė  

 

A.Pakėnas   

6. Mokslinių ir kitų konferencijų 

rengimas muziejuje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 

6. Organizuoti 1 mokslinę konferenciją 6. Organizuota 1 mokslinė konferencija „Sugrįžtantis 

Juozas Tumas-Vaižgantas: nekintanti vertybių 

hierarchija“. Maironio lietuvių literatūros muziejus, 

2014-09-25.  

R.Antanaitienė, 

E.Rankauskienė 

7. Dalyvavimas mokslinėse ir 

kitose konferencijose ne 

muziejuje (tema, vieta, dalyviai) 

 7.1. Dalyvauta 12 konferencijų (9 mokslinės, 4 

tarptautinės): 

 

7.1. Dalyvauti LMA Rinkinių mokslinio 

tyrimo sekcijos XVII konferencijoje 

„Lietuvos muziejai: kultūra, edukacija, 

mokslas“. 

7.1. Dalyvauta LMA Rinkinių mokslinio tyrimo 

sekcijos XVII konferencijoje „Lietuvos muziejai: 

kultūra, edukacija, mokslas“. 

R.Mažukėlienė, 

N.Raižytė  

7.2. Dalyvauti mokslinėje konferencijoje 

„Lietuvos rašytojų bibliotekos ir jų likimai“, 

7.2. Dalyvauta mokslinėje konferencijoje „Lietuvos 

rašytojų bibliotekos ir jų likimai“ A. Baranausko ir A. 

A.Ruseckaitė, 

J.Ivanauskienė  
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kuri vyks Anykščiuose: 

Maironio memorialinės bibliotekos ypatumai 

Bern. Brazdžionio memorialinė biblioteka 

Žukausko mem. muziejuje Anykščiuose; 

7.3. Dalyvauti mokslinėje konferencijoje 

Lietuvos edukologijos universitete.  

Konferencija neįvyko V.Paplauskienė  

Neplanuota Dalyvauta:  

- Tarptautinėje konferencijoje ,,Kristijonas Donelaitis 

šiuolaikinėje mokykloje: tradicijos ir 

novatoriškumas“ Kauno pedagogų kvalifikacijos 

kėlimo centre; 

- Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ,,Kristijono 

Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje 

Prūsijos visuomenėje“ Lietuvos Mokslų akademijoje; 

- Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ,,Kristijono 

Donelaičio reikšmės“(XIV Jurgio Lebedžio 

skaitymai). Organizatorius – Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas;  

- mokslinėje konferencijoje, skirtoje L. Andriekaus 

100-čiui. Organizavo Skuodo biblioteka; 

- mokslinėje konferencijoje, skirtoje M. Katiliškio 

100-čiui; 

- Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Po 

K.Donelaičio ženklu“ Marijampolės kultūros 

rūmuose; 

- mokslinėje konferencijoje „Kelionių aprašymai kaip 

egodokumentinis paveldas“, Panevėžio G. 

Petkevičaitės-Bitės viešoji bibliotekoje 

- Kauno rajono lituanistų mokslinėje konferencijoje 

„Donelaitis – renesansinio tipo kūrėjas“, Garliavos 

bibliotekoje; 

- Panevėžio rajono lituanistų mokslinėje 

konferencijoje „K. Donelaičiui – 300“, V. Žemkalnio 

gimnazijoje; 

- konferencijoje ,,K. Donelaitis ir jo epocha: trijų 

šimtmečių ženklai knygos kultūros istorijoje“ V. 

Kudirkos viešojoje bibliotekoje; 

- konferencijoje ,,Ekspozicijos atnaujinimas mažuose 

 

A.Gedutienė, 

A.Ruseckaitė  

 

 

A.Gedutienė 

 

 

A.Gedutienė  

 

 

 

V.Paplauskienė 

 

V.Paplauskienė  

 

A.Ruseckaitė  

 

 

A.Ruseckaitė  

 

 

A.Ruseckaitė  

 

 

A.Ruseckaitė  

 

 

R.Antanaitienė  

 

 

R.Antanaitienė  
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muziejuose: teorija ir praktinės galimybės“ Kauno 

miesto muziejuje. 

 

 

8. Pranešimai mokslinėse 

konferencijose (autorius, 

pavadinimas, vieta) 

8. Perskaityti 4 mokslinius pranešimus: 8. Perskaityta 11 pranešimų mokslinėse 

konferencijose: 

 

Administracija – 2 

 

Administracija 

Perskaityta 7 pranešimai: 

- Maironio memorialinės bibliotekos ypatumai. – 

Nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Lietuvos 

rašytojų bibliotekos ir jų likimai“  A.Baranausko ir 

A.Žukausko mem. muziejuje Anykščiuose. 

- Maironio mintys apie K.Donelaitį. – Tarptautinėje 

mokslinėje konferencijoje „K.Donelaitis šiuolaikinėje 

mokykloje: tradicijos ir novatoriškumas“ Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centre. 

- A. Ruseckaitė. Maironio paskaitos apie K.Donelaitį. 

– Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Po 

K.Donelaičio ženklu“ Marijampolės kultūros 

rūmuose. 

- A. Ruseckaitė. Vaižgantas muziejininkas. – 

Mokslinėje konferencijoje „Sugrįžtantis J.Tumas-

Vaižgantas: nekintanti vertybių hierarchija“, MLLM.  

- A. Ruseckaitė. Kelionė – kaip likimas: Babickų 

šeima. – Mokslinėje konferencijoje „Kelionių 

aprašymai kaip egodokumentinis paveldas“, 

Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje 

bibliotekoje. 

- A. Ruseckaitė. Maironio paskaitos apie K.Donelaitį. 

– Kauno raj. lituanistų mokslinėje konferencijoje 

„Donelaitis – renesansinio tipo kūrėjas“ Garliavos 

bibliotekoje. 

-A. Ruseckaitė. Maironio paskaitos ir mintys apie 

K.Donelaitį. -  Panevėžio raj. lituanistų mokslinėje 

konferencijoje „K.Donelaičiui – 300“ V. Žemkalnio 

gimnazijoje.  

 

A.Ruseckaitė  
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Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius – 1  

 

Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius  

Perskaitytas 1 pranešimas: 

- Bern. Brazdžionio memorialinė biblioteka. 

Fragmentai ir atodangos. – Nacionalinėje mokslinėje 

konferencijoje „Lietuvos rašytojų bibliotekos ir jų 

likimai“. 

J.Ivanauskienė  

Išeivių literatūros skyrius – 1 Išeivių literatūros skyrius  

Perskaityti 2 pranešimai: 

- „Pasilikau tik dangų mėlyną“. – Skuodo bibliotekos 

mokslinėje konferencijoje L.Andriekaus 100-mečiui. 

- V. Paplauskienė. „Tebūnie tarytum pasakoj“. – 

Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekos M. 

Katiliškiui skirtoje mokslinėje konferencijoje. 

 

V.Paplauskienė  

Neplanuota J.Tumo-Vaižganto butas-muziejus 

Perskaitytas 1 pranešimas: 

- A. Pakėnas. Jakštas bara Vaižgantą. – Mokslinėje 

konferencijoje „Sugrįžtantis J. Tumas-Vaižgantas: 

nekintanti vertybių hierarchija“, MLLM. 

A.Pakėnas  

9. Kiti darbai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Parengti 2 paskaitas, 3 mokslinius ir 18 

literatūrinių, muziejinių pranešimų: 
9. Parengta 4 paskaitos,  9 moksliniai ir 49 

literatūriniai, muziejiniai pranešimai: 

 

9.1. Parengti  2 paskaitas: 

 

Vaižgantas ir Smetona 

 

 

Bern. Brazdžionio tremtis ir emigracija 

Parengtos 4 paskaitos  

Neparengta. Parengtas mokslinis pranešimas „Jakštas 

bara Vaižgantą“ 

 

A.Pakėnas  

 

- Bern. Brazdžionio tremtis ir emigracija J.Ivanauskienė 

Neplanuota Senosios literatūros skyrius 

Parengta paskaita apie J. Kruminą. 

 

 

R.Mažukėlienė  

Neplanuota Išeivių literatūros skyrius 

Parengtos 2 paskaitos: 

- „Laisvė būti savimi“ (apie A. Nyką-Niliūną); 

- „Kelionė į Algirdo Landsbergio kelionę“. 

 

 

 

V.Paplauskienė  

V.Paplauskienė  
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Neplanuota Seniausios literatūros skyrius 

9.1. Papildyta paskaita „Kristijonas Donelaitis“. 

 

A.Gedutienė  

9.2. Parengti 3 mokslinius pranešimus: 9.2. Parengti 9 moksliniai pranešimai  

Administracija: 1 

 

Administracija: 

Parengta 5 moksliniai pranešimai: 

- Maironio mintys apie K. Donelaitį; 

- Maironio paskaitos apie K. Donelaitį; 

- Maironio memorialinės bibliotekos ypatumai; 

-  Vaižgantas muziejininkas; 

- Kelionė – kaip likimas: Babickų šeima 

 

 

A.Ruseckaitė 

A.Ruseckaitė 

A.Ruseckaitė 

A.Ruseckaitė 

A.Ruseckaitė 

Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius – 1 

 

Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius: 

Parengtas 1 mokslinis pranešimas „Bern. Brazdžionio 

memorialinė biblioteka. Fragmentai ir atodangos“. 

J.Ivanauskienė  

Išeivių literatūros skyrius – 1 Išeivių literatūros skyrius 

Parengti 2 moksliniai pranešimai:  

- „Tebūnie tarytum pasakoj“, skirtas Liūnei Sutemai 

ir Mariui Katiliškiui; 

- „Pasilikau tik dangų mėlyną“ (apie L. Andriekų); 

 

 

 

V.Paplauskienė  

 

V.Paplauskienė  

Neplanuota J. Tumo-Vaižganto memorialinis muziejus 

Parengtas mokslinis pranešimas „Jakštas bara 

Vaižgantą“. 

 

 

A.Pakėnas  

 

9.3. Parengti 18 literatūrinių, muziejinių 

pranešimų: 

9.3. Parengta 49 literatūriniai, muziejiniai pranešimai:  

Administracija – 14 

 

Administracija: 

Parengti 29  muziejiniai, literatūriniai pranešimai: 

- Poeto A. Marčėno kūryba; 

- Aukštaičių poezija ataskamba; 

- J. Aisčio ir A. Vaičiulaičio epistolika 1938-1958; 

- J. Tumo –Vaižganto darbai ir asmenybė; 

- Maironio gyvenimas Kaune; 

- Maironis jaunimui; 

- Maironio neskelbti tekstai: pamokslai, kalbos; 

 

 

A.Ruseckaitė  

A.Ruseckaitė  

A.Ruseckaitė  

A.Ruseckaitė  

A.Ruseckaitė  

A.Ruseckaitė  

A.Ruseckaitė  
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- J. Aistis: žvilgsnis į Lietuvą. Neskelbti laiškai; 

- Literatūros procesas, naujos knygos, literatūros 

istorija – muziejuje vykusiems įvairių rašytojų 

renginiams (20 pranešimų). 

- Lietuviška gija kitos kultūros erdvėje: K. Donelaitis. 

A.Ruseckaitė  

A.Ruseckaitė  

 

R.Antanaitienė  

 

Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius – 1 Neparengtas, nes nereikėjo atsiskaityti kvalifikacijos 

tobulinimo seminare dėl dalyvavimo skaitmeninimo 

mokymuose. 

V.Lincevičiūtė  

Išeivių literatūros skyrius – 3 Išeivių literatūros skyrius 

Parengti 9 literatūriniai, muziejiniai pranešimai: 

- apie L. Andriekaus irA. Nykos-Niliūno 

ekspedicijas; 

- L. Andriekus ir „Aidų“ žurnalas; 

- Kelionė į Algirdo Landsbergio kelionę; 

- „Laisvė: būti savimi“, skirtas A. Nykai-Niliūnui 

- K. Ostrausko rinkinys MLLM; 

- Aktoriaus A. Žemaitaičio veikla Los Angeles 

sambūryje; 

- „Gyvenimas ne trumpa žvakė, o nuostabus fakelas“, 

skirtas V. Zavadskio atminimui; 

- A. Vaičiulaičio epistolinis palikimas MLLM; 

- Maironis. „Pavasario balsų“ V laida 

 

V.Paplauskienė  

 

 

 

Neplanuota Fondų skyrius: 

Parengtas1muziejinis pranešimas: 

- Kultūros paveldo skaitmeninio turinio panaudojimo 

galimybės plėtojant Lietuvoje turizmą ir didinant 

muziejų lankytojų skaičių (įspūdžiai iš 

konferencijos). 

 

 

R.Rėklytė 

Neplanuota Seniausios literatūros skyrius 

Parengti 4 muziejiniai pranešimai: 

- K. Donelaičio rinkinys ir parodos poeto jubiliejui 

Maironio muziejuje; 

- Paroda „K. Donelaičiui – 300“; 

- K. Donelaičiui skirta ekspedicija Karaliaučiaus 

srityje; 

- 2014-ieji – Kristijono Donelaičio metai. 

 

 

A.Gedutienė  
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Neplanuota Šiuolaikinės literatūros skyrius 

9.2. Parengti 2 muziejiniai pranešimai:  

- poeto Jono Strielkūno gyvenimas ir kūryba; 

- Poeto Albino  Bernoto gyvenimas ir kūrybos  

savitumas. 

 

 

 

A.Protienė  

V.Markauskienė  

Neplanuota Vaikų literatūros muziejus 

9.3. Parengti 4  muziejiniai pranešimai: 

- D. Augienei – 100 

- K. Kubilinskas – pasakų karalius 

- T. Janson – 100  

- „Muminukų pasaulis širdies gelmėse“ 

 

 

D.Šarkanauskaitė 

V.Petrikienė 

D.Šarkanauskaitė  

D.Šarkanauskaitė  
VI. RINKINIŲ APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMAS IR 

EKSPONATŲ 

SKAITMENINIMAS 

   

1. Kompiuterinė apskaita 

(nurodyti įvestų į muziejaus 

duomenų bazę įrašų apie 

eksponatus bei skaitmeninių 

vaizdų skaičių) 

Įvesti į LIMIS duomenų bazę 400 įrašų 1. Į LIMIS duomenų bazę įvesta 1713 eksponatų 

įrašai: 

- Fondų skyrius – 1150 

 

- Vilniaus fondai – 133  

- Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius – 400 

- S. Nėries memorialinis muziejus – 10 

- J. Grušo memorialinis muziejus – 10 

- B. ir V. Sruogų namai-muziejus – 10  

V.Pačėsaitė, 

R.Rėklytė, 

V.Balickienė, 

D.Jasinskienė,  

V.Lincevičiūtė, 

A.Vileniškytė, 

V.Bareišaitė, 

N.Majerienė   

2. LIMIS (vykdyti  

parengiamieji darbai) 
   

3. Eksponatų skaitmeninimas    
3.1. Suskaitmenintų eksponatų 

atranka (nurodyti prioritetinį 

kriterijų/-us: unikalumas, 

turinys ir vertė, fizinė būklė, 

amžius, rūšis, tema, kt.) 

Atrinkti 1839-1939 metų nuotraukas 3.1. Atrinkta 1839 – 1939 metų nuotraukos pagal jų 

unikalumą, turinį, amžių ir autorines teises.  

R.Rėklytė, 

V.Pačėsaitė,  

Neplanuota 3.2. Atrinkti Maironio ir Vaižganto rinkinio 

eksponatai pagal jų unikalumą. 

3.3. Atrinkta skaitmeninimui Bern. Brazdžionio 

rinkinio laiškai ir memorialinės bibliotekos knygos 

(pagal rūšis). 

D.Jasinskienė  

 

V.Lincevičiūtė 

3.2. Suskaitmenintų eksponatų 

skaičius  
3.2. Suskaitmeninti  ir aprašyti 1030 vnt. 3.2.1. Skaitmeninta ir aprašyta 1713 eksponatų: V.Pačėsaitė, 
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eksponatų - Fondų skyrius – 1283 

- Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius – 400 

- S. Nėries memorialinis muziejus – 10 

- J. Grušo memorialinis muziejus – 10 

- B. ir V. Sruogų namai-muziejus – 10  

 

 

R.Rėklytė, 

V.Balickienė, 

D.Jasinskienė,  

V.Lincevičiūtė, 

A.Vileniškytė, 

V.Bareišaitė, 

N.Majerienė   
3.3. Dalyvavimas 

skaitmeninimo projektuose 

(pavadinimas, partneriai, kt.) 

3.3.1. Toliau bendradarbiauti su LDM 

įgyvendinant tarptautinį projektą „Europeana 

Photography“. 

3.3.1. Bendradarbiauta su LDM įgyvendinant 

tarptautinį projektą „Europeana Photography“ 

(„European Ancient Photographic vintage 

repositories of digitalized Pictures of Historic 

quality“). Portalo „European“ turinys papildytas 1013 

suskaitmenintų nuotraukų. 

R.Rėklytė, 

V.Pačėsaitė,  

V.Balickienė, 

J.Zalubaitė 

4. Skaitmeninimo ir darbo su 

duomenų bazėmis gebėjimų 

ugdymas (dalyvavimas darbo 

grupėse, mokymuose) 

Dalyvauti skaitmeninimo mokymuose 4.1. Dalyvauta darbo su LIMIS restauratoriams 

mokymuose. 

 

4.2. Dalyvauta darbo su LIMIS muziejininkams 

mokymuose. 

D.Veselauskienė 

 

V.Balickienė, 

D.Jasinskienė, 

V.Lincevičiūtė, 

A.Vileniškytė, 

V.Bareišaitė, 

N.Majerienė 
5. Kiti darbai Papildyti 350 automatizuotai perkeltų įrašų iš 

LIBIS sistemos  

5. Sutikrinta ir papildyta 350 į LIMIS iš LIBIS 

perkeltų įrašų duomenys (matmenys, pirminės 

apskaitos numeris, medžiaga, pagaminimo technika, 

būklė, sukūrimo vieta ir data, rinkinys). 

V.Lincevičiūtė  

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE    
1. Informacija žiniasklaidai apie 

muziejų, jo rinkinius ir 

renginius (nurodyti parengtų 

informacinių pranešimų 

spaudai, radijo ir televizijos 

laidų, kuriose dalyvauta, 

skaičių) 

 

 

 

 

 

 

Parengti 100 pranešimų žiniasklaidai 1. Parengta 135 informacinių pranešimų 

žiniasklaidai, dalyvauta 7 radijo ir 8 televizijos 

laidose: 

 

1.1. Skelbti apie kultūrinius renginius ir 

parodas žiniasklaidoje, radijo ir TV laidose, 

interneto svetainėje 

1.1. Parengta 135 informaciniai pranešimai 

žiniasklaidai: 

Ryšių su visuomene skyrius – 70 

S. Nėries memorialinis muziejus – 17 

Vaikų literatūros muziejus – 8  

J. Grušo memorialinis muziejus – 10 

J. Tumo–Vaižganto memorialinis muziejus – 20 

B.V. Sruogų namai – muziejus – 10 

 

E.Rankauskienė  

I.Aleksaitienė  

D.Šarkanauskaitė  

N.Majerienė  

A.Pakėnas  

B.Glaznerienė  
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1.2. Dalyvauti 4 televizijos laidose. 1.2. Dalyvauta 8 TV laidose: 

- Interviu Aukštaitijos TV apie Liūnę Janušytę; 

- Interviu LRT apie K. Ostrausko archyvą muziejuje; 

- Apie poeto ir kunigo R.Mikutavičiaus archyvą bei 

kūrybą. „Lietuvos ryto“ TV; 

- Apie P. Babicko naujus eksponatus. LRT 

„Panorama“; 

- Apie P. Babicko naujus eksponatus. Init TV; 

- Apie naujus Maironio sąsiuvinius. TV kultūros 

kanalas, Knygų mugė; 

- Apie Poezijos pavasarį. Kauno TV; 

- Apie P. Palilionio knygą „Metai Tamsčiuko 

atokaitoj“, Kauno TV. 

 

R.Mažukėlienė  

V.Paplauskienė  

A.Ruseckaitė  

 

A.Ruseckaitė  

A.Ruseckaitė  

A.Ruseckaitė  

A.Ruseckaitė  

A.Ruseckaitė  

1.3. Dalyvauti 3 radijo laidose. 1.3. Dalyvauta 7 radijo laidose: 

- Apie K. Donelaičio jubiliejinius metus Radijo 

stoties TAU kultūros laidoje; 

- Apie Los Andželo  lietuvių rašytojus, Marijos 

radijas; 

- Apie D. Lipčiūtę-Augienę, Marijos radijas; 

- Apie R.Staliliūnaitės santykį su muziejumi. Šiaulių 

radijas; 

- Apie rašytoją Romualdą Granauską. Marijos radijas; 

- Apie muziejaus veiklą. Klaipėdos radijas „Lagūna“; 

- Interviu apie S. Nėrį, LRT radijo laida  „Lietuvos 

diena“. 

 

A.Gedutienė  

 

V.Paplauskienė  

V.Paplauskienė  

A.Ruseckaitė  

A.Ruseckaitė  

A.Ruseckaitė  

I.Aleksaitienė  

1.4. Pateikti informaciją muziejaus tinklapio 

internete pakeitimui ir ją atnaujinti. 

1.4. Nuolat teikiama informacija apie renginius, 

parodas, edukacines programas, akcijas ir 

skelbiama muziejaus tinklapyje internete. 

E.Rankauskienė 

D.Cibulskienė  

1.5. Paskelbti renginius ir parodas Lietuvos 

muziejų svetainės (www.muziejai.lt) renginių 

kalendoriuje, Facebook muziejaus paskyroje 

ir kitose interneto svetainėse. 

1.5. Skelbta apie renginius ir parodas: 

- internetinės svetainės „Lietuvos muziejai“ renginių 

kalendoriuje www.muziejai.lt.  

- muziejaus Fecebook paskyroje. 

- puslapyje „Kaunas gyvai“. 

- muziejaus paskiroje LIMIS svetainėje 

http://mllm.limis.lt/ 

 

D.Cibulskienė  

D.Cibulskienė  

R.Rėklytė  

 

 

1.6. Populiarinti parengtas paskaitas, parodas 

ir edukacines programas žiniasklaidoje, 

1.6. Populiarintos parengtos paskaitos, parodos ir 

edukacinės programos žiniasklaidoje, radijo ir TV 

E. Rankauskienė 

D. Cibulskienė  

http://www.muziejai.lt/
http://mllm.limis.lt/
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radijo ir TV laidose, skaitmeniniame žurnale 

Literatūrinė Lietuva. 

laidose, skaitmeniniame žurnale Literatūrinė Lietuva. J. Mickienė  

S. Butkutė 

1.7. Reklamuoti S. Nėries, J. Grušo, B. ir V. 

Sruogų, J.Tumo-Vaižganto memorialinio 

muziejų,  Vaikų literatūros muziejaus 

renginius, parodas ir edukacines programas 

spaudoje, radijuje, televizijoje, interneto 

svetainėje. 

1.7. Reklamuota S. Nėries, J. Grušo, B. ir V. Sruogų, 

J.Tumo-Vaižganto memorialinių muziejų,  Vaikų 

literatūros muziejaus renginiai, parodos ir edukacinės 

programos spaudoje, radijuje, televizijoje, interneto 

svetainėje. 

I. Aleksaitienė  

N. Majerienė  

B. Glaznerienė  

A. Pakėnas 

D. Šarkanauskaitė 

2. Reklama (nurodyti projektus, 

kuriems buvo organizuotos 

specialios reklamos kampanijos 

ir jas trumpai apibūdinti) 

Neplanuota 2. Vykdyta 2 projektų reklaminė kampanija: 

- K. Donelaičio metų, skirta 300-ųjų gimimo 

metinėms paminėti. Informacija išplatinta Kauno ir  

kultūrinėje spaudoje, portale 

www.maironiomuziejus.lt, Facebook paskyroje, 

portale „Lietuvos muziejai“, LR kultūros ministerijos 

internetiniame puslapyje, profesionalaus meno žinių 

portale „Kamanė“, “ portale „Kaunas gyvai“, 

mokymo įstaigose, internetiniuose leidiniuose. 

- Edukacinės akcijos Maironio namuose vaikams, 

moksleiviams, šeimoms. Informacija išplatinta Kauno 

ir  kultūrinėje spaudoje, portale 

www.maironiomuziejus.lt, Facebook paskyroje, LR 

kultūros ministerijos internetiniame puslapyje, portale 

„Lietuvos muziejai“, profesionalaus meno žinių 

portale „Kamanė“, portale „Kaunas gyvai“, mokymo 

įstaigose, internetiniuose leidiniuose. 

E.Rankauskienė, 

D.Cibulskienė  

 

3. Kita veikla Parengti įvykusių renginių ir parodų ketvirčio 

ataskaitas LMA. 

3. Parengta 2014 m. renginių ir parodų ataskaitą 

Lietuvos muziejų asociacijai. 

D.Cibulskienė  

VIII. METODINĖ VEIKLA    
1. Konsultacijos, metodinė 

pagalba įvairiais muziejaus 

veiklos kausimais (kam, kokiais 

klausimais buvo teikta) 

 1.1. Konsultuota ir metodinė pagalba teikta 52 

interesantams: 

 

 

 1.1. Konsultuoti interesantus įvairiais 

muziejų darbo klausimais. 

1.1. Konsultuoti 5 interesantai įvairiais muziejų darbo 

klausimais: 

-  Kauno miesto savivaldybės Kultūros paveldo 

skyriaus vyr. specialistė D. Rūkienė dėl kilnojamųjų 

parodų; 

- „Romuvos“ kino teatro direktorė M. Inčerytė dėl 

 

R.Antanaitienė  

 

R.Antanaitienė 

R.Antanaitienė  
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parodų rengimo; 

- VDU katedros vedėja D. Kuizinienė dėl 

kilnojamosios parodos rengimo; 

- kultūros vadybininkė E. Raziūnaitė dėl muziejinės 

kolekcijos vertės nustatymo; 

- UAB „Smaltija“ darbuotoja L. Polačenkienė dėl 

eksponatų publikavimo. 

R.Antanaitienė  

 

R.Rėklytė  

 1.2. Teikti konsultacijas ir paramą visiems, 

besidomintiems lituanistine muziejininkyste. 

1.2. Konsultuoti 34 interesantai, besidomintys 

lituanistine muziejininkyste: 

- studentė Justina Jakštaitė (apie J. Ivanauskaitės 

fondą);  

- VDU bibliotekos darbuotoja Regina Mačienė apie 

R. Samulevičiaus fondą; 

- Modernaus meno centro projektų vadovė O. 

Gaidamavičiūtė apie S. Nėries gyvenimą; 

- žurnalistė D. Budrienė apie S. Nėries gyvenimą 

Palemone; 

- kolekcininkas V. Sakalauskas dėl S. Nėries portreto 

autoriaus nustatymo; 

- LRT laidos „Istorijos detektyvai“ kūrėjai apie S. 

Nėries gyvenimą Palemone; 

- Alytaus gimnazijos mokytoja A. Velaniškienė apie 

pasisakymus spaudoje prie S. Nėrį; 

- LLTI direktorius M. Kvietkauskas apie S. Nėries 

memorialinio muziejaus eksponatus;  

- muzikologas R. Gučas dėl rankraščio autorystės 

nustatymo; 

- prof. R. Deltuvas dėl Maironio fotografijų; 

- Lietuvos konsulato Peterburge darbuotoja A. 

Berezovskaja dėl Maironio memorialinių vietų šiame 

mieste; 

- Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė J. 

Caspersen dėl K. Donelaičio medžiagos; 

- žurnalistė B. Vyšniauskaitė dėl Maironio archyvo; 

- Birštono savivaldybės bibliotekos darbuotojai dėl J. 

Tumo-Vaižganto archyvo ir renginių; 

- leidyklos „Terra publica“ darbuotojos dėl rašytojų 

 

 

E.Kazlauskas  

 

A.Protienė  

 

I.Aleksaitienė  

 

A.Vileniškytė  

I.Aleksaitienė  

I.Aleksaitienė  

I.Aleksaitienė  

A.Vileniškytė  

 

A.Vileniškytė  

 

I.Aleksaitienė  

 

R.Antanaitienė  

 

R.Antanaitienė  

A.Ruseckaitė  

 

 

A.Ruseckaitė  

 

A.Ruseckaitė  

A.Ruseckaitė  

 

A.Ruseckaitė  
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memorialinių butų; 

- Kauno Jono Pauliaus II-ojo gimnazijos mokytojai 

dėl K. Donelaičio parodos; 

- Kauno moksleivių techninės kūrybos centro 

pedagogai dėl K. Donelaičio kūrybos; 

- Kauno lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis 

dėl K. Donelaičio rinkinio; 

- rašytoja G. Adomaitytė apie E. Spurgaitės rinkinį; 

- VDU studentė lituanistė apie M. Vainilaičio 

kūrybos mitologiškumą; 

- VDU etnologijos magistrantė apie tautodailininkę S. 

Samulevičienę; 

- VDU studentė apie edukacines programas vaikų 

literatūros muziejuje; 

- G. Krylavičienė dėl J. Krumino archyvo; 

- S. Galinaitytė dėl Maironio archyvo; 

- dr. D. Sobieckis dėl L. Andriekaus archyvo; 

- I. Vedrickaitė dėl A. Landsbergio archyvo; 

- M. Mažvydo bibliotekos darbuotoja V. Savickienė 

dėl ieškomo leidinio; 

- M. Mažvydo bibliotekos bibliografė dėl muziejuje 

saugomų „Vyriausybės žinių“; 

- VU studentė M. Kriščeliūnaitė dėl Vaižganto 

rinkinio; 

- VDU studentė G. Lukoševičiūtė dėl A. Vaičiulaičio 

laiškų; 

- VU studentas R. Gustaitis apie autografus; 

- VU magistrantė J. Žeimytė dėl porceliano ir fajanso 

eksponatų; 

- M. Jankauskienė dėl seserų Oškinaičių vardų; 

- M. Macijauskienė dėl įvairių eksponatų rašytojų 

rinkiniuose. 

 

A.Gedutienė  

 

A.Gedutienė  

 

A.Gedutienė  

 

D.Šarkanauskaitė  

D.Šarkanauskaitė  

 

D.Šarkanauskaitė  

 

D.Šarkanauskaitė  

 

R.Mažukėlienė  

R.Mažukėlienė  

V.Paplauskienė  

V.Paplauskienė  

R.Rėklytė  

 

R.Rėklytė  

 

R.Rėklytė  

 

R.Rėklytė  

 

R.Rėklytė  

R.Rėklytė 

 

R.Rėklytė  

R.Rėklytė  

 1.3. Konsultuoti visais klausimais Lietuvos 

rašytojų memorialinius muziejus: muziejuje 

ir komandiruotėse. 

1.3. Konsultuoti 8 Lietuvos rašytojų ir kitų muziejų 

darbuotojai: 

- Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 

memorialinio muziejaus direktorius Antanas 

Verbickas (apie S. Nėries memorialinę biblioteką); 

 

 

I.Aleksaitienė  
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- Lazdijų krašto muziejaus direktorė Diana Pladienė 

(apie S. Nėries rinkinį); 

- Lazdijų krašto muziejaus fondų saugotoja Simona 

Stenionienė (apie S. Nėries fonduose saugomus 

eksponatus); 

- Kauno miesto muziejaus vyr. fondų saugotoja L. 

Jocienė dėl eksponatų depozitų; 

- Švietimo istorijos muziejaus vyr. fondų saugotojas 

M. Birbilas dėl rinkinių komisijos darbo; 

- Zarasų krašto muziejaus darbuotoja dėl deponuotų 

eksponatų; 

- Tremties muziejaus darbuotoja S. Vinciūnienė dėl 

L. Narbuto archyvo; 

- Minsko J. Kolaso muziejaus darbuotojai dėl 

lietuvių-baltarusių rašytojų santykių. 

A.Vileniškytė  

 

I.Aleksaitienė  

 

 

R.Rėklytė  

 

R.Rėklytė  

 

R.Rėklytė  

 

R.Mažukėlienė  

 

A.Ruseckaitė  

 1.4. Konsultuoti ir teikti metodinę paramą J. 

Grušo vidurinės mokyklos muziejininkų 

būreliui, pedagogams lituanistams ir 

studentams. 

1.4. Konsultuota ir teikta metodinė pagalba J.Grušo 

vidurinės mokyklos  muziejaus vadovei apie J.Grušo 

kūrybą ir fondų tvarkymą. 

N.Majerienė 

D.Žilionienė  

 1.5. Sekti šiuolaikinės literatūros naujienas, 

teikti informaciją. 

1.5. Teikta informacija, susijusi su šiuolaikinės 

literatūros naujienomis 4 interesantams:  

- poeto Albino Žukausko dukrai Giedrei Nuogienei; 

- Vaižganto progimnazijos lituanistei V. Skučienei 

dėl bendro skaitymo skatinimo projekto; 

- „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos 

technologijų mokytojai Ritai Pocienei dėl atviros 

pamokos muziejuje; 

- VŠĮ Kauno psichoterapijos centro psichologei J. 

Kliukaitei dėl bendro kultūrinės edukacijos projekto. 

 

 

E.Kazlauskas  

D.Šarkanauskaitė  

 

D.Šarkanauskaitė  

 

 

D.Šarkanauskaitė  

 1.6. Skaityti naujas paskaitas ir pranešimus 

muziejaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose. 

1.6. Muziejaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 

seminare perskaityta 1 paskaita. 

J. Ivanauskienė 

 1.7. Skaityti informacinius pranešimus, 

grįžus iš kvalifikacijos kėlimo kursų, 

seminarų, išvykų, Baltijos muzeologijos 

mokyklos mokymų. 

1.7. Muziejaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose perskaityta 10 informacinių pranešimų, 

grįžus iš kursų, seminarų, ekspedicijų, stažuočių. 

A.Gedutienė 

A.Pakėnas 

D.Šarkanauskaitė  

E.Kazlauskas 

V.Markauskienė 
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A.Protienė 

D.Žilionienė 

V.Petrikienė 

V.Paplauskienė 

J.Mickienė 

R.Rėklytė  
2. Metodinės medžiagos 

rengimas (tema, tikslinė grupė, 

sklaidos būdas) 

   

3. Darbas su stažuotojais ir 

praktikantais 
Vadovauti aukštųjų mokyklų studentų 

praktikai (jeigu bus pageidavimų) 

3.1. Vadovauta V.A. Graičiūno aukštosios vadybos 

mokyklos studentės Eglės Stasionytės praktikai. 

3.2. Vadovauta VDU Politikos mokslų ir diplomatijos 

fakulteto studentės Viktorijos Gedutytės žurnalistinei 

praktikai. 

J.Ivanauskienė 

 

D.Cibulskienė  

 

 
IX. MUZIEJAUS 

DARBUOTOJAI 
   

1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų 

/ atleistų darbuotojų skaičių, 

sprendimo priežastis) 

 Iš viso sąraše gruodžio 31 d. – 77 darbuotojai (iš jų – 

vaiko auginimo atostogos – 4 darb.) 

        kadrų kaita: priimta naujų darbuotojų – 6,  

atleista darbuotojų – 5 

A.Ruseckaitė  

2. Kvalifikacijos kėlimas –

studijavimas aukštosiose 

mokyklose, dalyvavimas 

seminaruose, kursuose, 

konferencijose Lietuvoje ir 

užsienyje (programos, temos, 

vieta, dalyviai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Kvalifikacijos kėlimo tikslu lankyti 

naujas ekspozicijas ir parodas. 

 

2.1. Kvalifikacijos tobulinimo tikslu aplankytos 

naujos ekspozicijos ir parodos Nacionaliniame 

muziejuje, Kauno miesto muziejuje, Valdovų 

rūmuose, M. Žilinsko dailės galerijoje, Lietuvos 

švietimo istorijos muziejuje. 

R.Rėklytė, 

R.Mažukėlienė, 

N.Raižytė, 

J.Ivanauskienė  

2.2. Organizuoti 10 kvalifikacijos kėlimo 

seminarų 

2.2. Įvyko 10 kvalifikacijos  tobulinimo seminarų 

muziejaus darbuotojams, iš jų – 9 Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje, 1 – Lietuvos medicinos istorijos 

ir farmacijos muziejuje: 

1. K. Donelaičio atminties ženklai Kaliningrado 

krašte, 2014-02-07.  Lektorė A. Gedutienė; 

2. Įspūdžiai iš 2013 m. ekspedicijų, 2014-02-21:  

- J.Tumas-Vaižgantas Birštone ir Nemajūnuose. 

Lektorius A. Pakėnas.  

- P. Tarasenkos gimtinės paieškos Molėtų rajone. 

Lektorė  D. Šarkanauskaitė.  

3. Įspūdžiai iš 2013 m. ekspedicijų, 2014-03-19:  

- J. Apučio gimtinė ir gyventos vietos Raseinių 

R.Antanaitienė  



 97 

 

 

 

 

rajone. Lektorius E. Kazlauskas.  

- Argirdiškės – antroji A. Bernoto tėviškė. Lektorė V. 

Markauskienė.  

- Tikslinant V. Kukulo biografiją: Kupiškio 

laikotarpis. Lektorė A. Protienė  

4. Rašytojų biografijų tyrinėjimas ir archyvinės 

medžiagos paieškos, 2014-03-28:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Nauji atsiminimai apie J. Grušą. Lektorė D. 

Žilionienė.  

- K. Bajerčiaus gyvenimas ir veikla Jurbarke. Lektorė 

V. Petrikienė.  

 - L. Andriekaus gyvenimo metai Lietuvoje: 

Barstyčiai, Seda, Kretinga. Lektorė V. Paplauskienė.  

- A. Nykos-Niliūno tėviškė Nemakščiai. Lektorė V. 

Paplauskienė.  

5. Susitikimas-diskusija  su mokytojais lituanistais: 

lietuvių literatūros ekspozicijos gairės. 2014-04-29 

6. Paskaitos „Bern. Brazdžionis: išėjau likimo 

išvarytas... Bern. Brazdžionio pasitraukimo iš 

Lietuvos ir emigracijos į JAV ypatumai“ pristatymas, 

2014-11-21. Lektorė J. Ivanauskienė.  

7. Užsienio patirtis: muziejų ir bendrojo ugdymo 

mokyklų bendradarbiavimo modeliai, valstybinių 

kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą 

skatinančios iniciatyvos ir jų programos bei 

įgyvendinimo praktika, muziejų edukacinių veiklų 

organizavimo specifika, 2014-11-28. Lektorė J. 

Mickienė.  

8. Edukacinės parodos privalumai šiandieniniam 

lankytojui, 2014-12-01. Lektorė D. Cibulskienė.  

9. Įspūdžiai iš konferencijos ,,Kultūros paveldo 

skaitmeninio turinio panaudojimo galimybės 

plėtojant Lietuvoje turizmą ir didinant muziejaus 

lankytojų skaičių“. Lektorė R. Rėklytė. 2014-12-03. 

10. Ekspozicijų rengimo patirtis, 2014-06-20. Lektorė 

L. Bagdonienė. ( Lietuvos medicinos istorijos ir 

farmacijos muziejuje) 
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2.3. Surengti išvyką „Naujų ekspozicijų 

lankymas Lietuvoje“ 

Išvyka neįvyko, nes pavieniai darbuotojai lankė 

Valdovų rūmų, Lietuvos švietimo ir kitų muziejų 

ekspozicijas. 

R.Antanaitienė 

2.4. Dalyvauti muziejaus rengiamuose 

kvalifikacijos kėlimo seminaruose. 

2.4. Muziejaus rengiamuose kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose dalyvavo administracijos darbuotojai, 

muziejininkai, ekskursijų vadovai. 

R.Antanaitienė  

2.5. Skaityti ir studijuoti rinkinių apsaugos, 

apskaitos ir saugojimo instrukciją. 

2.5. Skaitoma, studijuojama rinkinių apsaugos, 

apskaitos ir saugojimo instrukcija, kilus įvariems 

neaiškumams eksponatų apskaitos ir saugojimo 

klausimais. 

J.Ivanauskienė 

V.Lincevičiūtė  

 2.6. Dalyvauta kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose, kursuose, mokymuose: 

- Dalyvauta Lietuvos muziejų asociacijos rinkinių 

mokslinio tyrimo sekcijos XVII konferencijoje 

„Lietuvos muziejai: kultūra, edukacija, mokslas“; 

-  Dalyvauta konferencijoje „Kultūros paveldo 

skaitmeninio turinio panaudojimo galimybės 

plėtojant Lietuvoje turizmą ir didinant muziejų 

lankytojų skaičių“; 

- Dalyvauta  LMA konferencijoje ,, Lietuvos 

muziejai: kultūra, edukacija, mokslas”; 

- Dalyvauta LMA seminare – „Muziejai šiuolaikinėje 

visuomenėje: strateginės plėtros kryptys, tikslai, 

uždaviniai Lietuvos ir tarptautiniame kontekste“; 

- Dalyvauta seminare Vyriausybės rūmuose dėl euro 

įvedimo; 

 

- Dalyvauta strateginio planavimo scenarijų kūrimo 

mokymuose: „Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo 

tinklo plėtros galimybės“ mokymosi visą gyvenimą 

sistemos administracijos atstovams; 

- Dalyvauta seminare „Edukacija ir partnerystė“; 

- Dalyvauta XXVI-uose Prano Mašioto skaitymuose 

– moksliniame- praktiniame seminare „Paauglystė 

XXI amžiaus literatūroje“; 

 

- Dalyvauta seminaruose finansininkams LR kultūros 

 

 

R.Rėklytė 

 

 

R.Rėklytė  

 

 

 

R.Mažukėlienė, 

N.Raižytė  

A.Ruseckaitė  

 

 

A.Ruseckaitė, 

J.Leščauskienė  

 

E.Rankauskienė 

 

 

 

E.Rankauskienė  

D.Šarkanauskaitė, 

V.Petrikienė 

 

 

J.Leščauskienė 



 99 

ministerijoje; 

- Dalyvauta UAB „Mokesčių srautas“ organizuotuose 

2 seminaruose buhalteriams; 

 

-Dalyvauta mokymuose finansininkams dėl apskaitos 

programos FVAIS (2 darbuotojai). 

 

J.Leščauskienė 

 

 

J.Leščauskienė, 

D.Kalėdienė 

 

Neplanuota 2.7. Kvalifikacijos tobulinimo tikslu dalyvauta  2 

stažuotėse užsienyje pagal ES projektą: „Mokykla, 

muziejus, moksleivis“: 

- Susipažinimo su muziejų ir bendrojo ugdymo 

mokyklų bendradarbiavimo modeliais, valstybinėmis 

kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą 

skatinančiomis iniciatyvomis ir programomis, jų 

įgyvendinimo ir vykdymo praktika, organizavimo 

specifika Danijoje; 

-Susipažinimo su muziejų ir bendrojo ugdymo 

mokyklų bendradarbiavimo modeliais, valstybinėmis 

kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą 

skatinančiomis iniciatyvomis ir programomis, jų 

įgyvendinimo ir vykdymo praktika, organizavimo 

specifika Anglijoje. 

 

 

 

J.Mickienė  

 

 

 

 

 

J.Mickienė  

Neplanuota 2.8. Kvalifikacijos tobulinimo tikslu dalyvauta 

renginiuose, knygų pristatymuose, Vilniaus knygų 

mugėje. 

A.Ruseckaitė, 

R.Antanaitienė. 

J.Ivanauskienė, 

V.Lincevičiūtė, 

N.Raižytė, 

R.Mažukėlienė, 

V.Markauskienė  

Neplanuota 2.9. Nuolat skaitomi ir studijuojami LR Darbo 

kodeksas, Viešųjų pirkimų bei kiti įsakymai ir LR 

Vyriausybės įstatymai personalo ir kt. klausimais.  

J.Ivanauskienė, 

G.Juodzevičius 

 

Neplanuota 2.10. Konsultuotasi personalo ir darbų saugos 

dokumentacijos tvarkymo klausimais su Valstybinės 

darbo inspekcijos specialistais.  

J.Ivanauskienė 
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Neplanuota 2.11. Studijos VDU. II-osios pakopos 

(magistrantūros) studijų II kursas – Kultūros paveldas 

ir turizmas. 

V.Lincevičiūtė  

Neplanuota 2.12. Studijos Lietuvos edukologijos universitete. 

Lyginamosios lietuvių filologijos magistrantūros 

studijų II kursas. 

V.Bareišaitė  

3. Kita svarbi informacija apie 

darbuotojus (apdovanojimai ir 

kt.) 

   

X. MUZIEJAUS 

PAGALBINIŲ PADALINIŲ 

VEIKLA 

   

1. Archyvo ir bibliotekos darbas 1. Archyvo darbas 

1.1. Sudaryti 2015 m. muziejaus 

dokumentacijos planą; 

1.2. Peržiūrėti ir koreguoti 2014 m. 

dokumentacijos planą; 

1.3. Priimti saugojimui iš muziejaus skyrių 

bei administracijos dokumentus, rūpintis jų 

įforminimu; 

1.4. Analizuoti, sisteminti dokumentus, 

parengti juos įrišimui; 

 

1.5. Dalyvauti archyvinių dokumentų 

ekspertizės darbe. 

Archyvo darbas 

1.1. Sudarytas 2015 m. dokumentacijos planas. 

 

1.2. Peržiūrėtas ir koreguotas 2014 m. 

dokumentacijos planas 

1.3. Priimti saugojimui 2013 metų dokumentai, 

parengti įforminimui, paruošti apyrašai. 

 

1.4. Išanalizuoti, susisteminti ir įrišti 2013 metų 

veiklos dokumentai ir atleistų darbuotojų asmens 

bylos. 

 

1.5. Įvyko archyvinių dokumentų ekspertizės 

komisijos posėdis, patvirtinta 2015 metų 

dokumentacijos planas, koreguotas 2014 metų 

dokumentacijos planas, bylų apyrašai. 

J.Dailidonienė 

 

 

2. Ūkinė veikla (statybos ir 

remonto darbai, kiti ūkiniai 

darbai – apibūdinimas, 

rezultatai, finansinės išlaidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Vykdyti investicinės programos 

„Maironio lietuvių literatūros muziejaus 

pastato Kaune, Rotušės a.13 rekonstravimas“ 

darbus (skirta 500 000 Lt). 

2.1. Statybos ir remonto darbai  

2.1.1. Tęsiami Maironio lietuvių literatūros muziejaus 

pastato (Rotušės a.13) rekonstrukcijos darbai. 

Finansinės 2014 m. rangos darbų išlaidos – 144810, 

01 Eur / 0,5 mln. Lt. 

G.Juodzevičius 

2.1.2. Nuolat rūpintis visų pastatų bei patalpų 

palaikomuoju remontu (pagal reikalą ir 

finansines galimybes), pateikti paraiškas dėl 

pastatų remonto Kultūros paveldo 

departamentui prie Kultūros ministerijos. 

2.1.2. Nuolat prižiūrima, stebima pastatų būklė. 

Atlikta kasmetinė statinių apžiūra, surašyti aktai, 

būklė fiksuota statinio techninės priežiūros žurnale. 

KPD teikti dokumnetai dėl Vaikų literatūros 

muziejaus pastato. 

G.Juodzevičius  
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2.1.3. Rūpintis šildymo ir vandentiekio 

sistemos avarinės būklės likvidavimo darbais 

(pagal reikalą ir finansines galimybes). 

2.1.3. Šildymo sistema paruošta šildymo sezonui, 

atliktas hidraulinis bandymas ir sistemos plovimas. 

Z.Palukaitis 

2.1.4. Parengti B. ir V. Sruogų namų-

muziejaus ūkinio pastato stogo (B. Sruogos 

21, Kaunas) bei gerbūvio tvarkymo 

dokumentaciją Kultūros paveldo 

departamentui ir LR kultūros ministerijai 

(pagal finansines galimybes). 

2.1.4. Nerengta dėl lėšų stokos. G.Juodzevičius  

2.1.5. Parengti S. Nėries memorialinio 

muziejaus (S. Nėries 7, Kaunas) grindų, 

balkonų, ūkinio pastato bei gerbūvio 

tvarkymo dokumentaciją Kultūros paveldo 

departamentui ir LR kultūros ministerijai 

(pagal finansines galimybes). 

2.1.5. Dokumentacija nerengta dėl lėšų stokos, 

tvarkymo darbai atlikti ūkio budū. 

G.Juodzevičius  

2.1.6. Atlikti Vaikų literatūros muziejaus 

pastato (K. Donelaičio g. 13, Kaunas) terasos 

su laiptais, balkono, pamatų ir cokolio 

remonto ir restauracijos darbus (pagal 

finansines galimybes). 

2.1.6. Atlikti Vaikų literatūros muziejaus pastato (K. 

Donelaičio 13) terasos su laiptais, balkono, pamatų ir 

cokolio remonto ir restauravimo darbai. Finansinės 

išlaidos – 47497,68 Eur / 164 000 Lt. 

 

G.Juodzevičius  

2.1.7. Parengti muziejaus sandėlio (garažo) 

stogo ir tvoros vartų (Santakos g. 4a) 

tvarkymo dokumentaciją Kultūros paveldo 

departamentui ir LR kultūros ministerijai 

(pagal finansines galimybes). 

2.1.7. Nerengta dėl lėšų stokos. G.Juodzevičius  

  2.2. Kiti ūkiniai darbai  

 2.2.1. Atlikti techninius darbus rengiant 

naujas parodas, renginius. 

2.2.1. Atlikti techniniai darbai ruošiant naujas 

parodas, organizuojant kultūrinius renginius 

centriniame muziejuje ir padaliniuose (ekspozicinių 

baldų perkėlimas iš vienos patalpos į kitą, didelių 

gabaritų eksponatų perkėlimas iš saugyklų, eksponatų 

tvirtinimas. Renginių erdvės paruošimas ir kt.) 

G.Juodzevičius  

 2.2.2. Organizuoti kraustymosi darbus ir eigą 

centriniame pastate, vykstant rekonstrukcijai 

2.2.2. Maironio memorialinio buto eksponatai 

perkelti į kitas patalpas dėl rekonstrukcijos darbų. 

G.Juodzevičius  

 2.2.3. Organizuoti padalinio Vaikų literatūros 

muziejaus (Donelaičio 13, Kaunas) apžiūrą 

dėl pastato ligų. 
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 2.2.4. Rūpintis reikalingu inventoriumi, 

automobilių atsarginių dalių, įvairių 

medžiagų bei raštinės reikmenų įsigijimu, 

kitomis reikalingomis prekėmis. 

- Įsigyta kabinetų baldai, rūbinės ir edukacinės klasės 

įranga, stendai, buitinė ir org.technika, knygų 

lentynos, higrometrai ir oro sausintuvai, inventorinės 

knygos, WC reikmenys. Finansinės išlaidos – 

8000,00 Eur / 27622,4 Lt. 

 

- Rūpintasi šlepečių ekspozicijų lankytojams 

įsigijimu.  

- Rūpintasi vokų, lankymo bilietų, mokslinės 

kartotekos ir kataloginių kortelių įsigijimu. 

Finansinės išlaidos – 960,00 Eur / 3314,68 Lt. 

- Įsigyta kompiuterinė įranga. Finansinės išlaidos – 

1967,00 Eur / 6791,65 Lt. 

R.Antanaitis  

G.Juodzevičius, 

Z.Palukaitis, 

R.Antanaitienė, 

V.Balickienė 

 

J.Dailidonienė  

G.Juodzevičius  

 

G.Pavilionis 

 2.2.5. Prižiūrėti kopijavimo įrangą. - Prižiūrėta kopijavimo įranga. Atliktas profilaktinis 

remontas, pakeistas būgnas. 

Z.Palukaitis 

 2.2.6. Prižiūrėti kompiuterinę įrangą 

centriniame muziejuje ir padaliniuose. 

Rūpintis muziejaus kompiuterinio tinklo 

priežiūra, eksploatacija ir tvarkymu. 

- Prižiūrėtas muziejaus kompiuterinis tinklas, 

rūpinamasi jo eksploatacija ir tvarkymu, pakeistas 

internetinės prieigos priedėlis. 

G.Pavilionis 

 2.2.7. Nurašyti nereikalingą arba netinkamą 

naudoti inventorių. 

- Nurašytas automobilis Ford Transit, sutvarkyti 

dokumentai, pristatytas į metalo laužą. 

J.Leščauskienė, 

G.Juodzevičius  
 2.2.8. Organizuoti įvairius inventoriaus 

remonto ir taisymo darbus centriniame 

muziejuje ir padaliniuose, gaminti pagal 

galimybes nesudėtingus baldus muziejaus 

veiklos reikmėms, ekspozicijoms.  

- Rūpintasi foto ir vaizdo technikos remontu. 

Organizuoti įvairūs inventoriaus remonto ir taisymo 

darbai centriniame muziejuje ir padaliniuose. 

 

 2.2.9. Konstruoti, atnaujinti ekspozicinę 

įrangą. 

2.2.9. Sukonstruotas apšvietimas ir ekspozicinių 

skydų tvirtinimas mansardos parodinėje erdvėje. 

R.Štuikys 

 2.2.10. Rūpintis šilumos, vandens, 

kanalizacijos, elektros, dujų, priešgaisrinės – 

apsauginės signalizacijos bei videosistemų 

įrangos priežiūra centriniame muziejuje ir 

padaliniuose. 

2.2.10. Rūpintasi šilumos, vėdinimo, vandens, 

kanalizacijos, elektros, dujų, apsauginės – 

priešgaisrinės signalizacijos priežiūra centriniame 

pastate ir padaliniuose. Remontuotas šildymo katilas 

J.Grušo memorialiniame muziejuje, likviduota 

avarinė kanalizacijos būklė B.V.Sruogų muziejuje.  

Finansinės išlaidos – 957,00 Eur / 3304,32 Lt.  

G.Juodzevičius, 

Z.Palukaitis 

 2.2.11. Paruošti automašinas techninei 

apžiūrai, jas apdrausti, prižiūrėti, remontuoti. 

- Prižiūrėtas ir paruoštas techninei apžiūrai bei 

apdraustas muziejaus automobilis. Atlikta 

G.Juodzevičius 

R.Antanaitis 
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automobilių techninė apžiūra. 

 
 2.2.12. Rūpintis Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus bei padalinių sodų ir kiemų 

inventoriumi ir priežiūra, sutrūnijusių medžių 

išpjovimu. 

- Prižiūrėtas, tvarkytas Maironio namų sodas. Įsigytos 

vejapjovės. Finansinės išlaidos 897,00 Eur / 3097,16 

Lt. 

- Prižiūrėta S. Nėries memorialinio muziejaus 

aplinka. Nudažyti kiemo baldai.  

- Nudažyta J. Grušo memorialinio muziejaus tvora, 

suolai, pavėsinė. 

- Suremontuotas S. Nėries memorialinio muziejaus 

lauko apšvietimas. Finansinės išlaidos – 93,00 Eur / 

321,11 Lt. 

R.Kazokevičienė 

 2.2.13. Atlikti ūkinio inventoriaus, bilietų 

kasos ir sandėlio metinę inventorizaciją. 

- Atlikta ūkinio inventoriaus, bilietų kasos ir sandėlio 

metinė inventorizacija. 

Z.Palukaitis, 

D.Kalėdienė, 

I.Sodeikienė, 

J.Dailidonienė 
 2.2.14. Rūpintis centrinio pastato ir skyrių 

tvarka, inventoriaus būkle ir kt. 

Prižiūrėta centrinio muziejaus ir padalinių pastatų 

būklė, išvalyti latakai. Remontuotas inventorius 

(darbo kėdės, stalai, stalinės lempos). 

G.Juodzevičius  

 2.2.15. Rūpintis Bern. Brazdžionio rinkinio 

skyriaus inventoriaus ir saugyklų baldų 

įsigijimo reikalais. 

2.2.15. Rašytos paraiškos Bern. Brazdžionio rinkinio 

skyriaus inventoriaus įsigijimui (vokai, aplankai, 

kompiuterio toneriai ir kt.) 

J.Ivanauskienė  

 2.2.16. Vesti liuminescencinių lempų 

apskaitą, jas parengti ir išvežti sunaikinimui. 

2.2.16. Vedama netinkamų naudoti liuminescencinių 

lempų apskaita. 

Z.Palukaitis 

  - Rūpintasi Maironio memorialinio rojalio ir renginių 

salės pianino derinimu.  

G.Juodzevičius  

3. Kitų padalinių darbas  

 
3.1. Fotografo darbas 

vykdyti eksponatų fotofiksaciją (ir 

kopijavimo aparatu): viso apie 5000 vnt.; 

fotografuoti ir filmuoti renginius, 

ekspedicijas ir kitą muziejaus veiklą; 

padaryti fotografijas, reikalingas fondams, 

parodoms, parengti kompaktinius diskus; 

padaryti eksponatų kopijas parodoms, 

ekspozicijoms, publikacijoms, leidiniams 

3.1. Fotografo darbas 

3.1.1. Nukopijuota 2000 vnt. eksponatų mokslinės 

kartotekos kortelėms, t.y. atlikta eksponatų 

fotofiksacija. 

3.1.2. Pagaminta 1070 vnt. fotografijų: 

- eksponatų fotofiksacija (nuotraukos mokslinės 

kartotekos kortelėms) – 180 vnt. 

- parodoms, publikacijoms, renginių ir kt. – 890 vnt. 

3.1.3. Nufotografuota, sukataloguota ir įrašyta į CD 

110 renginių nuotraukos. 

3.1.4. Nufilmuota  6 renginiai. 

 

Z.Baltrušis, 

Z.Palukaitis 

 

Z.Baltrušis  

 

 

 

Z.Baltrušis  

 

Z.Baltrušis  
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3.1.5. Fotografuotos 5 ekspedicijos. 

3.1.6. Nukopijuota 15000 vnt. publikacijoms, 

parodoms, leidiniams, ekspozicijoms, edukacinėms 

programoms ir kt. reikalams. 

Z.Baltrušis  

Z.Palukaitis 

 3.2. Dailininkės darbas 

apipavidalinti 15 stacionarių parodų; 

atlikti ekspozicijos pakeitimus, daryti 

muliažus; 

maketuoti leidinukus. 

3.2. Dailininkės darbas 

3.2.1. Apipavidalintos 22 muziejuje veikusios 

parodos ir 1 muziejaus paroda Kauno menininkų 

namuose. 

3.2.2. Sukurtas ekspozicinių baldų dizainas ir 

apipavidalinta Požemio galerijos ekspozicija 

„Rašytojai meno kūriniuose“. 

3.2.3. Sumaketuotas parodos „Laiškai žmonėms ir 

apie žmones“ katalogas. 

3.2.4. Sumaketuotas Požemio ekspozicijos bukletas. 

3.2.5. Sumaketuoti 5 plakatai parodoms ir ekspozijai. 

3.2.6. Sumaketuotos parodos "Laiškai žmonėms ir 

apie žmones“ edukacinės priemonės: knygų skirtukai, 

vokai kortelėms, parodos antspaudas, pašto ženklas-

lipdukas, atvirukai. 

3.2.7. Sumaketuotas Vaikų literatūros muziejaus 

reklaminis bukletas. 

3.2.8. Gaminti pasakų personažai vaikų literatūros 

muziejaus edukacijai. 

3.2.9. Dekoruoti Vaikų literatūros ekspozicijos 

edukaciniai pasakų vartai. 

3.2.10. Rūpintasi muziejaus interjero apipavidalinimu 

ir papuošimu renginiams bei šventėms. 

3.2.11. Dalyvauta moksleivių konkursų vertinimo 

komisijos darbe. 

I.Zamulskienė  

 3.3. Darbo sauga 

Supažindinti darbuotojus su muziejuje 

galiojančių saugos ir sveikatos klausimų 

nuostatais; 

Instruktuoti darbuotojus saugos ir sveikatos 

klausimais; 

Aprūpinti darbuotojus asmeninėmis 

apsauginėmis priemonėmis; 

3.3. Darbo sauga 

3.3.1. Darbuotojai supažindinti su muziejuje 

galiojančiais saugos ir sveikatos nuostatais. 

3.3.2. Darbuotojai aprūpinti asmeninėmis 

apsauginėmis priemonėmis. 

3.3.3. Rūpintasi nelaimingų atsitikimų darbe 

prevencija. 

3.3.4. Pildomi centrinio muziejaus ir padalinių 

 

G.Juodzevičius 

 

G.Juodzevičius  

 

J.Dailidonienė 

 

G.Juodzevičius  
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Rūpintis nelaimingų atsitikimų darbe 

prevencija 

Rūpintis skyriaus darbuotojų darbo 

sąlygomis. 

statinių pasai ir techninio eksploatavimo žurnalai. 

 

 

 3.4. Priešgaisrinė sauga 

Instruktuoti darbuotojus priešgaisrinės saugos 

klausimais pagal galiojančių nuostatų 

reikalavimus. 

Patikrinti gesintuvų užpildo kokybę, įsigyti 

naujus. 

Impregnuoti B. ir V.Sruogų muziejaus palėpę 

(pagal finansines galimybes). 

Atlikti priešgaisrinių sistemų profilaktinę 

patikrą. 

 

Centriniame muziejuje ir padaliniuose 

išmatuoti kabelių ir laidų izoliacijos varžą bei 

patikrinti pastatų ir įrenginių apsaugą nuo 

žaibo ir statinio elektros krūvio. 

3.4. Priešgaisrinė sauga 

3.4.1. Instruktuoti darbuotojai priešgaisrinės saugos 

klausimais pagal galiojančių nuostatų reikalavimus. 

 

3.4.2. Patikrinta gesintuvų užpildo kokybė, naujų 

neįsigyta. 

3.4.3. Neatlika dėl finansinių lėšų stokos. 

 

3.4.4. Atlikta priešgaisrinių sitemų profilaktinė 

patikra J. Grušo, S. Nėries, J. Tumo-Vaižganto 

memorialiniuose muziejuose. 

3.4.5. Patikrinta centrinio muziejaus pastato apsauga 

nuo žaibo ir statinio elektros krūvio. 

G.Juodzevičius  

 3.5. Civilinė sauga 

Užtikrinti muziejaus darbuotojų pasiruošimą 

vertybių gelbėjimui pagal civilinės saugos 

reikalavimus. 

Sudaryti CS darbo, darbuotojų mokymo ir 

parengties ekstremalioms situacijoms planus 

2014 m. 

3.5. Civilinė sauga  
3.5.1. Išklausytos 4 paskaitos CS štabo rengiamuose 

miesto CS vadovų susirinkimuose. 

3.5.2. Instruktuoti darbuotojai muziejaus vertybių 

gelbėjimui pagal CS reikalavimus. 

3.5.3. Parengti 2014 m. CS darbo, darbuotojų 

mokymo, parengties ekstremalioms situacijoms 

planai. 

Z.Palukaitis 

 

 3.6. Elektrosauga 

Išbandyti elektros darbų apsaugines 

priemones. 

3.6. Netikrinta. Terminas baigiasi 2015 metais, bus 

tikrinama. 

Z.Palukaitis 

 

Muziejaus direktorė        Aldona Ruseckaitė 
 (Vadovo pareigos)       (parašas)      (vardas, pavardė) 

 

2015 vasario12 d. 
(Užpildymo data) 

____________________________________ 


