
 

               

 

 

 

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROSMUZIEJAUS 

2013 M.  VEIKLOS ATASKAITA 

 

Veiklos sritis Buvo planuota Pasiektas rezultatas Atsakingas asmuo 

I. 

ADMINISTRACINĖVEIKLA 

   

1. Muziejaus tarybos darbas 

(posėdţių skaičius, svarbiausi 

svarstytiklausimai ir priimti 

sprendimai) 

Organizuoti 4 

muziejaus tarybos 

posėdţius 

Organizuoti 6 muziejaus tarybos posėdţiai, juose svarstyti klausimai: 

- 2013 metų veiklos plano aptarimas ir tvirtinimas. K. Donelaičio metų 

ir jubiliejinės parodos rengimo problemos. Projektų, rengtų 2013 metų 

finansavimui, problemos. 2013 metų papildomo dalinio finansavimo 

programos. Bendrieji reikalai. 

- Vidaus darbo tvarkos taisyklių aptarimas ir tvirtinimas. Mansardos 

vėsinimo problemos. 

- Projektai papildomam daliniam finansavimui, teikiami LR kultūros 

ministerijos muziejinės veiklos programai. 

- Ekskursijų vadovės Sandros Butkutės vedamos ekskursijos Maironio 

literatūrinėje ir memorialinėje ekspozicijoje perklausa-įvertinimas. 

- Lietuvių literatūros ekspozicijos koncepcijos aptarimas. Bendrieji 

reikalai. 

- 2014 metų veiklos plano aptarimas. Bendrieji reikalai. 

 

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 nauja Vidaus darbo tvarkos taisyklių redakcija, 2013-03-01; J.Ivanauskienė 

- Parengtas ir  VPT informacinėje sistemoje paskelbtas 2013 m. 

numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas; 

G.Juodzevičius, 

J.Dailidonienė 

- Parengta ir  VPT informacinėje sistemoje paskelbta 2012 m. viešųjų 

pirkimų ataskaita; 

G.Juodzevičius, 

J.Ivanauskienė  

- Parengta Eksponatų kaupimo atrankos nuostatų nauja redakcija, 2013-

07-09 

R.Rėklytė  

- Parengta Rinkinių komplektavimo komisijos darbo reglamento nauja 

redakcija, 2013-07-09. 

R.Rėklytė  

- Sudarytas darbuotojų sveikatos tikrinimo grafikas 2013 m. G.Juodzevičius  

- 2013 m. darbuotojų atostogų suteikimo eilė, 2013-03-08. J.Ivanauskienė 

 

PATVIRTINTA 

Maironio lietuvių literatūros muziejaus 

direktorės A. Ruseckaitės 

2014 m. vasario mėn. 12 d. 

įsakymu Nr. V-7 
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2.2. Parengti fondų 

lankytojų aptarnavimo 

taisykles. 

2.2.  Parengtos Interesantų, norinčių naudotis fondais, aptarnavimo 

taisyklės ir jų priedai, 2013-04-03.   

 

R.Rėklytė   

2.3. Koreguoti 

muziejaus etatų 

struktūrą. 

2.3. Koreguota muziejaus etatų struktūra (dėl padidėjusios 

atsakomybės, saugant eksponuojamus vertingus Maironio 

memorialinius daiktus). 

A.Ruseckaitė, 

J.Ivanauskienė  

 

2.4. Organizuoti darbo 

vietų profesinės rizikos 

vertinimą. 

Nevykdyta dėl lėšų stokos. G.Juodzevičius  

2.5.    
3. Sutarčių su Lietuvos ir uţsienio 

organizacijomis rengimas (kokios, 

kada pasirašytos, trumpas 

apibūdinimas, galiojimo laikas) 

3. Sudaryti muziejaus  

lankymo ir kultūrinio 

bendradarbiavimo, 

studentų praktikos 

atlikimo ir kitas sutartis 

su mokyklomis ir 

įvairiomis 

organizacijomis. 

Sudarytos 9 sutartys: 

Maironio lietuvių literatūros muziejus ir: 

- VšĮ „Kauno kolegija“, bendradarbiavimo sutartis dėl socialinės 

patrnerystės, 2013-04-22, neterminuota; 

- V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, dėl studento praktinio 

mokymo, 2013-04-22 – 2013-06-28; 

-Lietuvos dailės muziejus, bendradarbiavimas 2013- 2015 m. 

įgyvendinant tarptautinį projektą „EuropeanaPhotography“, 2013-01-

24; 

- Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla, bendradarbiavimo 

sutartis dėl dalyvavimo Lietuvos muziejų asociacijos projekte Nr. VP1-

2.2-ŠMM-10-V-02-012 „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir 

bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ , 2013-

1012-10 (terminuota, iki 2014-05-18); 

- Kauno jėzuitų gimnazija, bendradarbiavimo sutartis dėl dalyvavimo 

Lietuvos muziejų asociacijos projekte Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-012 

„Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo 

mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ , 2013-03-19 (terminuota, 

iki 2014-05-18); 

- Molėtų raj. Balninkųpagrindinė mokykla,  bendradarbiavimo sutartis 

dėl dalyvavimo Lietuvos muziejų asociacijos projekte Nr. VP1-2.2-

ŠMM-10-V-02-012 „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir 

bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ , 2013-

01-10 (terminuota, iki 2014-05-18); 

- Kauno Vinco Kuprevičiaus vidurinė mokykla, bendradarbiavimo 

sutartis dėl dalyvavimo Lietuvos muziejų asociacijos projekte Nr. VP1-

2.2-ŠMM-10-V-02-012 „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir 

 

A.Ruseckaitė,  

E.Rankauskienė 
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bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ , 2013-

03-19 (terminuota, iki 2014-05-18); 

- Kauno Veršvų vidurinė mokykla, , bendradarbiavimo sutartis dėl 

dalyvavimo Lietuvos muziejų asociacijos projekte Nr. VP1-2.2-ŠMM-

10-V-02-012 „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo 

lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ , 2013-03-19 

(terminuota, iki 2014-05-18); 

- UAB „NG projektai“ dėl bendradarbiavimo vykdant neįgaliųjų 

darbuotojų literatūrinį ir kultūrinį ugdymą, 2013-01-02. 

 
  4. Projektinė veikla (projekto 

pavadinimas, kokiems fondams 

teiktos paraiškos, koks gautas 

finansavimas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Parengti 14 

projektų papildomam 

finansavimui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Parengta 17 projektų papildomam finansavimui ir 2 paraiškos 

dėl dalyvavimo bendrame Lietuvos muziejų asociacijos projekte: 

 

- Maironio rinkinio memorialinių baldų restauravimas  (Muziejinių 

vertybių restauravimo ir prevencinio konservavimo programa); 

R.Rėklytė 

- Muziejinių vertybių, lietuvių rašytojų rinkiniams papildyti, įsigijimas  

(Kultūros rėmimo fondas); 

R.Rėklytė 

- Maironio rinkinio memorialinių baldų restauravimas  (Kultūros 

rėmimo fondas); 

R.Rėklytė  

- Rašytojo Algirdo Landsbergio archyvinio leidinio parengimas ir 

išleidimas (Kultūros rėmimo fondui); 

V.Paplauskienė  

- Literatūrinės muziejaus parodos atveria, saugo ir puoselėja kultūros 

vertybes (Kultūros rėmimo fondui); 

V.Markauskienė  

- Muziejus kaip edukacinė aplinka arba „Literatūriniai 

pasivaikščiojimai laiku“ (Muziejinės veiklos programai); 

D.Cibulskienė  

- Šiandieninis muziejus – erdvė atsakingiems, kūrybingiems ir 

atviriems! Muziejinės veiklos viešinimas. (Muziejinės veiklos 

programai); 

D.Cibulskienė  

- Iš tikrovės į kūrybą – ir atvirkščiai (Skaitymo skatinimo programai) D.Cibulskienė  

- Laiškai ţmonėms ir apie ţmones (Kultūros rėmimo fondui); D.Cibulskienė  

- Neskelbti Maironio rankraščiai: tekstai jaunimui ir visuomenei 

(Kultūros rėmimo fondo Leidybos programai); 

D.Cibulskienė 

- Pagerbkime ir pasikartokime Kristijoną Donelaitį (LR kultūros 

ministerijos Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių 

jubiliejų minėjimo programa) 

E.Rankauskienė  

- Atrasti ir paţinti lietuvių literatūros lobius muziejaus ir kitose erdvėse 

(Kultūros rėmimo fondui); 

E.Rankauskienė  

- Edukacija jaunimui (Kultūros rėmimo fondui); J.Mickienė  
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- Literatūros ekspozicija vaikams: nerk į kūrybos gelmes (LR kultūros 

ministerijos Muziejų ekspozicijų atnaujinimo bei pritaikymo vaikams ir 

jaunimui programai); 

V.Petrikienė  

- 2014 m. sociokultūrinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems 

bendruomenėje (Kauno miesto savivaldybės administracijai); 

N.Majerienė ir 

bendrija „Akių 

šviesa“ 

- Uţ Lietuvą per ţodţio gyvastį ir dvasią (Kultūros rėmimo fondui); N.Majerienė, 

B.Glaznerienė  

- Leidinys: Balys Sruoga – kalinys Nr.21319 lietuvių literatūroje 

(įkalinimo Štuthofo koncentracijos stovykloje 70-mečiui). (LR kultūros 

ministerijos Muziejinės veiklos programa); 

B.Glaznerienė 

- Parengtos 2 paraiškos bendrame Lietuvos muziejų asociacijos projekte 

Tarptautinių kultūros programų centrui „Koperator“ (renginiams 2014 

m. Vilniaus knygų mugėje). 

D.Cibulskienė  

4.2. Vykdyti 

finansuotus projektus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Įvykdyta 9 finansuoti projektai, tikslintos sąmatos, parengtos 

ataskaitos: 

 

- Maironio rinkinio memorialinių baldų restauravimas  (10000 Lt); R.Rėklytė 

- Išeivių rašytojų archyvinės medţiagos pargabenimas iš JAV. 

(Edukacinė stipendija –6500,00 Lt); 

V.Paplauskienė    

- Literatūros muziejai – tavo ir mano kultūros dalis. Muziejaus 

internetinės svetainės atnaujinimas (8000,00 Lt); 

D.Cibulskienė  

- Maironio neskelbti pamokslai (5500,00 Lt); A.Ruseckaitė, 

D.Cibulskienė 

- „Muziejus kaip edukacinė aplinka arba Literatūriniai 

pasivaikščiojimai laiku”. Edukacinis projektas (10000,00 Lt); 

D.Cibulskienė, 

E.Rankauskienė, 

J.Mickienė, 

I.Kreivėnaitė, 

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė  

- Edukacija jaunimui (15000,00 Lt); E.Rankauskienė, 

J.Mickienė, 

I.Kreivėnaitė, 

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė  

- Literatūros ekspozicija vaikams – nerk į kūrybos gelmes (30000,00 

Lt); 

D.Šarkanauskaitė, 

V.Petrikienė  

- 2013 m. Sociokultūrinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems N.Majerienė, 
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bendruomenėje (15000 Lt); D.Ţilionienė 

- 1863 metų sukilimo atspindţiai lietuvių kultūros erdvėje (4000,00Lt) N.Majerienė, 

D.Ţilionienė 

  

4.3. Vykdytas Lietuvos muziejų asociacijos projektas „Muziejus – 

mokykla – moksleivis). Bus tęsiamas iki 2014 metų geguţės mėn. 

E.Rankauskienė, 

N.Majerienė, 

A.Pakėnas, 

D.Šarkanauskaitė, 

I.Aleksaitienė, 

B.Glaznerienė 

4.4. Vykdytas bendras LMA projektas. Dalyvauta Vilniaus knygų 

mugėje, Muziejų nakties ir Muziejų kelio programose; 

A.Ruseckaitė,   

D.Cibulskienė  

4.5. Dalyvauta bendruose projektuose: 

- dalyvauta LDM projekte,,Lietuvos integralios muziejų informacinės 

sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“; 

 

 

 

 

 

- dalyvauta tarptautiniame projekte „Europeana Photography“. 

 

V. Pačėsaitė, 

R. Rėklytė, 

V.Lincevičiūtė, 

R.Antanaitienė, 

R.Maţukėlienė,  

A.Pakėnas  

 

V. Pačėsaitė,  

R. Rėklytė, 

V. Balickienė 

  
5. Kiti darbai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Vykdyti investicinę 

programą 

5.1.1. Vykdyta investicinė programa „Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13 rekonstravimas” (2013 m. 

finansinės išlaidos – 1,5 mln.Lt). 

 

5.1.2. Rūpintasi papildomų investicinės programos lėšų gavimu. 

Parengti papildomi dokumentai 

 

5.1.3. Parengti Rangos sutarties papildomi susitarimai. 

 

 

5.1.4. Parengtas lėšų poreikis 2014 – 2016 metams. 

 

 

A.Ruseckaitė, 

G.Juodzevičius, 

J.Ivanauskienė 

 

A.Ruseckaitė, 

J.Ivanauskienė  

 

J.Ivanauskienė, 

A.Ruseckaitė 

 

A.Ruseckaitė, 

J.Ivanauskienė  
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5.1.5. Parengtas materialaus ir nematerialaus ilgalaikio turto poreikis 

investiciniam projektui. 

J.Ivanauskienė, 

R.Antanaitienė, 

J.Leščauskienė, 

G.Juodzevičius, 

R.Rėklytė  

 

5.2. Organizuoti 

viešųjų pirkimų 

komisijos darbą 

5.2. Organizuotas viešojo pirkimo komisijos darbas. 

 

G.Juodzevičius 

 5.3. Atnaujinti ir pateikti dokumentai LR kultūros ministerijai 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 tvarkybos darbų finansavimo). 

A.Ruseckaitė, 

G.Juodzevičius 

 5.4. Rūpintasi muziejaus garaţo (Santakos 4a) detaliojo plano 

parengimu. 

A.Ruseckaitė, 

G.Juodzevičius 

 5.5. 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 

 5.6.Pateikta informacija LR kultūros ministerijai apie muziejui 

nuosavybės teise priklausantį turtą ir patikėjimo teise valdomą 

valstybės nekilnojamąjį turtą. 

G.Juodzevičius, 

J.Leščauskienė  

 5.7. Pateikta informacija LR kultūros ministerijai apie lėšų poreikį 

ţemei įregistruoti.  

G.Juodzevičius, 

J.Leščauskienė  

 5.8. Pateikta informacija LR kultūros ministerijai apie tarnybines 

gyvenamąsias patalpas. 

G.Juodzevičius  

 5.9. Pateikti duomenys LR kultūros ministerijos vidaus audito skyriui 

dėl Maironio lietuvių literatūros muziejaus turto naudojimo (nuomos).  

G.Juodzevičius  

 5.10. Pateikta informacija LR kultūros ministerijai apie investicijų 

poreikį infrastruktūros ir paslaugų plėtrai 2014-2020 m. 

G.Juodzevičius, 

J.Ivanauskienė  

 5.11. Pateikta informacija LR kultūros ministerijai apie pastatų 

energinio naudingumo sertifikavimą. 

G.Juodzevičius, 

J.Ivanauskienė  

 5.12. Dalyvauta Muziejų tarybos veikloje. A.Ruseckaitė 

 5.13. Dalyvauta Muziejų asociacijos valdybos veikloje. A.Ruseckaitė 

 5.14. Dalyvauta Kauno kultūros ir meno tarybos darbe. A.Ruseckaitė 

 5.15. Kauno miesto teatrų apdovanojimų  „Fortūna“ komisijos darbe. A.Ruseckaitė 

 5.16. Vadovauta Kauno apskrities Trečiojo amţiaus universiteto A.Ruseckaitė 
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Literatūros fakultetui. 

 5.17. Dalyvauta Poezijos pavasario komisijos darbe. A.Ruseckaitė 

 5.18. Dalyvauta Vytauto Didţiojo universiteto studentų lituanistų 

baigiamųjų darbų gynimuose atstovaujant socialinę partnerystę. 

A.Ruseckaitė 

 5.19. Bendradarbiauta su  Lietuvos literatūros profilio bei 

memorialiniais muziejais, kaupta duomenų bazė. 

A.Ruseckaitė 

 5.20. Bendradarbiauta su literatūros mokslininkais, mokytojais 

lituanistais dėl naujos literatūros proceso bei personalijų ekspozicijos 

koncepcijos. 

A.Ruseckaitė 

 5.21. Bendradarbiauta su Lietuvos skautais, suteikta parama muziejaus 

leidiniais. 

A.Ruseckaitė 

 5.22. Bendradarbiauta su Kaliningrado Lietuvos konsulatu rengiant 

moksleivių bei dailininkės T.Vasiliauskienės parodas, skirtas 

K.Donelaičiui, ir vykdant K.Donelaičio ekspediciją. 

A.Ruseckaitė 

 5.23. Parašyta įvairiems menininkams bei knygų leidybai 

rekomendacijų. 

A.Ruseckaitė 

 5.24. Bendradarbiauta su Peterburgo lietuvių bendruomene bei 

Uţsienio reikalų ministerija ir pateikti dokumentai bei straipsniai dėl 

Maironio gyvenimo Peterburge, palaikant iniciatyvą atidengti 

memorialinę lentą. 

A.Ruseckaitė 

 5.25. Bendradarbiauta su Gruzijoje esančiu Lietuvių kalbos ir 

literatūros centru, išsiųsta parama muziejaus leidinių 

A.Ruseckaitė 

 5.26. Bendradarbiauta su Austrijos lietuvių bendruomene, išsiųsta 

parama muziejaus leidinių 

A.Ruseckaitė 

 5.27. Bendradarbiauta su moksleiviais, paremiant jų akciją „Išpilk ant 

ţemės“ (kova su alkoholizmu). 

A.Ruseckaitė 

 5.28. Bendradarbiauta ir gauta finansinė parama iš Aldonos Stark 

(JAV). 

A.Ruseckaitė 

 5.29. Bendradarbiauta su knygos apie R.Staliliūnaitę leidėjais, pateikta 

archyvinė medţiaga. 

A.Ruseckaitė 

 5.30. Bendradarbiauta su Šakių savivaldybe renkant rašytojo V. 

Tamulaičio premijos laureatą, perskaityti visi konkursui pateikti 

kūriniai, pateiktos išvados. 

A.Ruseckaitė 

 5.31. Vadovauta projektui – skaitmeniniam ţurnalui „Literatūrinė 

Lietuva” 

A.Ruseckaitė 

 5.32. Surengta 11 direkcinių pasitarimų. A.Ruseckaitė 
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 5.33. Parašyta  11 direkcinių ir 6 muziejaus tarybos posėdţių 

protokolai. 

J.Ivanauskienė, 

D.Cibulskienė 

 5.34. Parašyta 19 gamybinių pasitarimų (dėl pastato rekonstrukcijos 

eigos ir problemų) protokolai. 

J.Ivanauskienė  

 5.35. Tvarkyta personalo dokumentacija (priėmimai, atleidimai, 

perkėlimai, nedarbingumo paţymėjimai, atostogų įsakymai, vadavimai, 

atostogų rezervo paţymos ir kt.). 

J.Ivanauskienė 

 5.36. Dirbta muziejaus direktorės sudarytoje darbo grupėje dėl Viešųjų 

pirkimų dokumentacijos tvarkymo. Organizuotas muziejaus viešųjų 

pirkimų komisijos darbas, parengti dokumentai skelbti muziejaus 

tinklapyje ir CVP IS. 

J.Ivanauskienė, 

G.Juodzevičius, 

J.Zalubaitė, 

J.Dailidonienė, 

Z.Palukaitis 

 5.37. Dalyvauta muziejaus laikinų darbo grupių veikloje (dėl 

materiaulaus ir nematerialaus ilgalaikio turto poerikio investiniam 

projektui perskaičiavimo, dėl ekspozicijos koncepcijos parengimo). 

J.Ivanauskienė, 

R.Rėklytė, 

V.Markauskienė, 

E.Rankauskienė, 

R.Antanaitienė, 

G.Juodzevičius  

 5.38. Parengta 2012-ųjų metų tekstinė ir statistinė muziejaus veiklos 

ataskaitos ir 2013-ųjų metų muziejaus veiklos planas. 

J.Ivanauskienė, 

D.Cibulskienė  

 5.39. Parengtas muziejaus veiklos planas LR kultūros ministerijos 

strateginio planavimo skyriui. 

J.Ivanauskienė  

 5.40. Parengta paraiška „Jono Mačiulio-Maironio parengtas knygos 

„Pavasario balsai“ penktos laidos maketas“ UNESCO programos 

„Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionaliniam registrui. 

R.Rėklytė  

 5.41. Bendradarbiauta su Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo ir ugdymo skyriumi, parengta 2013 metų 6 mėnesių 

informacija apie Kauno miesto moksleivių lankymąsi muziejujaus 

edukacinėse programose. 

J.Mickienė  

 5.42. Dalyvauta Kauno miesto muziejaus tarybos veikloje. J.Ivanauskienė 

 5.43. Dalyvauta Lietuvai pagraţinti draugijos ir Vaiţganto tėviškės 

draugijos veikloje. 

A.Pakėnas 

II. MUZIEJAUS RINKINIAI:    
1. Eksponatų įsigijimas    

1.1. Rinkinių komisijos darbas 

(posėdţių skaičius, svarstyti 

klausimai) 

Organizuoti 20 

Rinkinių komisijos 

Įvyko 21 Rinkinių komisijos posėdis. Svarstyta sukauptų eksponatų 

atranka, skyrimas į pagrindinį ar pagalbinį fondą, muziejinių vertybių 

R.Rėklytė, 

R.Antanaitienė, 
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posėdţių, parašyti 

protokolus 

pirkimas, eksponatų vertinimas, perkėlimas, nurašymas. Parašyti 

protokolai.  

V.Markauskienė  

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu 

būdu, kiek, į kokius rinkinius 

įsigyta) 

Įsigyti 5000 vnt. 

eksponatų pirkimo ir 

dovanojimo būdu 

Įsigyta 5123 vnt. eksponatų, iš jų – 144 vnt. pirkta: 

Fondų skyrius – 232 

Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 1002 

Seniausios literatūros skyrius – 24 

Senosios literatūros skyrius – 58 

Išeivių literatūros skyrius – 2862 

Šiuolaikinės literatūros skyrius – 610 

Vaikų literatūros muziejus – 139 

S.Nėries memorialinis muziejus – 47 

J.Grušo memorialinis muziejus – 40 

B.V.Sruogų namai – muziejus – 54 

J.Tumo – Vaiţganto memorialinis muziejus – 55 

Eksponatų pirkimo finansinės išlaidos: 4000,79 Lt (pirkta 

knygynuose už 2763,64 Lt, iš kolekcininko– už 1237,15 Lt). 

 

 

1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta, 

trukmė, dalyviai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Vykdyti 10 

ekspedicijų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Vykdyta 10 ekspedicijų:  

- K. Donelaičio ekspedicija (Kaliningrado sritis); A.Gedutienė  

- L. Andriekaus I dalis (Klaidėdos raj., Putnamo ALK„os archyvas) V.Paplauskienė  

- A. Nykos-Niliūno I dalis (Utenos raj.). Lankytasi pas A. Nyką-Niliūną 

JAV. 

V.Paplauskienė  

- A. Bernoto (Švenčionių raj. – Vilnius); V.Markauskienė 

- J. Apučio (Raseinių raj.) E.Kazlauskas  

- V. Kukulo (Kupiškis – Noriūnai); A.Protienė  

- K. Bajerčiaus (Jurbarkas, Šakių raj.) V.Petrikienė  

- P. Tarasenkos (Molėtų raj.); D.Šarkanauskaitė 

- J. Grušas Vilniuje. III dalis; D.Ţilionienė 

- Vaiţgantas Birštone ir Nemajūnuose (Birštonas). A.Pakėnas  

 

1.3.2. Išvykta į  3 darbines keliones:  

- 1863 metų sukilimo muziejus Kėdainių rajone, Paberţėje; A.Gedutienė  

- Punskas, Lenkija – derybos dėl J. Kėkšto archyvo; A.Ruseckaitė  

- Punskas, Lenkija – J. Kėkšto archyvo atrinkimas ir pargabenimas I.Sodeikienė, 

A.Brazaitienė  
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1.4. Kiti darbai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Parašyti 10 

ekspedicijų dienoraščių 
1.4.1. Parašyta 10 ekspedicijų dienoraščių: 

- K.Donelaičio ekspedicijos 

- L.Andriekaus ekspedicijos I dalies; 

- A. Nykos-Niliūno ekspedicijos I dalies; 

- A. Bernoto ekspedicijos; 

- V. Kukulo ekspedicijos;  

- J. Apučio ekspedicijos  

- P. Tarasenkos ekspedicijos; 

- K. Bajerčiaus ekspedicijos 

- ekspedicijos J. Grušas Vilniuje, III dalies;  

- Vaiţgantas Birštone ir Nemajūnuose.  

 

A.Gedutienė  

V.Paplauskienė 

V.Paplauskienė  

V.Markauskienė 

A.Protienė 

E.Kazlauskas  

D.Šarkanauskaitė 

V.Petrikienė  

D.Ţilionienė 

A.Pakėnas  

 

 1.4.2. Bendrauta su Bern. Brazdţionio giminėmis, artimaisiais 

eksponatų tvarkymo, aiškinimo klausimais (A. Stanionyte, G. Zujiene).   

J.Ivanauskienė 

1.4.3. Lankytasi antikvariatuose, bendrauta su L. Serapinaite dėl 

eksponatų dovanojimo.  

A.Gedutienė 

1.4.4. Eksponatų gavimo tikslu bendrauta su G.B. Useliene. N.Raiţytė  

1.4.5. Bendrauta su šiuolaikiniais rašytojais ir jų artimaisiais eksponatų 

gavimo tikslu. 

V.Markauskienė, 

E.Kazlauskas, 

A.Protienė  

1.4.6. Eksponatų gavimo tikslu bendrauta su G. Marcinkevičiene, V. 

Steponavičiumi, L. Šamšoniene, T. Staniku, V. Staniuliu, M. Loodusu, 

V. Ramoškiene, A. Stark. 

A.Ruseckaitė  

1.4.7. Eksponatų įsigijimo tikslu bendrauta su A. Rudzevičiumi, S. 

Sajausku, E. Ryliškiene, O.R. Šukiene, L. Ţukauskiene, M. Karūniene,  

lankytasi Vilniaus ir Kauno antikvariatuose. 

R.Antanaitienė 

1.4.8. Bendrauta su išeivių rašytojais ir jų artimaisiais, parašyta 300 

laiškų. 

A.Ruseckaitė, 

V.Paplauskienė 

1.4.9. Parengtas 2013 m. ekspedicijų planas ir koordinuotas jų 

vykdymas. 

R.Antanaitienė 

2. Eksponatų apskaita    

2.1. Pirminė apskaita (išrašytų 

priėmimo aktų, įrašytų eksponatų į 

pirminės apskaitos knygas skaičius) 

2.1. Parašyti 136 

eksponatų priėmimo 

aktus, juose įrašyti 

5000 eksponatų  

2.1. Parašyta 155 eksponatų priėmimo aktai, juose įrašyta 5123 vnt. 

eksponatų: 
Fondų skyrius – 41 aktas / 232 eksponatų 

Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 24 / 1002 

Seniausios literatūros skyrius – 2 / 24 
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Senosios literatūros skyrius – 5 / 58 

Išeivių literatūros skyrius – 44 / 2862 

Šiuolaikinės literatūros skyrius – 11 / 610 

Vaikų literatūros muziejus – 6 / 139 

S. Nėries memorialinis muziejus – 12 / 47 

J. Grušo memorialinis muziejus – 2 / 40 

B.V. Sruogų namai – muziejus – 2 / 54 

J. Tumo–Vaiţganto memorialinis muziejus – 6 / 55 

 

2.2. Į pirminės 

apskaitos knygas įrašyti 

5000 vnt. eksponatų 

2.2. Į pirminės apskaitos knygas įrašyta 5123 vnt. eksponatų:  

3286  vnt. – pagrindinio fondo 

1837  vnt. – pagalbinio fondo: 

 

Fondų skyrius – 3980 (2681 / 1299) 

Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 1002 (530 / 472)  

S. Nėries memorialinis muziejus – 47(3 / 44) 

J. Grušo memorialinis muziejus – 40 (39 / 1) 

B.V. Sruogų namai – muziejus – 54 (33 / 21) 

 

 

 

 

 

2.2. Inventorinimas (suinventorintų 

pagrindinio, pagalbinio fondo 

eksponatų skaičius) 

Inventorinti 5800 

pagrindinio fondo 

eksponatų 

Inventorinta 5800 vnt. pagrindinio fondo eksponatų: 

Fotonuotraukos – 1840 

Dokumentai – 130 

Knygos – 194 

Meno kūriniai – 88 

Memorialiniai daiktai ir memorialinė biblioteka – 494 

Spauda – 63 

Laiškai – 2430 

Rankraščiai – 561 

 

Fondų skyrius – 425 

Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 350  

Seniausios literatūros skyrius – 220 

Senosios literatūros skyrius – 509 

Išeivių literatūros skyrius – 668 

Šiuolaikinės literatūros skyrius – 909 

Vaikų literatūros muziejus – 627 

S. Nėries memorialinis muziejus – 600 
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J. Grušo memorialinis muziejus – 610 

B.V. Sruogų namai – muziejus – 600 

J. Tumo–Vaiţganto memorialinis muziejus – 282 

 
2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių 

skaičius) 
Parašyti 5800 

mokslinės kartotekos 

kortelių – pasų  

Parašyta 5739 vnt. mokslinės kartotekos kortelių – pasų: 

Fondų skyrius – 400 

Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 350 

Seniausios literatūros skyrius – 220 

Senosios literatūros skyrius – 509 

Išeivių literatūros skyrius – 653 

Šiuolaikinės literatūros skyrius – 909 

Vaikų literatūros muziejus – 606 

S. Nėries memorialinis muziejus – 600 

J. Grušo memorialinis muziejus – 610 

B.V. Sruogų namai – muziejus – 600 

J. Tumo–Vaiţganto memorialinis muziejus – 282 

 

 

Parašyti ir išskirstyti 

11120 vnt. 

informacinės kartotekos      

kataloginių kortelių 

Parašyta ir išskirstyta 11141 vnt. informacinės kartotekos kortelių: 

Fondų skyrius – 10000 

Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 1000  

S. Nėries memorialinis muziejus – 47 

J. Grušo memorialinis muziejus – 40 

B.V. Sruogų namai – muziejus – 54 

 

 

 

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek 

eksponatų nurašyta, perkelta ir 

kodėl) 

2.4.1. Perkelti 20 

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 300 vnt. 

pagalbinio fondo 

eksponatų. 

2.4.2. Nurašyta 331 vnt. pagalbinio fondo eksponatų (dėl būklės). R.Rėklytė 

2.5. Kiti darbai  2.5.1. Tvarkyta fondų dokumentacija ir jos registravimas  (eksponatų 

priėmimo aktai, rinkinių komisijos protokolai, eksponatų vidaus 

judėjimo aktai, sutvarkyta uţbaigta pirminės apskaitos knyga). 

 

2.5.2. Vesta eksponatų apskaita rūšimis. 

 

 

R.Rėklytė, 

D.Jasinskienė, 

J.Ivanauskienė 

 

V.Pačėsaitė, 

R.Rėklytė, 

V.Lincevičiūtė  
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2.5.3. Surašyti inventorinimo numeriai į pirminės apskaitos knygas  

knygas centriniuose fonduose, Bern. Brazdţionio rinkinio skyriuje ir 

padaliniuose. 

 

 

2.5.4. Tvarkyti eksponatų vidaus judėjimo aktai (eksponatų išdavimas ir 

grąţinimas į fondus). 

 

 

 

2.5.5. Tvarkyta GEK-o ir autorinė kartotekos. 

 

2.5.6. Patikrinti 2012 m. inventorinimo įrašai.  

 

2.5.7. Paruošta 2012 m. inventorinimo statistika. 

 

2.5.8. Tvarkytos uţbaigtos inventorinės knygos. 

 

2.5.9. Parengta 2013 m. gautų eksponatų analizė. 

 

V.Balickienė 

D.Jasinskienė,  

V.Lincevičiūtė,  

J.Čelkienė 

 

R.Rėklytė, 

J.Zalubaitė, 

I.Sodeikienė, 

V.Balickienė 

 

D.Gaiţauskienė 

 

R.Antanaitienė 

 

R.Antanaitienė 

 

R.Antanaitienė  

 

R.Rėklytė  
3. Eksponatų apsauga ir prieţiūra    
3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos 

eksponatų grupės, juose esančių 

eksponatų skaičius, tikrinimo 

rezultatai) 

Vykdyti dalinius fondų 

tikrinimus 

Vykdyti daliniai eksponatų tikrinimai. Patikrinta 9983 vnt. eksponatų: 

3547 – pagrindinio fondo; 

6436 – pagalbinio fondo. 

Tikrinimo 

komisija 

 

 

Fondų skyrius  

3.1.1. Patikrinta 2010 (1643/367) vnt. centrinių fondų eksponatų: 

memorialiniai daiktai – 41 (41/-); meno kūriniai – 1 (1/-); memorialinė 

biblioteka – 726 (726/-); laiškai – 774 (774/-); spaudiniai – 1 (1/-); 

dokumentai – 4 (4/-);  nuotraukos – 409 (42/367);  rankraščiai – 54 

(54/-). 

 

 

Tikrinimo 

komisija 

 

 

3.1.2. Buvusio Vilniaus rašytojų memorialinio muziejaus fonduose 

patikrinta 1023  (741/282) eksponatai (nuotraukos). 

 

Tikrinimo 

komisija 

Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius 

3.1.1. Patikrinti 1163 pagrindinio fondo eksponatai – laiškai. 

Tikrinimo 

komisija 
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S.Nėries memorialinis muziejus 

3.1.1. Patikrinti pagalbinio fondo eksponatai – 4059 vnt.: nuotraukos – 

2525; spauda – 241;spaudiniai – 444; rankraščiai – 220; dokumentai – 

40; meno  kūriniai – 34; memorialiniai daiktai – 200; knygos – 311; 

fonoteka – 44. 

 

Tikrinimo 

komisija 

 

J.Grušo memorialinis muziejus 

3.1.1. Patikrinta 1216 vnt. pagalbinio fondo eksponatų: nuotraukos. 

Tikrinimo 

komisija 

 

B.V.Sruogų namai – muziejus 

3.1.1. Patikrinti 512 vnt. pagalbinio fondo eksponatų (nuotraukos). 

 

Tikrinimo 

komisija 

 
3.2. Konservavimas, restauravimas 

(nurodyti konservuotų / restauruotų 

eksponatų grupes, kiekį, uţpildytų 

pasų skaičių), 

Restauruoti, 

konservuoti 25 vnt. 

eksponatų. 

3.2. Restauruota-konservuota  27 vnt. eksponatų:  

3.2.1. Muziejaus popieriaus restauratorės restauravo-konservavo25 vnt. 

eksponatų: 

- restauruota: 1 rankraštis, 2 laiškai, 9 spaudiniai, 4 dokumentai, 2 

knygos; 

- konservuota 7 knygų įrišimai; 

- pagaminta 16 aplankų ir 9 dėţutės restauruotiems eksponatams 

saugoti. 

 

3.2.2. Restauruoti 2 memorialiniai daiktai (finansuotas projektas 

„Maironio rinkinio eksponatų restauravimas“). 

 

3.2.4 . Uţpildyta 27 vnt. eksponatų restauravimo pasų: 

Popieriaus restauravimo – 25 vnt. 

 

 

Medţio restauravimo – 2 vnt. 

 

 

D. Veselauskienė, 

A. Vaitiekūnaitė  

 

 

 

 

 

 

P. Steponavičius 

 

 

 

D. Veselauskienė, 

A. Vaitiekūnaitė 

 

P. Steponavičius 

3.3. Restauravimo tarybos darbas 

(posėdţių skaičius, svarstyti 

klausimai) 

   

3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų 

tikrinimas (nurodyti patikrintų 

saugyklų, salių kiekį, atliktus  

pagrindinius prieţiūros ir tvarkymo 

darbus) 

 3.4.1. Nuolat priţiūrima ir tikrinama eksponatų saugojimo sąlygos 

centrinio muziejaus ir padalinių saugyklose bei ekspozicijų salėse (Viso 

49patalpos centriniame muziejuje ir padaliniuose). 

 

R.Rėklytė, 

J.Ivanauskienė, 

A.Gedutienė, 

R.Maţukėlienė, 
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 V.Paplauskienė, 

V.Markauskienė,    

I.Aleksaitienė, 

D.Šarkanauskaitė,  

N.Majerienė, 

B.Glaznerienė, 

A.Pakėnas 

 
3.5. Kiti darbai  3.5.1. Techniškai tvarkyti nauji eksponatai (fiksuota pastovi eksponatų 

vieta, padaryta topografija; uţrašyti GEK-o numeriai ant eksponatų ir 

aplankų). 

 

 

 

 

 

3.5.2. Techniškai sutvarkyti grįţę iš parodų ir inventorinti eksponatai. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. Pildyta eksponatų būklės kartoteka. 

 

 

3.5.4. Atrinkta ir išduota inventorinimui 4230 vnt. eksponatų centrinėse 

saugyklose. 

 

3.5.5. Išduota 2130 vnt. eksponatų parodoms ir kt. reikalams. 

 

 

3.5.6. Eksponatai iš laikinų patalpų perkelta į naujas 

saugyklasrekonstruotose muziejaus patalpos.  

 

 

V.Lincevičiūtė,  

I.Sodeikienė, 

V.Balickienė, 

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė, 

J.Čelkienė, 

V.Bareišaitė 

 

V.Lincevičiūtė, 

I.Sodeikienė, 

V.Balickienė, 

J.Zalubaitė, 

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė,  

V.Bareišaitė  

 

J.Ivanauskienė, 

R.Rėklytė 

 

I.Sodeikienė, 

J.Zalubaitė  

 

I.Sodeikienė, 

J.Zalubaitė  

 

Fondų skyriaus ir 

Bern. Brazdţionio 

rinkinio skyriaus  

darbuotojos  
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III. LANKYTOJŲ 

APTARNAVIMAS 
   

1.Muziejaus lankytojai (pagal 

filialus, tikslines grupes) 
Aptarnauti 40600 

lankytojų muziejaus 

ekspozicijose 

Lankytojų skaičius:bendras – 46777 

pavienių lankytojų – 14122 

ekskursijų skaičius – 583 

ekskursantų – 9857 

renginių lankytojų – 12151 

edukacinių užsiėmimų skaičius – 556 

edukacinių užsiėmimų dalyvių – 10647 

 

 

  Centras:  

lankytojų – 24084, iš jų pavienių – 9909, 

renginių – 7891,  

ekskursijų skaičius – 147,   

ekskursantų – 2855, 

edukacinių uţsiėmimų – 168, 

edukacinių uţsiėmimų dalyvių – 3429 

 

  S. Nėries memorialinis muziejus:  

lankytojų – 8304, iš jų pavienių – 1128 

renginių – 1210, ekskursantų – 3811 

ekskursijų skaičius – 200,  

edukacinių uţsiėmimų – 107,  

edukacinių uţsiėmimų dalyvių – 2155 

 

  Vaikų literatūros muziejus:  

lankytojų – 4434, iš jų pavienių – 1142, 

renginių – 826,  ekskursantų – 346 

ekskursijų skaičius – 21 

edukacinių uţsiėmimų – 108,  

edukacinių uţsiėmimų dalyvių – 2120 

 

  J. Grušo memorialinis muziejus:  

lankytojų – 4307, iš jų pavienių – 1203 

renginių – 1044, ekskursantų – 730 

ekskursijų skaičius – 50,  

edukacinių uţsiėmimų – 74,  

edukacinių uţsiėmimų dalyvių – 1330 
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  J. Tumo-Vaižganto memorialinis muziejus:  

lankytojų – 2545, iš jų pavienių – 340 

renginių – 810, ekskursantų – 1020 

ekskursijų skaičius – 60,  

edukacinių uţsiėmimų – 27,  

edukacinių uţsiėmimų dalyvių – 375 

 

  B.V. Sruogų namai – muziejus:  

lankytojų – 3103, iš jų pavienių – 400  

renginių – 370, ekskursantų – 1095 

ekskursijų skaičius – 60,  

edukacinių programų – 72,  

edukacinių uţsiėmimų dalyvių – 1238 

 

 

2. Edukacinės programos (nurodyti 

tęsiamų ir naujų programų temas, 

kokioms lankytojų grupėms jos 

skirtos, kur ir kada vyko) 

2.1. Vesti 460 

edukacinių uţsiėmimų 

pagal parengtas 

edukacines programas 

2.1. Įvykdyta 556 edukaciniai užsiėmimai pagal parengtas  

edukacines programas (50 temų): 

 

 

Ryšių su visuomene skyrius: 

2.1. Vykdyta 168 edukaciniai uţsiėmimai moksleiviams pagal 

parengtas edukacines programas (10 temų): 

- Viešnagė Maironio namuose – 55 

- Maironio gyvenimo takais – 54 

- Svečiuose pas Maironį –  7 

- Ţinių mūšis – 10  

- Pirmasis apsilankymas Maironio namuose – 10  

- Maironio pėdsakais po Kauno senamiestį – 4  

- Jūratė ir Kastytis – 6  

- Paţintis su Maironio namais ir kūryba – 3 

- Nuo plunksnos iki knygos –  16 

- Iliustruojame pasaką – 3 

 

 

J. Mickienė,  

I.Kreivėnaitė, S. 

Butkutė 

S. Nėries memorialinis muziejus 

2.1. Vykdyta 107 edukaciniai uţsiėmimai pagal parengtas edukacines 

programas (8 temos) ikimokyklinio ir mokyklinio amţiaus vaikams bei 

suaugusiems: 

- „Ţalčio pasaka S. Nėries eilėmis” – 14 

- „Eglė ţalčių karalienė“. Spektaklio repeticija – 11  

- Taip arba ne – 52 

- Pabūkime „Senelės pasakos” pasaulyje – 2 

 

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė 
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- S. Nėris. Kūrinių vaikams personaţai – 14  

- Salomėjos Nėries namų labirintuose – 12 

- Pabūkime „Našlaitės” pasaulyje – 1 

-Augalai S. Nėries sodyboje ir kūryboje – 1 

 

-Organizuotas Kauno apskrities moksleivių kūrybinis pleneras: „Ţodis 

+ dailė ir muzika – 2013“, skirtas S. Dariaus ir S. Girėno skrydţio 80-

osioms metinėms. 

-Organizuotas jungtinis rašytojų ir dailininkų kūrybinis pleneras 

„Plastika + ţodis 2013“, skirtas S. Dariaus ir S. Girėno skrydţio 80-

mečiui. 

 

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė 

Vaikų literatūros muziejus 

2.1. Vykdyta 108 edukaciniai uţsiėmimai pagal parengtas edukacines 

programas (15 temų): 

- Seku seku pasaką – 13 

- Šmurkšt atgal į pasaką – 39 

- Iliustruojame  E. Mieţelaičio „Neringą“– 2 

- Arklys Dominykas keliauja – 6 

- Bruknelė – 4  

- Princesių saloje – 2 

- Uţ nevarstomų durų – 1  

- Avinėlis riestaragėlis – 5  

- Megzta pasaka – 2 

- Su V. Tamulaičiu į vabzdţių pasaulį – 5 

- Rašau laišką, ilgą kaip smilga – 2 

- Karalius pamiršo raidyną – 3  

- Praberkim pasakos duris – 8  

- Ydų šalies paslaptys – 10 

- Vieną kartą gyveno... – 8  

 

 

D.Šarkanauskaitė, 

V. Petrikienė 

Organizuoti 2 konkursai: 

- skaitovų konkursas „Maţa kelionė per didelį pavasarį“, skirtas 2013 

m. poetams jubiliatams (1-4 klasių moksleiviams); 

- rašinėlio konkursas „Ir mano tėveliai (seneliai) buvo maţi“, skirtas P. 

Mašioto 150-osiosm gimimo metinėms (5-8 klasių moksleiviams). 

 

D.Šarkanauskaitė, 

V. Petrikienė 
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J. Grušo memorialinis muziejus 

2.1. Vykdyta 74 edukaciniai uţsiėmimai pagal parengtas edukacines 

programas (7 temos): 

- Mano metai (1-2 klasių moksleiviams) – 18  

- Išminties skrynią pravėrus (3-4 klasių moksleiviams) – 12  

- Paţintis su Juozo Grušo muziejumi (5-8 klasių moksleiviams) – 22 

- Nuo Barboros Radvilaitės iki dţiazo“ – 8  

- J. Grušas – ţurnalistas (10-12 klasių moksleiviams) – 5 

- Paţįstamas ir nepaţįstamas rašytojas Juozas Grušas (viktorina 

vyresniųjų klasių moksleiviams) – 5  

- Šešėlių teatras – 4 

 

 

N.Majerienė, 

D.Ţilionienė 

J. Tumo–Vaiţganto memorialinis muziejus 

2.1. Vykdyta 27 edukaciniai uţsiėmimai pagal parengtas edukacines 

programas (4 temos): 

- Viktorina – ţaidimas „Ką tau papasakojo Vaiţganto namuose esantys 

daiktai?“ – 9 

- Literatūrinė pamoka – skaitymas „Vaiţganto portretas: tekstų 

mozaika“ – 6  

- Paţintis su Vaiţganto muziejumi – 9  

- Neuţmirštamas Vaiţgantas – 3  

 

 

A.Pakėnas 

B.V. Sruogų namai – muziejus 

2.1. Vykdyta 72 edukaciniai uţsiėmimai pagal parengtas edukacines 

programas (6 temos): 

- Daiktai pasakoja – 20 

- Balio Sruogos biografija ir kūryba – 6 

- Kurk su Baliu Sruoga – 4 

- „Giesmė apie Gediminą“ – iliustracijų kūrimas – 9 

- „Metų laikai“ – 1  

- „Dievų miškas” – 32 

 

 

B.Glaznerienė, 

V.Bareišaitė 

2.2. Parengti 21 naują 

edukacinę programą 
2.2. Parengta 21 nauja edukacinė programa: 

 

 

Ryšių su visuomene skyrius: 

2.2. Parengta 9 naujos edukacinės programos:  

- Maironio namų ir sodo labirintuose. 

J. Mickienė, 

E. Rankauskienė, 

I.Kreivėnaitė, S. 
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- Pasikartokime Kristijoną Donelaitį, I dalis. 

- Viktorina  „Kristijono Donelaičio gyvenimas ir kūryba“. 

- Viktorina moksleiviams  „Vydūno gyvenimas ir kūryba“. 

- Viktorina suaugusiems, skirta Jono Mačiulio-Maironio 125 metų 

kūrybinio darbo jubiliejui. 

- „Palieku visą savo judomąjį turtą“.Parengtos uţduotys bei viktorinos 

klausimai Tarptautinės muziejų dienos ir Europos muziejų nakties 

renginio lankytojams. 

- Organizuotas respublikinis jaunųjų kūrėjų konkursas. 

- Organizuotas respublikinis jaunųjų skaitovų konkursas. 

- Organizuotas respublikinis moksleivių piešinių konkursas pagal 

Anzelmo Matučio, Kosto Kubilinsko, Birutės Pūkelevičiūtės kūrybą. 

 

Butkutė 

 

Bendrasis skyrius: 

2.2. Parengta edukacinė programa „Reklaminio edukacinio filmo apie 

Maironio lietuvių literatūros muziejų ir padalinius kūrimas“. 

 

D.Cibulskienė  

 

 

Vaikų literatūros muziejus 

2.2. Parengta 3 naujos edukacinės programos: 

- Su V. Tamulaičiu į vabzdţių pasaulį (3-4 klasių moksleiviams). 

- skaitovų konkursas „Maţa kelionė per didelį pavasarį (1-4 klasių 

moksleiviams) 

- rašinėlio konkursas „Ir mano tėveliai (seneliai) buvo maţi (5-8 klasių 

moksleiviams) 

 

 

D.Šarkanauskaitė, 

V.Petrikienė 

S. Nėries memorialinis muziejus 

2.2. Parengtos 2 naujos  edukacinės programos:   

- Moksleivių kūrybinis pleneras „Ţodis + dailė ir muzika – 2013“. 

- Jungtinis rašytojų ir dailininkų kūrybinis pleneras „Plastika + ţodis 

2013“. 

 

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė 

J. Grušo memorialinis muziejus 

2.2. Parengtos 2 naujos edukacinės programos: 

- Advento šviesoje (šeimoms). 

- Uţ mūsų laisvę. Pilietiškumo atspindţiai vaikų piešiniuose (5-8 klasių 

moksleiviams). 

 

 

D.Ţilionienė, 

N.Majerienė  
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B. ir V. Sruogų namai – muziejus  

2.2. Parengtos 2 naujos edukacinės programos:  

- „Metų laikai” pagal B. Sruogos eilėraščių ciklą vaikams (edukacinė 

programa šeimoms). 

- „Dievų miškas“ (šeimoms ir vidutinio amţiaus moksleiviams). 

 

B.Glaznerienė, 

V.Bareišaitė 

J.Tumo – Vaiţganto memorialinis muziejus 

2.2. Parengtos2 naujos edukacinės programos moksleiviams: 

-Rašinio konkursas „Vaiţganto asmenybės ţavesys“. 

- Jaunam veikėjui. 

 

A.Pakėnas  

3. Muziejaus renginiai (nurodyti 

renginių pavadinimus, laiką ir vietą) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Organizuoti 81 

kultūrinį renginį, iš jų – 

19 vaikams ir 

moksleiviams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Organizuota 130 kultūrinių renginių, iš jų – 33 vaikams ir 

moksleiviams, 1 – jaunimui, 1 renginių ciklas: 

 

 

Ryšių su visuomene skyrius 

(Maironio lietuvių literatūros muziejuje): 

3.1. Organizuota  64 kultūriniai  renginiai, iš jų – 6  moksleiviams, 1 

jaunimui,1 renginių ciklas (11 renginių) senjorams ir Trečiojo amţiaus 

universiteto literatūros fakulteto klausytojams:  

 

 

 

E.Rankauskienė  

- Arvydo Juozaičio knygos „Gyvųjų teatras“ (dramos) sutiktuvės (2013-

01-08) 

- Algimanto Mackaus atminimo vakaras (2013-01-10) 

 

- Gvido Latako knygos „Nekalendoriniai šventieji“ sutiktuvės ir 

kultūros ţurnalo „Naujoji Romuva“ naujausio numerio pristatymas 

(2013-02-12) 

- Literatūros popietė Seinių gimnazijos moksleiviams (2013-02-15) 

-Kaliningrado miesto dailės mokyklos vaikų piešinių 

parodos„Donelaičio pasaulis“  atidarymas. (2013-02-18) 

- Gintauto Labanausko poezijos knygos „Krislai“ sutiktuvės (2013-03-

07) 

- katalikų radijo Maţosios studijos bendradarbės, nacionalinės M. K. 

Čiurlionio menų mokyklos koncertmeisterės Jūratės Kuodytės knygos 

„Slenkstis. Pokalbiai su Antanu Saulaičiu SJ“ sutiktuvės (2013-03-13) 

-  Pasaulinės poezijos dienos minėjimas, skirtas poetui, eseistui, 

ţurnalistui Stasiui Stacevičiui atminti(2013-03-21) 

 

 

Kartu su Išeivių 

lit. skyriumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartu su Išeivių 

lit. skyriumi 

 

 

 

http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=1564
http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=1564
http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=1569
http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=1569
http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=1569
http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=1585
http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=1588
http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=1588
http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=1588
javascript:void(0);/*1364374364836*/
javascript:void(0);/*1364374364836*/
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-Vydūno 145-ųjų gimimo metinių minėjimas (2013-04-04) 

- Jurgio Brėdikio antrosios knygos „Likimas leido...“ sutiktuvės (2013-

04-10) 

- „Antanas Baranauskas ir Maironis“ (Maironio kūrybinio darbo 125-

mečiui paminėti) (2013-04-12) 

- Vlado Kalvaičio novelių romano „Sustiprinto reţimo barakas“ 

sutiktuvės (2013-04-18) 

- Atminimo vakaras, skirtas pedagogei-lituanistei, kultūros 

puoselėtojai Eugenijai Mikšytei-Lašienei. Renginio metu pristatyta 

atsiminimų knyga „Eugenija Mikšytė-Lašienė. Apie save bei kitus ir 

kiti apie Ją“ (2013-04-25) 

-Kazimiero Jakučio-Pagulbio ir grupės naujojo DVD pristatymo 

koncertas (2013-04-26) 

- susitikimas su knygų serijos „Lietuvių literatūros lobynas. XX 

amţius“ leidėjais (2013-05-15) 

- Henriko Algio Čigriejaus jubiliejinė popietė su nauja knyga „atidaryk, 

kaimyne“ (2013-05-16) 

-Tarptautinės muziejų dienos ir Europos muziejų nakties renginys 

(2013-05-18) 

- Poezijos pavasario šventė (2013-05-31) 

- Respublikinio moksleivių kūrybos konkurso aptarimas ir laureatų 

apdovanojimas (2013-06-22) 

- Sigito Gedos  atminimo vakaras, skirtas 70-mečio jubiliejui (2013-06-

06) 

-Rotušės aikštės kaimynų šventė (2013-06-12) 

- Brolio Bernardo Belicko  OFM poezijos knygos „Taip priėjo 

gyvenimas“  sutiktuvės (2013-06-26) 

-Literatūros ir muzikos šventė „Ant marškinių baltos dienos“, skirta 

paminėti muziejaus įkūrimo 77-ąsias, Maironio mirties 81-ąsias metines 

(2013-06-27) 

- Knygų „Sibiro vaikai“ ir „Children of Siberia“ sutiktuvės (2013-08-

01) 

-Stanislovo Rubinovo knygos „Miške ir scenoje“ sutiktuvės (2013-09-

18) 

-Renginys, skirtas paminėti 90-ąsias rašytojos, aktorės Birutės 

Pūkelevičiūtės (1923–2007) gimimo metines 

-Lidijos Šimkutės (dvikalbės eilėraščių knygos „Kaţkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartu su Išeivių 

lit. skyriumi 

 

 

 

Išeivių literatūros 

skyrius 

 

 

Išeivių literatūros 

skyrius 
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pasakyta“/„Something is Said“ sutiktuvės (2013-09-24) 

-Vinco Mykolaičio-Putino 120-ųjų gimimo metinių minėjimas (2013-

09-26) 

- Elenos Borusevičiūtės-Šidlauskienės knygos „Nesutemsta uţ 

lango“ sutiktuvės (2013-10-04) 

-Mokslinė konferencija „Literatūros istorija: ką verta eksponuoti 

muziejuje?“ (2013-10-10) 

- Pedro Lenzo knygos „Čia aš varatarius“ sutiktuvės (2013-10-12) 

-Renginys, skirtas 1863 metų sukilimo 150-osioms metinėms paminėti 

(2013-10-14) 

-Jono Mačiulio-Maironio gimimo ir vardo dienos šventė (2013-10-

24) 

-Parodos  „Antroji kelionė“ aptarimas ir susitikimas su dailininku 

Alfonsu Vilpišausku (2013-10-25) 

-Naujai išleistos Vydūno knygos „Sveikata. Jaunumas. Groţė“ 

pristatymas (2013-10-29) 

-Donaldo Kajoko knygos „Lapės gaudymas“ sutiktuvės (2013-10-30) 

-Vakaras  „Kišenėj pavasarių šimtas“, skirtą paminėti poeto Kazio 

Binkio 120-ąsias gimimo metines (2013-11-06) 

- Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso I turas (2013-11-09) 

- Dovilės Zelčiūtės knygos „Dţuljetos suknelė“ sutiktuves (2013-11-

18) 

- Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso II turas (2013-11-23) 

-Renginys, skirtas Tarmių metams (2013-11-26) 

- Teatralizuotas muzikinis projektas „M. K. Oginskis: Tėvynei skiriu 

turtus, darbą ir gyvenimą“ (2013-11-29) 

-Jurgio Gimberio knygos „Brauno judesiai“ sutiktuvės (2013-12-06) 

- Pauliaus Norvilos antrosios poezijos knygos „Kortų traukimas tėra tik 

dalis ritualo“ sutiktuvės (2013-12-07) 

- Moterų literatūros ir muzikos vakaras (2013-12-10) 

-  Vytauto Martinkaus knygos „Estezė ir vertinimai“ sutiktuves (2013-

12-12) 

- Šviesės Čepliauskaitės  vakaras-koncertas „Romantizmo dvasios 

uţburti“ (2013-12-13) 

- Popietė kuriančiam jaunimui (2013-12-14) 

- Antano A. Jonyno kūrybos vakaras (2013-12-17) 

-Literatūrinė uţstalė su Petro Palilionio eilėraščių knyga „Gyvybės 

 

 

 

Išeivių literatūros 

skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Cibulskienė 
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išverktoj aky“ (2013-12-19) 

- Literatūrinė-muzikinė popietė „Kalėdų belaukiant“ (2013-12-18) 

- Literatūrinis rytmetys Kauno jėzuitų gimnazijos moksleiviams 

„Maironio kūrybinis palikimas ir rūmų istorija“  (2013-12-20) 

- Maironio asmenybės ir kūrybos paslaptys. Popietė Arvydų klubo 

nariams (2013-11-20) 

 

Organizuotas edukacinių renginių ciklas senjorams irTrečiojo 

amžiaus universiteto Literatūros fakulteto klausytojams (11 

renginių): 

- Salomėja Nėris ir teatras (2013-02-13) 

- „Slėpiningoji ţmogaus didybė“ (Vydūnui – 145) (2013-04-24) 

- „Autobiografija H. A. Č.“ (Henrikui Algiui Čigriejui – 80) (2013-05-

08) 

-Balys Sruoga Štuthofo koncentracijos stovykloje (2013-05-22) 

-„Realybė nėra menkesnė uţ svajonę...“ (Birutei Pūkelevičiūtei – 90) 

(2013-09-11) 

-Vincas Mykolaitis-Putinas jubiliejinėje parodoje ir prisiminimuose 

(2013-09-25) 

- leidinio „Saulėtas vainikas“ (fragmentai iš neskelbtų Maironio 

rankraščių) pristatymas (2013-10-09) 

- Rašytojai 1863 metų sukilime (2013-10-23 

- „Vėtrą šaunią apkabinęs“ (Kaziui Binkiui – 120) (2013-11-13) 

-Bernardo Brazdţionio gyvenimo keliais (2013-11-27) 

- Paralelės: Maironis ir Bern. Brazdţionis (2013-12-11) 

 

E.Rankauskienė  

S. Nėries memorialinis muziejus 

3.1. Organizuota 8 kultūriniai renginiai, iš jų – 2 moksleiviams: 

– Meilės lyrikos skaitymų popietė „Ir tolimi, ir mylimi pavasariai 

suėjo...” 2013-02-14; 

– LNRS vieno eilėraščio konkursas „Lygiadienio giesmė 2013”. 2012-

03-16. 

– Tradicinė moterų kūrybos popietė „Pavasario vėjų dvelkimas“. 2013-

05-11. 

– Muziejų naktis. Moksleivių kūrybinio plenero darbų pristatymo 

šventė „Mes trokštame sparnų“. 2013-05-18 

– Kauno miesto moksleivių „Poezijos pavasarėlis“. 2013-05-22. 

 

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė 

http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=1736
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– Jungtinio rašytojų ir dailininkų kūrybinio plenero „Plastika + ţodis 

2013“, skirto S. Dariaus ir S. Girėno 80-mečiui, darbų pristatymo 

šventė. 2013-09-22.  

– Medelių sodinimo akcija-šventė „Leidţias į pakalnę obelaitės“. 2013-

10-11. 

– S.Nėries gimtadienio minėjimas „Tu šauki mane vardu...“. 2013-11-

16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikų literatūros muziejus 

3.1. Organizuota 13  renginių vaikams: 

- G. Adomaitytės knygos Prie sidabro kalnų sutiktuvės (2013-02-05) 

- M. Vainilaičio 80 –mečio minėjimas (2013-04-12) 

- D. Marcinkevičienės knygos Pūkuotukai- atspindys to Prarastojo 

laikosutiktuvės (2013-04-25) 

- V. Tamulaičio 100-mečio minėjimas (2013-04-26) 

- V. Bacevičiaus pradinės mokyklos antrokų šeimos šventė (2013-05-

10) 

- Vaikystės pasaka- V. Kudirkos progimnazijos pradinukų literatūrinės 

kūrybos pristatymo šventė (2013-05-29) 

- L. Navickaitės knygos Visa tiesa apie vėją sutiktuvės (2013-09-20) 

- Mokytojų dienos minėjimas (2013-10-05) 

- Susitikimas su Vile Vėl (2013-10-21) 

- Šiaurės šalių bibliotekų savaitės baigiamasis renginys Ţiema 

šiaurėje(2013-11-16) 

- Susitikimas su M. Jonučiu ir S. Chlebinskaite: Tu gali sukurti 

knygą(2013-12-04) 

- Z. Sadauskaitės ir D. Ţiedelienės dainų knygelės Saulės lieptais 

sutiktuvės (2013-12-06 

- P. Mašioto 150-mečio minėjimas (2013-12-19) 

 

 

D.Šarkanauskaitė, 

V.Petrikienė  

J. Grušo memorialinis muziejus 

3.1. Organizuota 20 kultūrinių renginių, iš jų – 9 moksleiviams:  

- Uţgavėnių šventė Ţaliakalnio bendruomenei 2013-02-12 

- Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Šventės, brandinančios savitą ir 

savąją raišką“ – projekto „1863 metų sukilimo atspindţiai lietuvių 

kultūros erdvėje“ renginys 2013-02-22 

- Literatūrinė-muzikinė programa „1863 m. sukilimo atspindţiai 

lietuvių kultūros erdvėje“ 2013-03-19 – projekto „1863 metų sukilimo 

 

N.Majerienė, 

D.Ţilionienė, 

J.Čelkienė 
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atspindţiai lietuvių kultūros erdvėje“ renginys 

- Popietė, skirta tarptautinei teatro dienai 2013-03-26 

- Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Jaukiai skleidęs dvasios šviesą“, 

skirta kunigui, poetui Ričardui Mikutavičiui atminti 2013-04-23 

- Literatūrinė-muzikinė popietė „Laisvės šauklių balsas Juozo Grušo 

dramose“ – projekto „1863 metų sukilimo atspindţiai lietuvių kultūros 

erdvėje“ renginys 2013-04-26 

- Meilės deivei Mildai skirta šventė 2013-05-13 

- Tarptautinei muziejų dienai skirtas renginys „Jaunųjų balsai“ 2013-

05-18 

- Tarptautinei muziejų dienai skirtas renginys „Šeima muziejuje“ 2013-

05-18 

- Rytmetis „Sveika, pasaka“ 2013-05-22 

- Teatro pamoka-pokalbis „Tai mums rūpi“ 2013-05-23 

- Poezijos pavasario renginys „Poezijos skaitymai“ 2013-05-28 

- Atvira pamoka-diskusija Kauno moksleiviams „Sukilėliai“ – projekto 

„1863 metų sukilimo atspindţiai lietuvių kultūros erdvėje“ renginys 

2013-09-27 

- Kauno moksleivių piešinių konkurso „Jie kovojo uţ mūsų laisvę“ 

dalyvių darbų parodos atidarymas ir laureatų pagerbimo šventė  - 

projekto „1863 metų sukilimo atspindţiai lietuvių kultūros erdvėje“ 

renginys 2013-10-17 

- Susitikimas su poete Zene Sadauskaite 2013-10-22 

- Atvira paskaita-diskusija „Rusijos ir Lietuvos istorijos sankirtos: 1863 

m. sukilimas ir jo vadai“ – projekto „1863 metų sukilimo atspindţiai 

lietuvių kultūros erdvėje“ renginys 2013-10-31 

- Muzikinė-literatūrinė kompozicija „Laisvės šaukliai“ – projekto „1863 

metų sukilimo atspindţiai lietuvių kultūros erdvėje“ renginys 2013-11-

28 

- „Tegul laisvė Lietuvos širdyse teţydi...“ – projekto „1863 metų 

sukilimo atspindţiai lietuvių kultūros erdvėje“ renginys 2013-12-05 

- Anastazijos Sučylienės poezijos knygos „Atminties ravėjimas“ 

sutiktuvės 2013-12-06 

- Kauno pradinių klasių mokinių ir jų šeimų narių atvirukų konkurso-

parodos „Kalėdos, Kalėdos...“ laureatų pagerbimo šventė 2013-12-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Tumo–Vaiţganto memorialinis muziejus  
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3.1. Organizuota 18 kultūrinių renginių: 

- Poeto S. Stacevičiaus atminimo vakaras „Aš ieškau pavasario“ (2013-

02-19) . 

- Poeto Alio Balbieriaus kūrybos vakaras (2013-03-08). 

- Poezijos rytmetys „Pas Vaiţgantą“ (2013-03-16). 

- Rimo Buroko 60-čio minėjimas (2013-04-23). 

- Ričardo Mikutavičiaus knygos „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“ 

pristatymas (2013-04-26). 

- Pirmųjų knygų šventė (2013-05-16). 

- Tradicinis poezijos rytmetys „Pas Vaiţgantą“ (2013-05-25). 

- Tradicinė konferencija skirta Tėvo dienai (2013-05-30). 

- „Naujosios Romuvos“ naujausio numerio pristatymas (2013-06-12). 

- Kunigo Antano Mackevičiaus 185-jo gimtadienio minėjimas (2013-

06-25). 

- Poezijos rytmetys „Pas Vaiţgantą“ (2013-06-29).  

- Julijos Augustauskienės (Rudenės) kūrybos vakaras (2013-08-23). 

- Poezijos rytmetys „Pas Vaiţgantą“ (2013-09-14). 

- Vaiţganto gimtadienio minėjimas. (2013-09-20). 

-  Šv. Pranciškaus vardo dienos minėjimas. (2013-10-04). 

- „Naujosios Romuvos“ naujausio numerio pristatymas (2013-10-18). 

- G. Didelytės knygos „Dainavos klodai“ pristatymas. (2013-10-30). 

- Poeto S. Stacevičiaus atminimo vakaras. (2013-12-18). 

A.Pakėnas 

B.V. Sruogų namai – muziejus 

3.1. Organizuota 7 kultūriniai renginiai, iš jų – 3 moksleiviams: 

- St. Santvaras Sruogų namuose. St. Santvaro bibliografinės           

rodyklės pristatymas, 2013-03-18. 

- Muziejaus naktis. Poezijos skaitymai ir pokalbiai „Poezija – tai sielos 

veidrodis”, dalyvaujant Kauno „Aušros” gimnazijos, Kauno „Vyturio” 

katalikiškosios mokyklos ir Šančių vidurinės mokyklos moksleiviams 

bei mokytojams, 2013-05-18. 

- Poezijos pavasarėlis su poete Zene Sadauskaite ir Kauno Vytauto 

Ţemaičio pagrindinės mokyklos pradinių klasių moksleiviais, 2013-05-

29.  

- Tapybos pleneras Sruogų sode, dalyvaujant Jonavos moksleivių dailės 

studijos vaikams. (Vad. dail. J. Klevinskaitė ir I. Gleixner), 2013-07-10. 

- B. Sruogos mirties metinių ir įkalinimo Štuthofo koncent- racijos 

stovykloje 70-mečio minėjimas, 2013-10-16. 

 

B.Glaznerienė, 

V.Bareišaitė 
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- Rašytojos A. Ruseckaitės knygos „Šešėlis JMM” pristatymas, 2013-

10-28. 

- Laimono Inio knygos „Kiekvienoj kišenėj pavasarių šimtas” 

pristatymas, 2013-12-12.     
4. Muziejaus interneto svetainės 

plėtra (kas ir kaip buvo atnaujinta) 
Pildyti ir atnaujinti 

interneto svetainę nauja 

medţiaga 

4.1. Pildoma ir nuolat atnaujinama internetinė svetainė Literatūrinė 

Lietuvawww.maironiomuziejus.lt:  

- atnaujinama pirmajame puslapyje skelbiama informacija, įdomus 

eksponatas, apklausos, renginiai, straipsniai apie renginius ir parodas, 

edukacinės veiklos informacija ir kt.; 

- sukurtos dvi naujos skiltys: „Vakarykštės dienos naujienos“ ir 

„Pasikartokime Kristijoną Donelaitį“ (senoje svetainėje). 

 

4.2. Vykdant projektą, svetainei „Literatūrinė Lietuva“ kartu su 

specialistais sukurtas naujas dizainas, įdiegta nauja turinio valdymo 

sistema ir įvairios funkcijos. Vykdyti ir tęsiami informacijos perkėlimo 

darbai. 

 

4.3. Sukurta muziejaus paskyra Twitter portale, pildyta medţiaga apie 

muziejaus veiklą Facebook sukurtoje MLLM paskyroje. 

D.Cibulskienė  

5. Fondų lankytojų aptarnavimas 

(nurodyti aptarnautų lankytojų 

grupes ir skaičių) 

Aptarnauti įvairius 

interesantus 
Fonduose aptarnauta 58   lankytojai: 

5.1. Aptarnauti 3 interesantai, padaryta 234 eksponatų kopijos Bern. 

Brazdţionio rinkinio skyriuje: 

Literatūros mokslo darbuotojai – 2 

Rašytoja – 1  

 

5.2. Aptarnauta 43 interesantai centriniuose fonduose, nuskenuota 195 

vnt. eksponatų: 

Literatūros mokslo darbuotojai – 11 

Ţurnalistai – 5  

Muziejų darbuotojai – 2 

Bibliotekų darbuotojai – 3 

Leidyklų darbuotojai – 5 

Studentai – 8  

Kiti – 9 

 

5.3. Aptarnauta 4 interesantai S. Nėries memorialiniame muziejuje:  

Rašytojas – 1 

 

J.Ivanauskienė 

 

 

 

 

R.Rėklytė, 

I.Sodeikienė  

D.Jasinskienė 

 

 

 

 

 

 

 

I.Aleksaitienė 

 

http://www.maironiomuziejus.lt/
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Studentas – 1 

Kolekcininkai  – 2 

 

5.4. Aptarnauta 8 interesantai J. Grušo memorialiniame muziejuje:  

Studentai – 3 

Reţisierės – 3 

Muziejininkė – 1  

Kiti – 1  

 

 

 

 

N.Majerienė 

6. Kita veikla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Perskaityti 21 

paskaitą 
 6.1. Perskaityta 31 paskaita:  

J. Ivanauskienė – 2 

A. Gedutienė – 2  

R. Maţukėlienė – 2 

N. Raiţytė – 1  

V. Paplauskienė – 1 

A. Ruseckaitė – 14 

A. Vileniškytė – 2 

D. Ţilionienė – 1 

B.Glaznerienė – 1  

A. Pakėnas – 5  

 

 

6.2. Perskaityti 5 moks-

linius, 31 informacinį 

pranešimą 

6.2. Perskaityta 5 moksliniai pranešimai konferencijose (iš jų – 4 

mokslinėse konferencijose), 14 – mokslo populiarinimo pranešimų, 

32 informaciniai pranešimai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondų skyrius 

6.2.3. Perskaityti 2 informaciniai pranešimai: 

- V. Balickienė. Prevencinis konservavimas muziejuje ir tikslinių 

grupių komunikavimas muziejuje. – Muziejaus darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo seminare. 

- R.Rėklytė. Eksponatų skaitmeninimas. – Muziejaus darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo seminare. 

 

 

 

 

 

Bern.Brazdţionio rinkinio skyrius: 

6.2.3. Perskaitytas 1 informacinis pranešimas: 

- V.Lincevičiūtė. Senasis Šilavotas. – Alytaus bibliotekoje renginyje 

„Pavasario ievų daina“. 
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Seniausios literatūros skyrius 

6.2.2. Perskaityti 2 mokslo populiarinimo pranešimai: 

- A.Gedutienė. Metų leidimai ir vertimai. – Maironio lietuvių literatūros 

muziejuje vykusiame K. Donelaičio renginyje. 

- A.Gedutienė. Senieji lietuviški religiniai raštai. – Kauno suaugusiųjų 

mokymo centre. 

Išeivių literatūros skyrius 

6.2.2. Perskaityti 8mokslo populiarinimo pranešimai: 

- V.Paplauskienė. Apie A. Mackų. – Maironio lietuvių literatūros 

muziejuje. 

- V.Paplauskienė. Apie Maironį. – Floridoje, West Palm Beach (JAV) 

LB nariams. 

- V.Paplauskienė. Apie Maironį. – Lietuvių Bendruomenės nariams 

Vašingtone (JAV). 

- V.Paplauskienė. Apie Jurgį Blekaitį. – A. Mončio muziejuje 

Palangoje. 

- V.Paplauskienė. Apie Birutę Pūkelevičiūtę. – Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje jubiliejinio renginio metu. 

- V.Paplauskienė. Apie Birutę Pūkelevičiūtę. – Maironio lietuvių 

literatūros muziejaus renginyje senjorams. 

- V.Paplauskienė. Apie Birutę Pūkelevičiūtę. – L. Truikio muziejuje. 

- V.Paplauskienė. Apie Birutę Pūkelevičiūtę. – J. Zikaro muziejuje 

 

6.2.3. Perskaityti 2 informaciniai pranešimai: 

- V.Paplauskienė . Įspūdţiai iš edukacinės staţuotės JAV. – Muziejaus 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimo seminare. 

- V.Paplauskienė . A. Mackaus ekspedicijos įspūdţiai. – Muziejaus 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimo seminare. 

 

 

Šiuolaikinės literatūros skyrius 

6.2.3. Perskaityti 3mokslo populiarinimo pranešimai: 

- E.Kazlauskas. H.A. Čigriejaus kūrybos savitumas. – Maironio 

muziejuje renginyje senjorams. 

-  V.Markauskienė. V. Mykolaičio-Putino asmenybė, gyvenimo kelias 

ir kūryba. – Maironio muziejaus renginyje senjorams. 

- V.Markauskienė. V. Mykolaičio-Putino asmenybė, gyvenimo kelias ir 
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kūryba. – Prisikėlimo baţnyčios parapijos senjorų klube. 

 
Administracija: 

6.2.1. Perskaityta 5 moksliniai pranešimai: 

 

- A.Ruseckaitė. Muziejinės veiklos patirtys ir įţvalgos, pasibaigus 

Maironio jubiliejiniams metams. – LMA XVI mokslinėje 

konferencijoje „Muziejų daugiafunkciškumas: galimybės ir 

problemos“. 

- A.Ruseckaitė. Mokymasis per edukacines erdves. – Uţsienio lietuvių 

mokytojų mokslinėje konferencijoje „Lietuvių kalbos mokymo 

metodikos“. 

- A.Ruseckaitė. Tarmės rašytojų klasikų kūryboje. – Lietuvos sporto 

universiteto mokslinėje konferencijoje, skirtoje tarmių metams. 

- A.Ruseckaitė. Maironio asmenybė, kūryba, gyvenimas. – 

Marijampolės kolegijos konferencijoje, skirtoje Maironiui. 

- R.Antanaitienė. Lietuviška tradicija kitos kultūros erdvėje: K. 

Donelaitis. – Mokslinėje konferencijoje Kaliningrade „Laiko ţenklų 

palytėti“;. 

 

6.2.2. Perskaityta 23 informaciniai pranešimai: 

- A.Ruseckaitė. Literatūros procesas, jo ypatumai, naujos knygos(apie 

A.Juozaitį, G.Lataką, A.Saulaitį, E.Lašienę, D.Kajoką, J.Gimberį, 

V.Kalvaitį, S.Stacevičių, L.Šimkutę, H.Čigriejų, S.Gedą, 

V.Šoblinskaitę, V.Martinkų, D.Zelčiūtę, K.Binkį, A.A. Jonyną, Putiną, 

S.Rubinovą, Vaiţgantą, A.Baranauską ir kt.) – 22 informaciniai 

pranešimai. – Maironio lietuvių literatūros muziejaus renginiuose. 

- D.Cibulskienė. Įspūdţiai iš tarptautinių seminarų. – Muziejaus 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimo seminare. 

 

S. Nėries memorialinis muziejus 

6.2.2. Perskaityti 2 mokslo populiarinimo pranešimai: 

- A.Vileniškytė. S. Nėris ir karo laikotarpis. – Kauno raj. Rokų 

vidurinėje mokykloje. 

- A.Vileniškytė. S. Nėris ir karo laikotarpis. – Kauno m. „Aušros“ 

gimnazijoje. 
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Vaikų literatūros muziejus 

6.2.3. Perskaityti 3 informaciniai pranešimai:  

- V.Petrikienė. P. Mašioto pasakų pasaulis. – V. Kudirkos viešosios 

bibliotekos Neries filiale ikimokyklinio amţiaus vaikams. 

- D.Šarkanauskaitė. Estijos ir Suomijos muziejai vaikams. – Muziejaus 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimo seminare. 

- V.Petrikienė. Įspūdţiai iš mokymų ,,Lietuvos muziejų edukatorių 

pedagoginės kompetencijos plėtojimas“. – Muziejaus darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo seminare. 

 

B. ir V. Sruogų namai – muziejus  

6.2.2. Perskaitytas 1 mokslo populiarinimo pranešimas: 

- B.Glaznerienė. B. Sruoga. Štuthofo koncentracijos stovykla. – B. ir V. 

Sruogų muziejuje B. Sruogos mirties metinių minėjime. 

 

6.2.3. Perskaitytas 1 informacinis pranešimas: 

- B.Glaznerienė. Štuthofo koncentracijos stovykla. Įspūdţiai iš 

ekspedicijos. – Muziejaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo seminare. 

 

 

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS    

1. Ekspozicijų ir parodų teminių 

planų bei koncepcijų rengimas 

(pavadinimai, trumpas 

apibūdinimas) 

 

 

 

Rengti 1 ekspozicijos 

koncepciją  

1.1.Parengtos 3 ekspozicijų koncepcijos: 

- naujos literatūrinės ekspozicijos rekonstruotose Maironio 

lietuvių literatūros muziejaus patalpose; 

- Vaikų literatūros muziejaus ekspozicijos; 

- restauruotuose rūsiuose „Kalėjimo“, kuriame kalėjo 1863 metų 

sukilimo vadas kunigas A. Mackevičius, ekspozicijos. 

 

R.Antanaitienė ir 

skyrių vedėjai 

D.Šarkanauskaitė  

A.Gedutienė  

Parengti 16 parodų 

koncepcijas ir teminius 

ekspozicinius planus 

1.2. Parengta 25 parodų koncepcijos ir teminiai ekspoziciniai 

planai: 

- Rašytojai 1863 m. sukilime; 

- Kristijonui Donelaičiui – 300  

- K. Binkiui – 120  

- „Slėpiningoji ţmogaus didybė“ (Vydūnui – 145) 

- „Mes gimėme vieni...“ (skirta A. Mackui) 

- „Svajonė nėra menkesnė uţ realybę...“ (skirta B. Pūkelvičiūtei) 

- Poetui Stasiui Stacevičiui atminti 

 

 

A.Gedutienė  

A.Gedutienė 

R.Maţukėlienė 

N.Raiţytė  

V.Paplauskienė 

V.Paplauskienė 

E.Kazlauskas 
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- H. Čigriejui – 80 

- S. Gedai – 70 

- 2013-ųjų rašytojams jubiliatams 

- Poezijos pavasaris 2013 

- V. Mykolaičiui-Putinui – 120 

- Poetui ir dailininkui L. Gutauskui – 75  

- Poezija ir kiti menai Palemone 

- S. Nėries vertimai ir M. Vaitkus 

- „Maţa kelionė per didelį pavasarį“ (vaikų poetams – 2013 metų 

jubiliatams) 

- „Ateikit, niekad neapvilsiu“ (M. Vainilaičiui – 80) 

- Širdies ilgesio ţiburėlis (V. Tamulaičiui – 100) 

- „Manoji Lietuva“ 

- Senos tradicijos atgyja 

- Jie kovojo uţ mūsų laisvę 

- Koplytstulpiai 

- Barboros Radvilaitės istorijos 

- „Kalėdos, Kalėdos...“ 

- Vasaros spalvos Sruogų sode (Vaikų plenero darbų) 

 

E. Kazlauskas 

A.Protienė 

V.Markauskienė 

V.Markauskienė 

V.Markauskienė  

V.Markauskienė  

A.Vileniškytė 

I.Aleksaitienė 

V.Petrikienė  

 

D.Šarkanauskaitė  

V.Petrikienė  

N.Majerienė 

D.Ţilionienė  

N.Majerienė  

N.Majerienė  

N.Majerienė  

N.Majerienė  

B.Glaznerienė  

2. Atnaujintos ekspozicijos 

(pavadinimas ir vieta, nurodant 

filialą) 

Atnaujinti 1 ekspoziciją Atnaujintos 2 ekspozicijos: 

- Vaikų literatūros muziejaus ekspozicija; 

 

- restauruotuose rūsiuose „Kalėjimo“ ekspozicija (1863 metų sukilimo 

150-osioms metinėms). 

 

 

D.Šarkanauskaitė, 

V.Petrikienė 

A.Gedutienė  

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, 

vieta, laikas) 
Parengti 25 

stacionarines parodas 

 

 

 

 

 

 

 

Parengta ir muziejuje eksponuota 31 stacionarinė paroda, iš jų – 18 

iš muziejaus fondų:  

 

 

Seniausios literatūros skyrius 

3.1. Parengtos 2 parodos: 

- Rašytojai 1863 metų sukilime (veikia nuo spalio mėn.) 

- Kristijonui Donelaičiui – 300 (veikia nuo gruodţio 31 d.) 

 

 

A.Gedutienė  

A.Gedutienė 

 

Senosios literatūros skyrius 

3.1. Parengtos 2 parodos: 

- „Slėpiningoji ţmogaus didybė“, skirta Vydūno 145-osioms gimimo 

 

 

N.Raiţytė  



 34 

metinėms. Veikėkovo – balandţio mėn. 

- “Vėtrą šaunią apkabinęs“, skirta K. Binkio 120-mečiui. Veikė spalio – 

gruodţio mėn.   

 

R.Maţukėlienė 

 

 

  Išeivių literatūros skyrius 

3.1. Parengtos 2 parodos: 

- „Mes gimėme vieni...“, skirta A. Mackui (veikė sausio mėn.) 

- „Svajonė nėra menkesnė uţ realybę...“, skirta B. Pūkelevičiūtei (veikė 

liepos–rugsėjo mėn.) 

 

 

 

V.Paplauskienė  

V.Paplauskienė  

  Šiuolaikinės literatūros skyrius 

3.1. Parengta 7 parodos iš muziejaus fondų: 

- Labas vakaras poezija. (Poetui Stasiui Stacevičiui atminti). Veikė 

kovo 21- 29 d. 

- Autobiografija H. A. Č (A. Čigriejaus 80-mečiui)  

Veikė balandţio – geguţės mėn. 

-Mano galvoj plasta varnėnas (S. Gedos jubiliejui) Veikė geguţės – 

birţelio mėn. 

- Paroda, skirta 2013-ųjų rašytojams jubiliatams (R. Rakausko 

nuotraukos). Veikė  geguţės mėn.  

- Praėjusios šventės akimirkos (Poezijos pavasario šventei skirta 

paroda) Veikė  geguţės – rugsėjo mėn. 

- Einu per pasaulį tarsi per šventovę (V. Mykolaičio-Putino 120-osioms 

gimimo metinėms). Veikė birţelio – spalio mėn. 

- Leonardui Gutauskui - 75-eri. Veikia nuo spalio mėn. 

 

 

E.Kazlauskas 

 

E.Kazlauskas 

 

A.Protienė 

 

V.Markauskienė  

 

V.Markauskienė  

 

V.Markauskienė 

 

V.Markauskienė 

 

  Ryšių su visuomene skyrius     

3.1. Parengtos 5 parodos ne iš muziejaus fondų: 

- Kaliningrado miesto dailės mokyklos vaikų piešinių 

paroda„Donelaičio pasaulis“ 

- Gasparo Aleksos fotografijų paroda „Nesibaigianti kelionė“ (2012 m. 

kelionės į Šventąją ţemę refleksijos) 

- Įvairių dailininkų tapybos darbų paroda „Nidos ekspresija“ 

-Alfonso Vilpišausko tapybos paroda „Antroji kelionė“ 

- Moksleivių piešinių paroda  pagal Anzelmo Matučio, Kosto 

Kubilinsko, Birutės Pūkelevičiūtės kūrybą. 

 

 

E.Rankauskienė 

http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=1569
http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=1569
http://www.maironiomuziejus.lt/page.php?id=1709
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S. Nėries memorialinis muziejus 

3.1. Parengtos 3 parodos, iš jų – 2 iš muziejaus fondų: 

- „Poezija ir kiti menai Palemone“ (veikė geguţės 10 – 18 d.); 

- „Mes trokštame sparnų“( moksleivių kūrybinio plenero darbai. Veikė 

geguţės – birţelio mėn. 

- Kūrybinio plenero „Plastika + ţodis 2013“, skirto S. Dariaus ir S. 

Girėno skrydţio 80-mečiui, darbai. Veikė rugsėjo – spalio mėn. 

- S. Nėries vertimai ir Mykolas Vaitkus“. Veikė lapkričio – gruodţio 

mėn. 

 

 

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė 

Vaikų literatūros muziejus 

3.1. Parengta 3 parodos iš muziejaus fondų: 

-„Maţa kelionė per didelį pavasarį“, skirta poetams -2013 m. 

jubiliatams. Veikė kovo mėn. 

- „Ateikit, niekad neapvilsiu“, skirta M. Vainilaičio 80-mečiui. Veikė 

sausio mėn. 

- „Širdies ilgesio ţiburėlis“, skirta V. Tamulaičio 100-mečiui. Veikė 

vasario mėn. 

 

3.2. Eksponuotos 9 vaikų ir moksleivių kūrybinių darbų parodos: 

- lopšelio-darţelio Gintarėlis ugdytinių piešinių paroda Lietuvos kūrėjų 

portretai (vadovė I. Mikuličiūtė)  

- KTKC studijos Šlamutis narių piešinių paroda Paukščiai sugrįţo 

(vadovė D. Ţiurkelienė)  

- lopšelio-darţelio Atţalėlė bendruomenės puokščių paroda Velykų 

sodelis  

 - Lopšelio-darţelio „Neţiniukas“ projekto „Pasakų šaly“ paroda  

- „Graţiausi ţodeliai mūsų knygelėj“ (Kauno Ţaliakalnio ir Eigulių 

seniūnijų ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda. 

(Organizatorės – l-d Svirnelis pedagogės)  

- Rumšiškių A. Baranausko gimnazijos Dovainonių skyriaus 5–10 

klasių moksleivių kūrybinių darbų paroda  „Pro gimtinės langą“ 

(vadovė V. Ţaltauskaitė)  

- I. Mikuličiūtės dailės studijos ir lopšelio-darţelio Gintarėlis ugdytinių 

piešinių paroda, skirta Mindaugo karūnavimo dienai  

-I. Mikuličiūtės dailės studijos ir lopšelio-darţelio Gintarėlis ugdytinių 

piešinių paroda Ţiema Šiaurėje 

 

 

V.Petrikienė  

 

D.Šarkanauskaitė 

 

V.Petrikienė  
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- I. Mikuličiūtės dailės studijos, lopšelio-darţelio Gintarėlis ugdytinių ir 

A. Martinaičio dailės mokyklos mokinių piešinių paroda Piešiame 

Mašiotą  

 

J.Grušo memorialinis muziejus 

3.1. Parengta 6 parodos ne iš muziejaus fondų:  

- „Manoji Lietuva“. Veikė vasario – kovo mėn. 

- „Senos tradicijos atgyja“. Veikė kovo mėn. 

- „Jie kovojo uţ mūsų laisvę“. Veikė spalio mėn. 

- „Koplytstulpiai“. Veikė spalio – lapkričio mėn. 

- „Barboros Radvilaitės istorijos“. Veikė lapkričio – gruodţio mėn. 

- „Kalėdos, Kalėdos...“. Veikė gruodţio mėn. 

 

 

 

N.Majerienė 

D.Ţilionienė  

B.V.Sruogų namai – muziejus 

3.1. Parengtos 1 paroda ne iš muziejaus fondų: 

- Vasaros spalvos Sruogų sode (Jonavos dailės studijos vaikų plenero 

darbai). Veikė liepos mėn. 

 

 

B.Glaznerienė, 

V.Bareišaitė 

4. Parodos kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir uţsienyje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 

4.1. Eksponuoti 

kilnojamąją parodą 

 

 

4.1. Eksponuotos 3 kilnojamos parodos: 

- ,,XX a. literatūros akcentai“ – Kraţių M.K. Sarbievijaus kultūros 

centre, geguţės – birţelio mėn.; 

- Maironio sodas – Kauno universitetinių klinikų Endokrinologijos 

klinikoje, vasario – birţelio mėn.; 

- Maironis ir Aleksotas – groţio studijoje „Aleksota“, geguţės – 

birţelio mėn. 

 

R.Antanaitienė 

 

 

 

 

 

 

 
5. Virtualios parodos (pavadinimas, 

tinklalapio adresas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Parengti ir 

eksponuoti 21 virtualią 

parodą „Literatūrinėje 

Lietuvoje“ 

 

 

 

 

 

 

 

5. Parengta ir eksponuota 21 virtuali 

parodawww.maironiomuziejus.lt  svetainėje: 

D.Cibulskienė  ir 

muziejininkai 

- Bern. Brazdţionio apdovanojimai V.Lincevičiūtė    

- Bronius Radzevičius (1940 – 1980) D.Jasinskienė  

- Rašytojai 1863 metų sukilime A.Gedutienė  

- Vilhelmas Storosta – Vydūnas  N.Raiţytė  

- Vincas Kudirka N.Raiţytė  

- Kazys Binkis R.Maţukėlienė  

- Č. Grincevičiui – 100  V.Paplauskienė 

- Jurgiui Blekaičiui atminti V.Paplauskienė 

- Birutei Pūkelevičiūtei – 90  V.Paplauskienė   

http://www.maironiomuziejus.lt/
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- M. Vaitkui – 90  V.Paplauskienė  

- S. Gedai – 70  A.Protienė  

- H. Čigriejui – 80  E.Kazlauskas 

- A. Jonynui – 90   V.Markauskienė 

- Petrui Rimkūnui – 100  D.Cibulskienė  

- Vytautui Bičiūnui – 120  D.Cibulskienė  

- Piešinių konkurso laureatų darbai D.Cibulskienė  

- Ţodis + dailė ir muzika A.Vileniškytė  

- V. Tamulaičiui – 100  D.Šarkanauskaitė  

- K. Kubilinskui – 90  D.Šarkanauskaitė  

- J. Grušo memorialiniai daiktai N.Majerienė  

- „Esu įkaitas uţ savo tautą...“ B.Glaznerienė  

 

5.2. Parengti 3 

virtualias parodas 

kompaktinėse 

plokštelėse 

5.3. Parengta 3 virtualios parodos kompaktinėse plokštelėse: 

- „Birutei Pūkelevičiūtei – 90“; 

- „Jurgiui Blekaičiui atminti“; 

- „Mykolui Vaitkui – 90“; 

 

V.Paplauskienė  

6. Bendradarbiavimas su kitais 

muziejais (kokioms parodoms, 

kokių ir kiek eksponatų paskolinta) 

 6.1.  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 Didţiojo Karo muziejus – apie iš jų pasiskolintų 

eksponatų (9 vnt.) būklę. 

 

6.2. 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.), Ţemaičių 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. 

 

6.3. Paskolinta 11 eksponatų kitiems muziejams: 

- Birštono muziejui, parodai „Jonas Jablonskis ir Vasario 16-oji“ (MD – 

1 vnt.) – J. Jablonskio veţimėlis 

R. Rėklytė 

 

 

 

 

 

R.Rėklytė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.Rėklytė  
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- Prienų krašto muziejaus padaliniui  Šilavoto „Davatkynas“, parodai 

„Tautodailė ir poezija“ (MD – 10 vnt.) – Bern. Brazdţionio 

memorialiniai daiktai 

 

A.Ruseckaitė  

7. Kiti darbai  7.1. Projekto „Europeana Photography“ koordinatorių ruošiamai 

audiovizualinei ir interaktyviai kilnojamai senųjų fotografijų parodai 

„XIX a. II p. – XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo 

ir visuomenės elitas bei jo aplinka“ atrinkta, nuskenuota, aprašyta ir 

išsiųsta el. paštu 14 vnt. nuotraukų. 

 

7.2. Koordinuoti ekspozicijų atnaujinimo darbai. 

 

7.3. Parengti 2013 m. stacionarių ir virtualių parodų eksponavimo 

planai ir koordinuotas jų rengimas. 

 

7.4. Bendradarbiauta su Lietuvos dailės muziejumi dėl kilnojamosios 

parodos,,XIX a. II pr.  – XX a. p. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, 

mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“ eksponavimo muziejuje 2014 

m. 

 

R.Rėklytė, 

V.Pačėsaitė  

 

 

 

 

R.Antanaitienė 

 

R.Antanaitienė 

 

 

R.Antanaitienė  

 

 

 

 
V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ 

VEIKLA 
   

1. Katalogų, mokslinių ir kitų 

leidinių, įskaitant elektroninius, 

rengimas ir leidyba (autorius, 

pavadinimas, apimtis) 

1.1. Parengti 3, išleisti 

3 leidinius (jeigu bus 

gautas finansavimas) 

1. Parengti ir išleisti 2 leidiniai; leidţiamas elektroninis katalogas:   

1.1.Parengti ir išleisti 2 leidiniai (apie muziejaus rinkinius):  

- parengtas ir išleistas leidinys ,,Mokslas – tai didţiausia galybė“. 

Maironio neskelbti tekstai.  Iš serijos „Neskelbtų tekstų fragmentai“. 

Tiraţas 1000 egz.; 24 puslapiai. 

 

A.Ruseckaitė  

- parengtas ir išleistas leidinys ,,Kaip nepastovi ţemiškoji garbė“. 

Maironio neskelbti tekstai.  Iš serijos „Neskelbtų tekstų fragmentai“. 

Tiraţas 1000 egz.; 24 puslapiai. 

 

A.Ruseckaitė  

1.2. Leisti elektroninį 

ţurnalą „Literatūrinė 

Lietuva“, publikuoti 

jame informacinius 

1.2. Leistas elektroninis žurnalas „Literatūrinė 

Lietuva“.Publikuota 147literatūriniai, muziejiniai (informaciniai) 

straipsniai, eksponuota 21 virtuali paroda, atnaujinama 

informacija, apklausos, paskelbta 20 žinučių apie Maironį. 

D.Cibulskienė  
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straipsnius. 

 

Fondų skyrius 

1.2. Parašyta 15 straipsnių elektroniniam ţurnalui „Literatūrinė 

Lietuva“: 

- D.Jasinskienė. Liaudies skulptūrėlių rinkinys. 

- D.Jasinskienė. M. Dobuţinskis. 

- D.Jasinskienė. R. Dichavičius. 

- D.Jasinskienė. E. Ţiauberis. 

- D.Jasinskienė. V. Galdikas. 

- D.Jasinskienė. B. Radzevičiaus romano rankraštis. 

- D.Jasinskienė. I. Ivanovo peizaţas „Vasarnamis”. 

- D.Jasinskienė. Iš A. Liobytės liaudies skulptūrėlių rinkinio. 

- D.Jasinskienė. P. Širvio dovana A. Ţegliūnaitei. 

- D.Jasinskienė. A. Belo autografas B. Girienės albumėlyje. 

- D.Jasinskienė. Šatrijos“ draugijos nariai Kraţiuose. 

- D.Jasinskienė. B. Girienės albumėlis. 

- D.Jasinskienė. J. Rainio fotonuotrauka. 

- D.Jasinskienė. Iš prieškario Lietuvos literatūrinio gyvenimo. 1940 

metai. 

- D.Jasinskienė. M. Dobuţinskio fotonuotraukos. 

 

 

 

 

 

Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius 

1.2. Parašyti  4 straipsniai elektroniniam ţurnalui „Literatūrinė 

Lietuva“: 

- J.Ivanauskienė. MLLM veikla 2012 m. 

- J.Ivanauskienė. Bern. Brazdţionio laiškas P. Rimkūnui. 1944 m. 

- V.Lincevičiūtė. Velykinių atvirukų serija Bern. Brazdţionio rinkinyje. 

- V.Lincevičiūtė. Bern. Brazdţionio įrašai S. Anglickio eilėraščių 

rinkinyje „Karklai ţydi“. 

 

 

Seniausios literatūros skyrius 

1.2. Parašyti 8 straipsniaielektroniniam ţurnalui „Literatūrinė Lietuva“: 

- A.Gedutienė. Mykolas Birţiška – Maironiui. 

- A.Gedutienė. Prologas K. Donelaičio metams. 

- A.Gedutienė.  K. Donelaičio rinkinys muziejuje. 

- A.Gedutienė.  Antano Baranausko ir Maironio laikas. 

- A.Gedutienė.  ,,Madonos“ kopija iš A. Vienaţindţo rinkinio. 

- A.Gedutienė. Rašytojai 1863 m. sukilime. 
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-  A.Gedutienė. Vakaras, prisimenant ir minint 1863-iuosius. 

- A.Gedutienė. Tarmių metams. 

 

Senosios literatūros skyrius 

1.2. Parašyta 11straipsnių elektroniniam ţurnalui „Literatūrinė 

Lietuva“: 

- N.Raiţytė. P. Višinskio archyvas. 

- N.Raiţytė. Slėpiningoji ţmogaus didybė (Vydūnui – 145). 

- N.Raiţytė. Įdomus eksponatas: Benedikto Babrausko pajamų ir išlaidų 

sąsiuviniai. 

- N.Raiţytė. Įdomus eksponatas: Vydūno autografas Maironiui. 

- N.Raiţytė. Įdomus eksponatas: V. Kudirkos dantų traukiklis. 

- R.Maţukėlienė. Įdomus eksponatas:V. Mykolaitis – Putinas. 

- N.Raiţytė. Jaunųjų literatų kūrybos konkursas. 

- R.Maţukėlienė. Kazys Binkis ţvejoja. 

- R.Maţukėlienė. Ant marškinių baltos dienos. 

- R.Maţukėlienė. Jaunimas Maironiui. 

- R.Maţukėlienė. Apie K.Binkio renginį. 

 

 

Išeivių literatūros skyrius 

1.2. Parašyta 14 straipsnių elektroniniam ţurnalui „Literatūrinė 

Lietuva“: 

- V. Paplauskienė. Apie Liūnę Sutemą (jos atminimui). 

- V. Paplauskienė. Apie A. Mackaus parodą. 

- A. Brazaitienė. Apie A. Mackaus renginį. 

- V. Paplauskienė. Apie Č. Grincevičių.  

- V. Paplauskienė. Apie Birutės Pūkelevičiūtės parodą. 

- V. Paplauskienė.  J. Blekaičio renginio aprašymas. 

- A. Brazaitienė.  B. Pūkelevičiūtės renginio aprašymas. 

- V. Paplauskienė. Apie įdomų eksponatą(iš M. Vaitkaus  archyvo). 

- J. Davidavičiūtė. Apie  renginį „Sibiro vaikų“ dienoraščiai. 

- J. Davidavičiūtė. Apie renginį, skirtą L. Šimkutei. 

- V. Paplauskienė. Apie M. Vaitkų. 

- V. Paplauskienė. Apie Brolio Bernardo knygos sutiktuvių renginį. 

- V. Paplauskienė. Jurgio Blekaičio rinkinys. 

- V. Paplauskienė. Birutės Pūkelevičiūtės rinkinys. 
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Šiuolaikinės literatūros skyrius 

1.2. Parašyta 29 straipsniaielektroniniam ţurnalui „Literatūrinė 

Lietuva“: 

- A. Protienė. Šešios dramos – šešios istorijos. (A. Juozaičio knygos 

Gyvųjų teatras pristatymas Maironio muziejuje). 

- A. Protienė.  Kalendoriniai ir nekalendoriniai šventieji  (apie G. 

Latako knygos Nekalendoriniai šventieji sutiktuves). 

- A. Protienė. Esu laimingas, kad esu. (J. Brėdikio knygos Likimas leido 

pristatymas Maironio svetainėje). 

- A. Protienė. Apie parodą, skirtą poeto jubiliejui (S. Gedai  - 70) 

- A. Protienė. Apie lyjantį 49-ąjį Poezijos pavasarį (Poezijos pavasario 

šventė Maironio namuose). 

- A. Protienė. Poeto S. Gedos jubiliejinis minėjimas. 

-  A. Protienė. Knyga, kurią reikia išgirsti (Apie S. Rubinovo knygos 

Miške ir scenoje sutiktuves) 

- A. Protienė. Apie margalapę knygą. (Apie V. Šoblinskaitės kūrybinį 

vakarą Maironio muziejuje) 

- A. Protienė. Dţiuljetos suknelės primatavimas. (D. Zelčiūtės knygos 

Dţiuljetos suknelė sutiktuvės) 

A. Protienė.  Mįslingiausio poeto vakaras(Apie A.A. Jonyno kūrybos 

vakarą Maionio muziejuje) 

- E. Kazlauskas. H. A. Čigriejaus valanda su kaimynais (Apie rašytojo 

jubiliejui skirtą vakarą)   

 - E. Kazlauskas. Poezijos gimtadienis Maironio muziejuje (skirta 

Pasaulinei poezijos dienai bei S. Stacevičiaus atminimui). 

-  E. Kazlauskas. Autobiografija H. A. Č. (apie H. Čigriejui skirtą 

parodą). 

- V. Markauskienė. Vladas Kalvaitis: apie lagerį, meilę ir išdavystę. (V. 

Kalvaičio knygos Sustiprinto reţimo barakas pristatymas Maironio 

svetainėje) 

- V. Markauskienė. Knygos ir jų skaitymas daro mus geresnius. (apie 

knygų serijos Lietuvių literatūros lobynas. XX amţius pristatymą 

Maironio svetainėje) 

- V. Markauskienė. Menas – pamatyti, menas – parodyti (2013-ųjų 

rašytojams jubiliatams) 

- V. Markauskienė. V. Mykolaičiui-Putinui – 120 (Apie V. Mykolaičio- 

Putino 120-mečiui skirtą parodą) 
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- V. Markauskienė. Prisiminimai apie Vincą Mykolaitį-Putiną (Apie V. 

Mykolaičio- Putino 120-mečiui skirtą vakarą) 

- V. Markauskienė. Dailininkui ir poetui Leonardui Gutauskui - 75-eri . 

- V. Markauskienė. Apie ką rašo Kauno poetės (Apie moterų kūrybos, 

poezijos ir muzikos vakarą Maironio svetainėje) 

- V. Markauskienė. Apie literatūrą, skaitytoją ir aklojo lazdelę 

(V. Martinkaus knygos Estazės ir vertinimai sutiktuvės) 

- V. Markauskienė. Vinco Mykolaičio-Putino (1893-1967) rinkinys 

Maironio muziejuje     

- A. Protienė. Poeto Sigito Gedos  rinkinys Maironio muziejuje.  

- E. Kazlauskas. H. Čigriejaus rinkinys Maironio muziejuje 

- E. Kazlauskas. Įdomus eksponatas. A. Čigriejaus droţiniai  

- E. Kazlauskas.  R. Rakausko fotografija J. Kunčino skrydis. 

- E. Kazlauskas. “Surask vieną skirtumą" ( fotografijos, kuriose A. 

Gricius, A. Vienuolis, S. Santvaras). 

- A. Protienė. Fotografija, kurioje Sigitas Geda prie Rainių koplyčios. 

- A. Protienė. Fotografija, kurioje uţfiksuota J. Degutytės vaikystės 

akimirka. 

 

Ryšių su visuomene skyrius 

1.2. Parašyta 4 straipsniai elektroniniam ţurnalui „Literatūrinė 

Lietuva“: 

- I.Kreivėnaitė. Rotušės aikštės kaimynų šventė Maironio namuose. 

- I.Kreivėnaitė. Tarptautinė muziejų diena ir Europos muziejų naktis 

Maironio namuose. 

- J.Mickienė. Respublikinis moksleivių piešinių konkursas. 

- S.Butkutė. Kasmetinio skaitovų konkurso atgarsiai. 

 

 

Administracija 

1.2.Parašyta18 straipsnių elektroniniam ţurnalui „Literatūrinė Lietuva“: 

- R.Antanaitienė. Muziejaus naujų kilnojamųjų parodų anotacijos. 

- R.Antanaitienė. Įdomus eksponatas. ,,Šimtametė knyga“ (apie S. 

Čiurlionienės – Kymantaitės knygą ,,Iš mūsų literatūros“). 

- R.Antanaitienė. Įdomus eksponatas. K. Inčiūros rankraštis su 

dedikacija O. Rymaitei. 

- R.Antanaitienė. Įdomus eksponatas. Lietuvos Raudonojo Kryţiaus 

premija. 
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- R.Antanaitienė. Apie 2012 m. ekspedicijas. 

- R.Antanaitienė. Apie 2013 m. mokslinę konferenciją. 

- D.Cibulskienė. Maironio lietuvių literatūros muziejus – Vilniaus 

knygų mugėje. 

- D.Cibulskienė. Petrui Rimkūnui – 100: gyvenimas ir kūryba. 

- D.Cibulskienė. Jakštas sveikina Vydūną. 

- D.Cibulskienė. Antanas Baranauskas ir Maironis. 

- D.Cibulskienė. Penktadienio pietūs Lietuvos sporto muziejuje. 

- D.Cibulskienė. Įdomus eksponatas „Pirmasis eksponatas Gaunamų 

eksponatų knygoje“. 

- D.Cibulskienė. Įdomus eksponatas „Dvi Vytauto Bičiūno 

dedikacijos“. 

- D.Cibulskienė. Įdomus eksponatas „Juozo Tysliavos kelionės“. 

- D.Cibulskienė. Atnaujinta muziejaus svetainė. 

- D.Cibulskienė. Pasirodė du nauji leidiniai iš serijos „Neskelbti 

Maironio rankraščiai. 

- D.Cibulskienė. Vytauto Bičiūno gyvenimas ir kūryba. 

- D.Cibulskienė. Muziejus jaunimo akimis. 

 

S. Nėries memorialinis muziejus 

1.2. Parašyti 8 straipsniai elektroniniam ţurnalui „Literatūrinė Lietuva“: 

- A. Vileniškytė. „Pakvipo pavasariu ir meile“; 

- A. Vileniškytė. „Tradicinė moterų kūrybos popietė „Pavasario vėjų 

dvelkimas“; 

- A. Vileniškytė. Jaunieji kūrėjai ţydinčioje menininkų sodyboje“. 

- A. Vileniškytė. Pleneras „Plastika + ţodis 2013“: S. Dariaus ir S. 

Girėno skrydţio 80-metį minint. 

- A. Vileniškytė. „Leidţias į pakalnę obelaitės...“ apie medelių 

sodinimo akciją.  

- A. Vileniškytė. „Tu šauki mane vardu...“ S. Nėries gimtadienio 

minėjimui. 

- A.Vileniškytė. Eilėraštis „kam tą vakarą“. 

- A.Vileniškytė. Knyga „Pėdos smėly“ su įrašu. 

 

 

 

 Vaikų literatūros muziejus  
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1.2. Parašyta 10 straipsnių elektroniniam ţurnalui „Literatūrinė 

Lietuva“: 

- D.Šarkanauskaitė. V. Petrikienė. Pasislėpusi pasakoje. 

- D.Šarkanauskaitė. Maţa kelionė per didelį pavasarį. 

- D.Šarkanauskaitė. Minėjome Poetą. 

- V. Petrikienė. Rašytojui V. Tamulaičiui 100 metų. 

- D.Šarkanauskaitė. Poezijos šventė Anzelmo Matučio tėviškėje. 

- V. Petrikienė. Pilkos tvoros atgyja. 

- V. Petrikienė. Visa tiesa apie vėją. 

- D.Šarkanauskaitė. Tu gali sukurti knygą. 

- V. Petrikienė. P. Mašioto 150-mečio minėjimas. 

- V. Petrikienė. V. Palčinskaitės archyvas. 

 

J. Grušo memorialinis muziejus 

1.2. Parašyta 14 straipsnių elektroniniam ţurnalui „Literatūrinė 

Lietuva“: 

- N.Majerienė. Kaip varėme ţiemą iš kiemo. 

- N.Majerienė.Gyvoji istorijos ir kultūros pamoka. 

- N.Majerienė. Istorijos atgarsiai šiandien . 

- D.Ţilionienė. „Klausykit savo širdies…”. 

- D.Ţilionienė. „Jaukiai skleidęs dvasios šviesą. 

- N.Majerienė. Kalbėjomės apie Juozą Grušą ir teatrą . 

- N.Majerienė. „Ir vėl po ţydinčiais kaštonais“. 

- N.Majerienė. Poezijos skaitymai Juozo Grušo sode. 

- N.Majerienė. Uţ mūsų ir jūsų laisvę. 

- N.Majerienė. Apdovanojome piešinių konkurso „Jie kovojo uţ mūsų 

laisvę" laureatus. 

- N.Majerienė. „Broliai, karalystė sukilo!“  

- N.Majerienė. Rašytojo namuose skambėjo Laisvės šauklių balsas. 

- N.Majerienė. Boriso Jermolajevo šarţas „J.Grušas ir L. Gira Kauno 

geleţinkelio stotyje”. 

- N.Majerienė. S. Straigio skulptūra „Karalienė Barbora“. 

 

 

J. Tumo–Vaiţganto memorialinis muziejus 

1.2. Parašyta 7 straipsniai elektroniniam ţurnalui „Literatūrinė 

Lietuva“: 

- A.Pakėnas. Apie S.Stacevičiaus atminimo vakarą „Aš ieškau 
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pavasario“ 

- A.Pakėnas. Apie A.Balbieriaus knygos „Vaivorykštė ir 

neandartalietis“ pristatymą 

- A.Pakėnas. Pirmosios knygos šventė Vaiţganto muziejuje 

- A.Pakėnas. „Susitikimas su romuviečiais“ 

- A.Pakėnas. Aukštaitiškas „Pasaulio anykštėno“ veidas 

- A.Pakėnas. Vaiţganto kalendorius 

- A.Pakėnas. Vaiţganto kailiniai 

 

B. ir V. Sruogų namai – muziejus 

1.2. Parašyti 5 straipsniai elektroniniam ţurnalui „Literatūrinė Lietuva“: 

- V.Bareišaitė. Poeto Stasio Santvaro bibliografinis išsipildymas Balio 

Sruogos namuose. 

- V. Bareišaitė. Aš išmokau ţiūrėti į pasaulį su išminties šypsena. 

- V. Bareišaitė. B. Sruogos portretinės nuotraukos. 

- B. Glaznerienė. B. Sruogos pypkė. 

- V.Bareišaitė. B. Sruogos šachmatai. 

 

 

  1.3. Pildyta internetinės svetainės pradinio puslapio rubrika 

,,Paţįstamas ir nepaţįstamas Maironis“. Pateikta 20 ţinučių apie 

Maironį. 

D.Cibulskienė  

  1.4. Perspausdintas ir internetinėje svetainėje publikuotas P. Rimkūno 

kūrinys „Literatūrinis senamiestis“. 

D.Cibulskienė  

  1.5. Parengtas ir išleistas laikraštis ,,Maironio namų naujienos“ 2013 

spalis – gruodis (apimtis A5, 8 puslapiai, tiraţas 300 egz.). 

D.Cibulskienė  

 Leisti elektroninį 

senųjų knygų katalogą.  

1.6. Toliau leidţiamas elektroninis katalogas „Senosios knygos 

Maironio muziejuje (knygos lietuvių k. iki 1864 m.)“. Paskelbta 2013 

m. 7 senųjų knygų aprašai ir nuotraukos. 

Publikuojamas internetinėje svetainėje www.maironiomuziejus.lt(Iš 

viso kataloge paskelbta 74 aprašai). 

A.Gedutienė, 

D.Cibulskienė  

2. Informacinių leidinių (bukletų, 

kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir 

leidyba (kokiomis kalbomis) 

Parengti ir išleisti 48 

lankstukus – kvietimus, 

padėkas, diplomus 

2.1. Parengta ir išleista 75  lankstukai – kvietimai, padėkos, 

diplomai, sveikinimai lietuvių k.: 

- Sumaketuoti ir išleisti 3 kvietimai į renginius ir padėkos 1 konkurso 

laureatams; 

- Sumaketuoti ir išleisti kvietimai renginiams ir parodoms, diplomai, 

padėkos konkursų dalyviams (50 vnt.) 

- Parengta ir išleista 12 vnt. kvietimų, afišų S.Nėries memorialiniame 

 

 

D.Cibulskienė  

 

J.Mickienė  

 

A.Vileniškytė 

http://www.maironiomuziejus.lt/
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muziejuje; 

- Parengta ir išleista 2 diplomai, padėkos vaikų literatūros muziejuje; 

- Parengta ir išleista 3 reklaminiai lankstukai J. Grušo memorialiniame 

muziejuje;  

- Parengta ir išleista 4 reklaminiai lankstukai B. ir V. Sruogų namuose-

muziejuje. 

 

 

D.Šarkanauskaitė 

N.Majerienė 

 

V.Bareišaitė 

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje 

spaudoje rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

3. Parengti 22 

publikacijas 
3.1. Parengta 25 publikacijos:  

Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius 

3.1. Parengta 1 publikacija: 

- J.Ivanauskienė. Paralelės: Maironis ir Bern. Brazdţionis. – Nemunas, 

2014 m. Nr. 4. 

 

Seniausios literatūros skyrius 

3.1. Parengta 1 publikacija: 

- A.Gedutienė. Apie įdomų eksponatą – paveikslą – slėptuvę iš A. 

Vienaţindţo rinkinio. (Į anglų k. išvertė D. Cibulskienė). – Europos 

muziejų nakties svetainė 

http://www.nuitdesmusees.culture.fr/une-oeuvre-une-histoire/. 
 

Senosios literatūros skyrius 

3.1. Parengtos 2 publikacijos: 

- N.Raiţytė.  Slėpiningoji ţmogaus didybė. (Apie Vydūno parodą). –  

Literatūra ir menas, 2013-03-15. 

- N.Raiţytė. Menas ir melas – nesuderinami dalykai. (Apie V. Katilių). 

– Kultūros almanachas „Fontanas“, 2013/2. 

 

Išeivių literatūros skyrius 

3.1. Parengtos 6 publikacijos:  

- V.Paplauskienė. Originaliomis dramomis ugdoma sava dramaturgija. 

– Draugas, 2013 m. Nr.1,2,3;  

- V.Paplauskienė. Ir mirtis nebus nugalėta. – Draugas,2013 m. Nr.3;  

- V.Paplauskienė. Mes gimstame vieni. – Draugas,2013 m. Nr.5;  

- V.Paplauskienė. „Nesu „grynakraujė“ rašytoja“. – Draugas,2013 m. 

Nr.26; 2012.  

- V.Paplauskienė. „Tapau laimingas“. – Draugas, 2013 m.  Nr.41.   

- V.Paplauskienė. Nušvitusi dulkė. – Draugas, 2013 m. Nr.48;  

http://www.nuitdesmusees.culture.fr/une-oeuvre-une-histoire/
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Administracija 

3.1. Parengta 9 publikacijos: 

- A.Ruseckaitė. „Keli susitikimai, keletas laiškų...“ (M.Vainilaičio 80-

čiui), „Rubinaitis“, 2013, Nr.1; 

- A.Ruseckaitė. „Maironio sąjūdis“, „Nemunas“, 2013 01 03; 

- A.Ruseckaitė.  „Teko laimė būti ir karaliene...“ (apie filologę 

E.Lašienę, „Nemunas“, 2013 04 25; 

- A.Ruseckaitė. „Donelaičio būrai, pavirtę gandrais“, „Nemunas“, 2013 

07 04; 

- A.Ruseckaitė. „Miške ir scenoje“, apie S.Rubinovo knygą, 

„Nemunas“, 2013 09 26; 

- A.Ruseckaitė. „Maironio metai: kas įvyko, kas lieka?“, M.Maţvydo 

bibliotekos leidiniui, dar nespausdinta; 

- R.Antanaitienė. Apie literatūros istoriją, išguldytą ne knygose. – 

Nemunas, 2013-10-23 

- D.Cibulskienė. Parodų įvairovė Maironio lietuvių literatūros 

muziejuje. – Svetainėje „Turizmas Lietuvoje“. 

- D.Cibulskienė. Atnaujinta muziejaus svetainė. – Muziejaus 

laikraštuke „Maironio namų naujienos“. 

 

S. Nėries memorialinis muziejus 

3.1. Parengta 1 publikacija: 

- I.Aleksaitienė. S. Nėries muziejaus 50-mečiui. – Draugas, 2013-04-13 

 

J. Grušo memorialinis muziejus 

3.1. Parengta 1 publikacija: 

- N.Majerienė. Ţaliakalnio klasiko namai. – Kultūros almanachas 

„Fontanas“, 2013/2. 

 

J. Tumo – Vaiţganto memorialinis muziejus 

3.1. Parengtos 4 publikacijos: 

- A.Pakėnas.Sniegai – tavo sielos rankraščiai. – Naujoji Romuva, 2013 

Nr.1. 

- A.Pakėnas. Apie A. Balbieriaus kūrybos vakarą „Vaivorykščių 

rinkėjas ir kolekcionierius“. – Nemunas, 2013, kovas. 

- A.Pakėnas.Susitikimas su romuviečiais. – Nemunas, 2013, birţelis. 
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- A.Pakėnas.Vaiţgantas ir Smetona. – Eskizai.  
4. Moksliniai tyrimai (temos) Tyrinėti 52 mokslines 

temas 

Tyrinėta 55 mokslinės temos: 

- Bern. Brazdţionio gyvenimas ir veikla, susirašinėjimas su įvairiais 

asmenimis; 

- Bern. Brazdţionio memorialinė biblioteka; 

- K. Donelaičio asmenybė ir darbai; 

- Rašytojai 1863 metų sukilime 

- Senosios knygos Maironio muziejuje; 

- Vydūno archyvinis palikimas; 

- Maironio archyvinis palikimas; 

- K. Binkio archyvas; 

- M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos archyvas; 

- Lietuvių literatūros istorija 1863 – 1940 m. 

 

- M. Vaitkaus gyvenimas ir veikla; 

- J. Blekaičio gyvenimas ir kūryba; 

- Č. Grincevičiaus gyvenimas ir veikla; 

- A. Mackaus gyvenimas ir kūryba; 

- L. Andriekaus gyvenimas ir kūryba; 

- A. Nykos-Niliūno gyvenimas ir veikla; 

- Lūnės Sutemos gyvenimas ir kūryba; 

- M. Katiliškio gyvenimas ir kūryba; 

- B. Pūkelevičiūtės gyvenimas ir kūryba; 

- S. Gedos asmenybė, gyvenimas ir kūryba; 

- V. Mačernio kūrybinis palikimas; 

- A. Liobytės kūrybinis palikimas; 

- A. Maldonio gyvenimo ir kūrybos atspindţiai laiškuose 

- S. Stacevičiaus gyvenimo ir kūrybos apţvalga; 

- J. Mikelinsko gyvenimo ir kūrybos savitumai; 

- Savaitraščio „Nemunas“ archyvai 

- H. Čigriejaus kūryba, gyvenimas, veikla; 

- V. Mykolaičio-Putino gyvenimas ir kūryba; 

- Neskelbti Maironio tekstai muziejaus rinkinyje 

 

- Lietuvių literatūros proceso tėkmė, pokyčiai, periodai; 

- Lietuvos literatūrinių bei memorialinių muziejų būklė ir situacija; 

- Babickų šeimos asmenys ir jų kūryba 

 

J.Ivanauskienė 

 

V.Lincevičiūtė  

A.Gedutienė 

A.Gedutienė 

A.Gedutienė 

N.Raiţytė 

R.Maţukėlienė 

R.Maţukėlienė  

N.Raiţytė  

N.Raiţytė, 

R.Maţukėlienė  

Išeivių lit.skyrius 

Išeivių lit.skyrius 

Išeivių lit.skyrius 

Išeivių lit.skyrius 

Išeivių lit.skyrius 

Išeivių lit.skyrius 

Išeivių lit.skyrius 

Išeivių lit.skyrius 

Išeivių lit.skyrius 

A.Protienė  

A.Protienė  

A.Protienė  

A.Protienė  

E.Kazlauskas  

E.Kazlauskas  

E.Kazlauskas  

E.Kazlauskas  

V.Markauskienė  

A.Ruseckaitė, 

D.Cibulskienė  

A.Ruseckaitė  

A.Ruseckaitė  

A.Ruseckaitė  
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- J. Tumo-Vaiţganto gyvenimas ir kūryba 

- K. Inčiūros kūrybinis palikimas 

- K. Donelaitis ir jo epocha 

- Maironio kūrybinio darbo jubiliejus; 

 

 

- P. Rimkūno gyvenimas ir kūryba; 

- 1863 metų sukilimo sąsajos su Siručio rūmais; 

- V. Bičiūno gyvenimas ir kūryba; 

- Muziejaus edukacinių erdvių rengimas: teorija ir praktika; 

- Vydūno gyvenimas ir kūryba 

 

- K. Donelaičio gyvenimas ir kūryba 

 

- S. Nėries gyvenimas, kūryba, veikla; 

- S. Nėries – vertėja; 

- K. Bajerčiaus gyvenimas ir kūryba 

- V. Tamulaičio pasakų pasaulis 

- M. Vainilaičio gyvenimas ir kūryba 

- P. Mašioto gyvenimas ir kūryba 

- V. Palčinskaitės gyvenimas ir kūryba 

- Vaikų literatūros istorija 

 

- J. Grušo gyvenimas ir kūryba; 

 

- B. Sruogos gyvenimas ir literatūrinis palikimas;  

- V. Daugirdaitės-Sruogienės ir D. Sruogaitės gyvenimas ir veikla. 

- A. Jakštas ir J. Tumas-Vaiţgantas 

- Lietuvių literatūros raida 

 

R.Antanaitienė  

R.Antanaitienė  

R.Antanaitienė  

D.Cibulskienė, 

Ryšių su visuo-

mene skyrius 

D.Cibulskienė  

D.Cibulskienė  

D.Cibulskienė  

D.Cibulskienė  

Ryšių su visuo-

mene skyrius 

Ryšių su visuo-

mene skyrius 

A.Vileniškytė  

I.Aleksaitienė  

V.Petrikienė  

V.Petrikienė  

D.Šarkanauskaitė  

D.Šarkanauskaitė  

V.Petrikienė  

D.Šarkanauskaitė, 

V.Petrikienė  

D.Ţilionienė, 

N.Majerienė  

V.Bareišaitė  

B.Glaznerienė  

A.Pakėnas  

Ekspozicijos kon-

cepcijos rengimo 

darbo grupė 
5. Mokslinių straipsnių rengimas 

(autorius, pavadinimas, leidinys) 
Neplanuota  5.1. Parengti ir publikuoti 3 moksliniai straipsniai: 

- A.Ruseckaitė. Garsioji Babickų šeima.  – Bus publikuotas leidinyje 

„Kupiškis“. 

- A.Ruseckaitė. Tarmių metai: rašytojų kūryba. – Suvalkija, 2013. Nr.2. 

- A.Ruseckaitė. „Ketvirtasis laiškas – paskutinysis – ainiai... neapleis 

mūsų vardo“(Maironio tyrinėjimai). – Nemunas, 2013-01-24. 
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6. Mokslinių ir kitų konferencijų 

rengimas muziejuje (pavadinimas, 

vieta, laikas) 

6. Organizuoti 1 

mokslinę konferenciją 

6. Organizuota mokslinė konferencija „Literatūros istorija: ką verta 

eksponuoti muziejuje?“. Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2012-

10-10. 

R.Antanaitienė, 

E.Rankauskienė 

7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose 

konferencijose ne muziejuje (tema, 

vieta, dalyviai) 

Dalyvauti mokslinėse 

konferencijose 

7.1. Dalyvauta 9 konferencijose, iš jų – 4 mokslinėse: 

- Mokslinėje konferencijoje „Literatūros istorija: ką verta eksponuoti 

muziejuje?“ Maironio lietuvių literatūros muziejuje, 2013-10-10 

- LMA XVI konferencijoje „Muziejų daugiafunkciškumas: galimybės ir 

problemos“, Šiauliai, 2013 04 23. 

- Uţsienio lietuvių mokytojų mokslinėje konferencijoje „Lietuvių 

kalbos mokymo metodikos“, Vilniaus lietuvių namai, 2013 07 01; 

- Lietuvos sporto universiteto mokslinėje konferencijoje, skirtoje 

tarmėms, Kaunas, 2013 03 13; 

- Marijampolės kolegijoje mokslinėje konferencijoje, skirtoje 

Maironiui, 2013-10-17 

-konferencijoje „Skaitmeninimas ir fotografinė atmintis“; 

- konferencijoje-kultūros kontaktų biuro mokymuose „Tarptautinis 

bendradarbiavimas ir partnerystė Europos kultūros projektuose“; 

- tarptautinėje konferencijoje „We are museums“ („Mes esame 

muziejai“) 

- Konferencijoje  „Muziejus-mokykla-moksleivis“, skirta Lietuvos 

muziejų asociacijos projekto „Muziejus-mokykla-moksleivis. Muziejų 

ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, 

įgyvendinamo pagal 2007-2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-

V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, rezultatų sklaidai, 

muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo skatinimui (Nacionalinėje dailės 

galerijoje) 

 

 

Visi 

muziejininkai 

A.Ruseckaitė  

 

A.Ruseckaitė  

 

A.Ruseckaitė  

 

A.Ruseckaitė  

 

V.Pačėsaitė  

D.Cibulskienė  

 

D.Cibulskienė  

 

E.Rankauskienė, 

J.Mickienė, 

I.Kreivėnaitė  

8. Pranešimai mokslinėse 

konferencijose (autorius, 

pavadinimas, vieta) 

Parengti ir mokslinėse 

konferencijose skaityti 

5 mokslinius 

pranešimus 

8. Perskaityta 5pranešimai konferencijose, iš jų - 4 mokslinėse:  

- A.Ruseckaitė. Muziejinės veiklos patirtys ir įţvalgos, pasibaigus 

Maironio jubiliejiniams metams. – Šiaulių „Aušros muziejuje“LMA 

konferencijoje. 

- A.Ruseckaitė. Mokymasis per edukacines erdves. – Uţsienio lietuvių 

mokytojų mokslinėje konferencijoje „Lietuvių kalbos mokymo 
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metodikos“Vilniaus lietuvių namuose. 

- A.Ruseckaitė.Tarmės rašytojų klasikų kūryboje. – Lietuvos sporto 

universiteto mokslinėje konferencijoje, skirtoje tarmių metams. 

- A.Ruseckaitė. Maironio asmenybė, kūryba, gyvenimas. – Mokslinėje 

konferencijoje, skirtoje Maironiui, Marijampolės kolegijoje. 

- R.Antanaitienė. Lietuviška tradicija kitos kultūros erdvėje: K. 

Donelaitis. – Mokslinėje konferencijoje „Laiko ţenklų palytėti“ 

Kaliningrade (Rusija). 
 

9. Kiti darbai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengti 1 paskaitą, 3 

mokslinius ir 22 

informacinius 

pranešimus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Parengta 2 paskaitos,  5 moksliniai, 5 mokslo populiarinimo ir 

35literatūriniai, muziejiniai (informaciniai) pranešimai: 

 

 

Fondų skyrius: 

9.3. Parengti 2 informaciniai pranešimai: 

- Prevencinis konservavimas muziejuje ir tikslinių grupių 

komunikavimas muziejuje“.  

- Eksponatų skaitmeninimas.  

 

 

 

V. Balickienė  

 

R. Rėklytė 

Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius: 

9.3. Parengtas1 informacinis pranešimas: 

- Senasis Šilavotas. 

 

 

 

V.Lincevičiūtė  

 

Seniausios literatūros skyrius 

9.3. Parengti 2 informaciniai pranešimai: 

- K. Donelaičio „Metų“ leidimai ir vertimai 

- Senieji lietuviški religiniai raštai 

 

 

 

A.Gedutienė  

A.Gedutienė  

Senosios literatūros skyrius 

9.1. Papildyta paskaita apie K. Binkį. 

 

 

R.Maţukėlienė    

Išeivių literatūros skyrius 

9.1. Parengta paskaita „Mykolas Vaitkus“. 

 

9.2. Parengti 3 mokslo populiarinimo pranešimai:  

- apie A. Mackų; 

- apie J. Blekaitį; 

- apie B. Pūkerlevičiūtę.  

 

V.Paplauskienė  

 

 

V.Paplauskienė 

V.Paplauskienė 

V.Paplauskienė 



 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Parengti 4 informaciniai pranešimai: 

- apie A. Mackaus ekspediciją; 

- apie L. Andriekaus ekspediciją; 

- apie A. Nykos-Niliūno ekspediciją; 

- apie edukacinę staţuotę JAV.  

 

 

 

V.Paplauskienė 

V.Paplauskienė  

V.Paplauskienė  

V.Paplauskienė  

 

Šiuolaikinės literatūros skyrius 

9.2. Parengti 2 mokslo populiarinimo pranešimai:  

- H.A. Čigriejaus kūrybos savitumas. 

- V. Mykolaičio-Putino asmenybė, gyvenimo kelias ir kūryba. 

 

 

 

E.Kazlauskas  

V.Markauskienė  

Administracija: 

9.2. Parengta 5 moksliniai pranešimai: 

- Muziejinės veiklos patirtys ir įţvalgos, pasibaigus Maironio 

jubiliejiniams metams. 

- Mokymasis per edukacines erdves.  

- Tarmės rašytojų klasikų kūryboje.  

- Maironio asmenybė, kūryba, gyvenimas.  

- Lietuviška tradicija kitos kultūros erdvėje: K. Donelaitis. 
 

 

 

 

A.Ruseckaitė 

 

A.Ruseckaitė 

A.Ruseckaitė 

A.Ruseckaitė 

R.Antanaitienė 

 

9.3. Parengti 23 informaciniai pranešimai: 

- Literatūros procesas, naujos knygos, literatūros istorija – muziejuje 

vykusiems įvairių rašytojų renginiams (22 pranešimai). 

- Įspūdţiai iš tarptautinių seminarų. 

 

A.Ruseckaitė  

 

D.Cibulskienė  

 

9.4. TyrinėtasV. Bičiūno rinkinys Lietuvos teatro, muzikos ir kino 

muziejuje. 

 

D.Cibulskienė  

J. Tumo-Vaţganto memorialinis muziejus 

9.1. Parengta paskaita „Jakštas bara Vaiţgantą“. 

 

 

A.Pakėnas  

 

Vaikų literatūros muziejus 

9.3. Parengti 3 informaciniai pranešimai: 

- P. Mašioto pasakų pasaulis.  

- Estijos ir Suomijos muziejai vaikams.  

 

 

V.Petrikienė 

D.Šarkanauskaitė 
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- Įspūdţiai iš mokymų ,,Lietuvos muziejų edukatorių pedagoginės 

kompetencijos plėtojimas“.  

V.Petrikienė 

VI. RINKINIŲ APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMAS IR 

EKSPONATŲ 

SKAITMENINIMAS 

   

1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti 

įvestų į muziejaus duomenų bazę 

įrašų apie eksponatus bei 

skaitmeninių vaizdų skaičių) 

 1. Į LIMIS duomenų bazę įvesta 1396 eksponatų įrašai. V.Pačėsaitė, 

V.Lincevičiūtė  

2. LIMIS (vykdyti  parengiamieji 

darbai) 
   

3. Eksponatų skaitmeninimas    
3.1. Suskaitmenintų eksponatų 

atranka (nurodyti prioritetinį 

kriterijų/-us: unikalumas, turinys ir 

vertė, fizinė būklė, amţius, rūšis, 

tema, kt.) 

Atrinkti 1300 

eksponatų pagal jų 

turinį, amţių ir 

unikalumą 

3.1. Atrinkta 1062 vnt. numatomų suskaitmeninti eksponatų. R.Rėklytė, 

V.Pačėsaitė 

3.2. Suskaitmenintų eksponatų 

skaičius  
Suskaitmeninti1300 

vnt. eksponatų 

3.2.1. Skaitmeninta 1062 eksponatų. 

 

3.2.2. Į LIMIS duomenų bazę įvesta 334 eksponatų metaduomenys. 

V.Pačėsaitė, 

R.Rėklytė  

V.Lincevičiūtė   
3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo 

projektuose (pavadinimas, 

partneriai, kt.) 

Dalyvauti 

tarptautiniame senų 

nuotraukų 

skaitmeninimo projekte 

„Europeana 

Photography“. 

3.3. Dalyvauta tarptautiniame skaitmeninimo projekte „Europeana 

Photography“. 

 

3.3.1. Suskaitmeninta ir aprašyta 1000 vnt. nuotraukų, sukurtų 1839 – 

1939 m. 

 

 

3.4. Bendradarbiauta su LDM įgyvendinant LIMIS projekto apimtyje 

elektroninę paslaugą „Elektroninis muziejų ir ekspozicijų gidas (E-

gidas“). 

R.Rėklytė, 

V.Pačėsaitė  

 

V.Pačėsaitė,  

V.Balickienė, 

R.Rėklytė  

 

R.Antanaitienė. 

R.Rėklytė, 

R.Maţukėlienė, 

A.Pakėnas  
4. Skaitmeninimo ir darbo su 

duomenų bazėmis gebėjimų 

ugdymas (dalyvavimas darbo 

grupėse, mokymuose) 

Dalyvauti 

skaitmeninimo 

mokymuose 

4.1. Dalyvauta LIMIS portalo muziejaus viešosios prieigos 

administratorių mokymuose. 

 

R.Rėklytė 

 

5. Kiti darbai Iš LIBIS sistemos į 

LIMIS perkelti 2000 

įrašų (jeigu bus 

galimybės) 

5. Patikrinti 5322 iš LIBIS duomenų bazės į LIMIS perkelti įrašai. 

(Trūksta 513 įrašų, kurie nepersikėlė iš LIBIS). Papildyta370 perkeltų 

įrašų duomenys (anotacija, matmenys, pirminės apskaitos numeris, 

medţiaga, pagaminimo technika, būklė, sukūrimo vieta ir data, 

V.Lincevičiūtė  
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iliustracijų autorius, rinkinys). 

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE    
1. Informacija ţiniasklaidai apie 

muziejų, jo rinkinius ir renginius 

(nurodyti parengtų informacinių 

pranešimų spaudai, radijo ir 

televizijos laidų, kuriose dalyvauta, 

skaičių) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengti 100 pranešimų 

ţiniasklaidai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Parengta 112 informacinių pranešimų žiniasklaidai, dalyvauta 5 

radijo ir 11 televizijos laidų: 

 

 

1.1. Parengta 112 informacinių pranešimų ţiniasklaidai: 

Ryšių su visuomene skyrius – 53 

S. Nėries memorialinis muziejus – 10 

Vaikų literatūros muziejus – 8 

J. Grušo memorialinis muziejus – 18 

J. Tumo–Vaiţganto memorialinis muziejus – 18 

B.V. Sruogų namai – muziejus – 5  

 

 

1.2. Dalyvauta 5 radijo laidose: 

- V.Paplauskienė. Los Andţelo Lietuvių radijas apie Išeivių rinkinius 

muziejuje. 

- V.Paplauskienė. Lemonto Lietuvių radijas apie Maironį. 

- A.Ruseckaitė. Alytaus radijas, apie kūrybą. 

- A.Ruseckaitė. „Laisvoji banga“, apie jaunųjų kūrybą. 

- A.Ruseckaitė. „Ryto allegro“, apie darbą ir kūrybą. 

 

1.3. Dalyvauta 11 TV laidų: 

- A.Gedutienė. Rašytojai 1863 metų sukilime, LRT „Ţinios“ 

- A.Gedutienė. Rašytojai 1863 metų sukilime, LRT „laba diena, 

Lietuva“ 

- A.Ruseckaitė. LRT „Panorama“, apie Bern.Brazdţionį. 

- A.Ruseckaitė. LRT „7 Kauno dienos“, apie Maironio metus. 

- A.Ruseckaitė. „Init“, apie muziejaus veiklą. 

- A.Ruseckaitė. „Init“, apie kultūrą. 

- A.Ruseckaitė. „Init“, apie muziejų lankymą vasarą. 

- A.Ruseckaitė. LRT „Panorama“, apie gotikinių rūsių atidarymą ir čia 

buvusį 1863 m. kalėjimą. 

- A.Ruseckaitė. Pūko TV, apie Maironį. 

- B.Glaznerienė. Baltijos TV laida apie Pavirvytės dvarą ir Jadvygą 

Paulavičiūtę. 

- B.Glaznerienė. Pūko TV apie B. Sruogą. 
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2. Reklama (nurodyti projektus, 

kuriems buvo organizuotos 

specialios reklamos kampanijos ir 

jas trumpai apibūdinti) 

 2. Vykdyta 1 projekto reklaminė kampanija: 

- 1863 metų sukilimo 150-ųjų metinių minėjimo. Informacija išplatinta 

Kauno ir  kultūrinėje spaudoje, portale „Lietuvos muziejai“, portale 

„Lietuvos turizmas“, mokymo įstaigose, internetiniuose leidiniuose. 

 

 

E.Rankauskienė, 

D.Cibulskienė  

 

3. Kita veikla  3.1. Skelbta apie renginius ir parodas internetinės svetainės „Lietuvos 

muziejai“ renginių kalendoriuje www.muziejai.lt.  

 

3.2. Skelbta apie renginius ir parodas muziejaus Fecebook paskyroje. 

 

3.3. Skelbta apie renginius ir parodas muziejaus Twitter paskyroje. 

 

3.4. Skelbta apie renginius ir parodas internetinėje svetainėje „Turizmas 

Lietuvoje“. 

 

3.5. Dalyvauta Vilniaus knygų mugėje. 

 

3.6. Rūpintasi išeivių rašytojo K. Ostrausko palaikų palaidojimu 

Petrašiūnų kapinėse. 

D.Cibulskienė  

 

 

D.Cibulskienė 

 

D.Cibulskienė  

 

D.Cibulskienė  

 

 

A.Vileniškytė  

 

V.Paplauskienė  

VIII. METODINĖ VEIKLA    
1. Konsultacijos, metodinė pagalba 

įvairiais muziejaus veiklos 

kausimais (kam, kokiais klausimais 

buvo teikta) 

Konsultuoti 

interesantus 

1.1. Konsultuota ir metodinė pagalba teikta 47 interesantams: 

- P. Palilionis dėl Bern. Brazdţionio gyvenimo ir veiklos faktų; 

- LLTI darbuotojos I. Čiuţauskaitė ir N. Markevičienė dėl A. 

Vaičiulaičio susirašinėjimo su Bern. Brazdţioniu; 

- leidyklos „Baltos lankos“ projekto vadovė M. Liokaitytė dėl A. 

Škėmos nuotraukų; 

- Kauno miesto muziejaus vyr. fondų saugotoja L. Jocienė dėl 

eksponatų nurašymo; 

- Kauno miesto muziejaus vyr. fondų saugotoja L. Jocienė dėl 

eksponatų pirkimo. 

- ,,Lietuvos ţinių“ ţurnalistė dėl K. Donelaičio rinkinio. 

- Kauno suaugusių mokymo centro lituanistai ir istorikai dėl senųjų 

knygų. 

- K. Griniaus pagrindinės mokyklos lituanistai dėl rašytojų, dalyvavusių 

1863 m. sukilime, rinkinių. 

- Jolanta Lašienė dėl Maironio. 

- Ginta Brigita Uselienė dėl B. Babrausko. 

 

J.Ivanauskienė 

 

J.Ivanauskienė 

R.Rėklytė 

 

R. Rėklytė 

 

R.Rėklytė  

 

A.Gedutienė 

A.Gedutienė  

 

A.Gedutienė  

 

N.Raiţytė  

N.Raiţytė  

http://www.muziejai.lt/
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- Aldona Zimnachaitė dėl Vaiţganto. 

- Aldona Smilgienė dėl Maironio. 

- U. Keturakis, A. Adomėnas dėl išeivių rašytojų gyvenimo Vokietijoje 

- 1944-1950 m. 

- D. Sobieskis dėl L. Andriekaus. 

- A. Strabšienė dėl išeivių rašytojų archyvų. 

- N. Liaudinskaitė-Kuzmienė  dėl  V. Valsiūnienės ir J. Liaudanskio 

knygos „Sonetai“. 

- Dalyvauta Prienų krašto muziejaus tarybos posėdyje ir konsultuota dėl 

naujos ekspozicijos; 

- skulptorius J.Šlivinskas dėl P.Vaičaičio archyvo ir atvaizdo; 

- LLTI mokslininkas A.K.Aleksynas dėl Maironio rankraščių bei 

V.Kalvaičio leidinių; 

- VU magistrantė dėl memorialinių muziejų strategijos; 

- Lietuvos konsulatas Peterburge dėl Maironio gyvenamosios vietos 

šiame mieste; 

- Mokslų akademijos b-ka dėl K.Donelaičio archyvo ir gyvenimo faktų. 

- Istorinės prezidentūros kultūros renginių organizatorė-koordinatorė  

I. Jakūbavičienė dėl parodos ,,Pirmosios Lietuvos Respublikos 

inteligentų šeima: tarp tradicijos ir modernumo“ rengimo. 

- Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus koordinatorė R. Liakaitytė dėl ,,2013 m. 

Lietuvos muziejų kelio“ renginių, vyksiančių Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje. 

- bibliotekininkė D. Poškienė dėl K. Donelaičio atminimo įamţinimo. 

- Kauno miesto savivaldybės Kultūros ir paveldo skyriaus vyr. 

specialistė D. Rūkienė dėl vietų, susijusių su 1836 m. sukilimu. 

- prof. J. Glemţa dėl Maironio namų interjero. 

- literatūrologas S. Gaiţiūnas apie K. Donelaičio sąsajas su vokiečių 

literatūra. 

- Lietuvos nacionalinės M. Maţvydo bibliotekos Strateginių projektų 

plėtros skyriaus projektų vadovė G. Daukšaitė dėl muziejaus leidybos. 

- Lazdijų krašto muziejaus direktorė Daina Pledienė – pagal muziejuje 

esančią 1930 m. telefonų knygą patikslintas Golombeko vardas, 

pareigos, gyvenamoji vieta, tel. nr. Atsakymas nusiųstas el.paštu. 

- Respublikos ţurnalistė Deimantė Zailskaitė dėl Čigriejaus eksponatų 

publikavimo, patikslinus – persiųsti eksponatai. 

- „Lietuvos ţinių“ korespondentė Gintarė Čiuladaitė apie  

R.Maţukėlienė  

R.Maţukėlienė  

V.Paplauskienė  

 

V.Paplauskienė  

V.Paplauskienė 

A.Protienė  

 

A.Ruseckaitė  

 

A.Ruseckaitė  

A.Ruseckaitė  

 

A.Ruseckaitė  

A.Ruseckaitė  

 

A.Ruseckaitė  

R. Antanaitienė 

 

 

R. Antanaitienė 

 

 

R. Antanaitienė 

 

R. Antanaitienė 

 

R. Antanaitienė 

 

R. Antanaitienė 

 

D.Cibulskienė  

 

 

D.Cibulskienė  

 

I.Aleksaitienė, 
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S. Nėries gyvenimą Palemone; 

- Kauno meno kūrėjų asociacijos pirmininkas Petras Palilionis apie S. 

Nėries kelionę į Maskvą; 

- LDM darbuotoja Margarita Matulytė apie muziejaus eksponatus; 

- KTU edukologijos – socialinės pedagogikos studentė Sandra 

Dubickaitė apie muziejaus veiklą; 

– VU KHF IV k. studentė Lina Savickienė apie S. Nėries gyvenimą ir 

kūrybą, muziejaus veiklą, eksponatus; 

– Kolekcininkas Valdas Sakalauskas dėl S. Nėries fotonuotraukų 

identiškumo; 

– Kauno marių regioninio parko direktorė Nijolė Eidukaitienė apie S. 

Nėries memorialinio muziejaus veiklą naujai rengiamam reklaminiam 

leidiniui; 

- Panevėţio kraštotyros muziejaus muziejininkė Jūratė Gaidelienė apie 

B. Bučo gyvenimo faktus. 

 

- 3 KTU studentai dėl J.Grušo muziejaus pastato. 

- J.Grušo vidurinės mokyklos  muziejaus vadovė (apie J.Grušo kūrybą). 

- J.Grušo meno vidurinės mokyklos muziejaus darbuotoja dėl fondų 

tvarkymo. 

- Kauno Vyturio katalikiškosios mokyklos abiturientė Rūta Mickūnaitė. 

 

A.Vileniškytė 

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė 

I.Aleksaitienė  

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė 

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė 

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė 

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė 

 

I.Aleksaitienė, 

A.Vileniškytė 

 

N.Majerienė  

D.Ţilionienė  

N.Majerienė  

 

V.Bareišaitė  

2. Metodinės medţiagos rengimas 

(tema, tikslinė grupė, sklaidos 

būdas) 

   

3. Darbas su staţuotojais ir 

praktikantais 
Vadovauti aukštųjų 

mokyklų studentų 

praktikai (jeigu bus 

pageidavimų) 

3.1. Vadovauta V.A. Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos studento 

Gintauto Damunskio praktikai. 

 

 

 

I.Aleksaitienė, 

J.Ivanauskienė 

 

 

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI    
1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų / 

atleistų darbuotojų skaičių, 

sprendimo prieţastis) 

 Iš viso sąraše gruodţio 31 d. – 76 darbuotojai (iš jų – vaiko auginimo 

atostogos – 2 darb.) 

kadrų kaita: priimta – 2 

atleista – 2 
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2. Kvalifikacijos kėlimas –

studijavimas aukštosiose 

mokyklose, dalyvavimas 

seminaruose, kursuose, 

konferencijose Lietuvoje ir 

uţsienyje (programos, temos, vieta, 

dalyviai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti 10 

kvalifikacijos kėlimo 

seminarų 

2.1. Organizuota 9 kvalifikacijos  kėlimo seminarai muziejaus 

darbuotojams: 

- Paskaitos ,,Apie Maironį senojoje spaudoje“ pristatymas.  

Lektorė D. Cibulskienė 

- Tarptautinės konferencijos ,,Tarptautinis bendradarbiavimas ir 

partnerystė Europos kultūros projektuose“ bei ,,Mes esam muziejai“. 

Lektorė D. Cibulskienė 

- Eksponatų skaitmeninimas informacinėje LIMIS sistemoje. Lektorė R. 

Rėklytė 

- Įspūdţiai iš muziejaus darbuotojų ekspedicijų. Lektoriai B. 

Glaznerienė, E. Kazlauskas,V. Markauskienė, R. Maţukėlienė, A. 

Pakėnas, A. Protienė, D. Šarkanauskaitė, D. Ţilionienė 

- Uţsienio ekspozicijos: Estijos ir Suomijos vaikų literatūra. Lektorė D. 

Šarkanauskaitė 

- A. Mackaus gyvenimo keliais. Ekspedicijos įspūdţiai. Lektorė V. 

Paplauskienė 

- Įspūdţiai iš darbinės kelionės į JAV.Lektorė V. Paplauskienė 

- Šiuolaikinės ugdymo(si) technologijos ir auklėjimo strategijos ir jų 

taikymas muziejų edukacinėje veikloje. Lektorė J. Mickienė 

- Įspūdţiai iš mokymų ,,Lietuvos muziejų edukatorių pedagoginės 

kompetencijos plėtojimas“. Lektorė V. Petrikienė 

- Prevencinis konservavimas muziejuje. Lektorė V. Balickienė 

- Darbas su audiogidais. Lektorius N. Morozovas  (seminaras ekskursijų 

vadovams). 

 

2.2.  Rinkta informacija apie naujas ekspozicijas Lietuvoje bei 

susipaţinta su modernia ekspozicine įranga. 

 

2.3. Aplankytas 1863 m. sukilimo muziejus Paberţėje. 

 

R.Antanaitienė 

Dalyvauti kvalifikacijos 

kėlimo seminaruose 

2.2. Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo seminaruose, kursuose, 

mokymuose: 

- Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių apskaitos, apsaugos ir 

saugojimo sekcijos seminare-diskusijoje „Vieningos eksponatų 

vertinimo metodikos paieškos“; 

- Pristatyme-seminare „Lietuvos integralios muziejų informacinės 

sistemos (LIMIS) nauji funkcionalumai“;  

 

 

R.Rėklytė 

 

 

R.Rėklytė  
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- programoje „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijos 

ugdymas“ (VU Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra): 

„Prevencinis konservavimas muziejuje“ (2013-09-23 – 2013-09-27); 

„Tikslinių grupių komunikavimas muziejuje“ (2013-09-30 – 2013-10-

04). 

- Lietuvos nacionalinės bibliotekos organizuotame seminare apie 

senąsias knygas ir spaudinius ,,Senųjų dokumentų tvarkymas“; 

- seminare – ES projektas „Muziejus – mokykla – moksleivis“; 

- seminare „2014-2020 m. ES finansinis laikotarpis“; 

-„Šiuolaikinės ugdymosi technologijos ir jų taikymas muziejų 

edukacinėje veikloje“ (2013 spalio 21-25). Lietuvos edukologijos 

universitete. 

-„Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) 

funkcionavimas“  Lietuvos Dailės muziejuje. 

- seminarai finansininkams LR kultūros ministerijoje; 

 

- UAB „Auditorių aljanso“ organizuoti 2 seminarai buhalteriams. 

 

-mokymai finansininkams dėl apskaitos programos FVAIS (2 

darbuotojai po 40 valandų) 

V.Balickienė 

 

 

 

 

A.Gedutienė  

 

A.Ruseckaitė  

A.Ruseckaitė  

J.Mickienė, 

V.Petrikienė  

 

S.Butkutė 

 

J.Leščauskienė, 

D.Kalėdienė 

J.Leščauskienė, 

D.Kalėdienė 

J.Leščauskienė, 

D.Kalėdienė 

 

Lankyti naujas parodas 

ir ekspozicijas 

2.3. Kvalifikacijos kėlimo tikslu aplankytos naujos ekspozicijos ir 

parodos Lietuvos muziejuose ir parodų rūmuose. 

Visi 

muziejininkai 

 2.4. Kvalifikacijos kėlimo tikslu vykta į edukacinę kelionę – Estijos ir 

Suomijos vaikų literatūros muziejai 

D.Šarkanauskaitė 

 2.5. Kvalifikacijos kėlimo tikslu dalyvauta renginiuose, knygų 

pristatymuose, Vilniaus knygų mugėje, premijų įteikimo šventėse. 

Visi darbuotojai  

 

 2.6. Nuolat skaitomi ir studijuojami LR Darbo kodeksas, Viešųjų 

pirkimų bei kiti įsakymai ir LR Vyriausybės įstatymai fondų tvarkymo, 

personalo ir kt. klausimais.  

J.Ivanauskienė, 

G.Juodzevičius 

 

 2.7. Konsultuotasi personalo ir darbų saugos dokumentacijos tvarkymo 

klausimais su Valstybinės darbo inspekcijos specialistais.  

J.Ivanauskienė 

 2.8. Studijos VDU. II-osios pakopos studijų I kursas – Kultūros 

paveldas ir turizmas. 

V.Lincevičiūtė  

3. Kita svarbi informacija apie 

darbuotojus (apdovanojimai ir kt.) 
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X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ 

PADALINIŲ VEIKLA 
   

1. Archyvo ir bibliotekos darbas  Archyvo darbas 

1.1. Suklasifikuoti bei sutvarkyti 2012 m. muziejaus veiklos 

dokumentai. 

1.2. Sutvarkytos 2012 m. atleistų darbuotojų asmens bylos. 

1.3. Techniškai tvarkytos ir priţiūrėtos archyvinės bylos. 

1.4. Sudarytas 2014 m. dokumentacijos planas. 

 

 

J.Dailidonienė 

 

 

- 2. Ūkinė veikla (statybos ir 

remonto darbai, kiti ūkiniai darbai – 

apibūdinimas, rezultatai, finansinės 

išlaidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1. Statybos ir remonto darbai  

- Tęsiami Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato 

rekonstrukcijos darbai. Finansinės 2013 m. rangos darbų išlaidos – 

1.466.886,95  Lt.  

G.Juodzevičius 

- Atlikti Vaikų literatūros muziejaus patalpų remontas. Finansinės 

išlaidos – 2879,00 Lt. 

G.Juodzevičius  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Kiti ūkiniai darbai  

- Atliktas S. Nėries memorialinio muziejaus vaizdo stebėjimo sistemos 

remontas. Finansinės išlaidos – 2168,00 Lt. 

G.Juodzevičius  

- Priţiūrėti centrinio muziejaus ir padalinių pastatai. G.Juodzevičius, 

Z.Palukaitis 

- Išvalyti centrinio muziejaus ir padalinių latakai.  G.Juodzevičius 

- Įsigyta įgarsinimo aparatūra. Finansinės išlaidos – 1000,00 Lt. V.Adomonis, 

G.Juodzevičius    

- Įsigyta kompiuterinė įranga. Finansinės išlaidos – 14864,00 Lt. G.Juodzevičius, 

G.Pavilionis  

- Rūpintasi vokų, lankymo bilietų, mokslinės kartotekos ir kataloginių 

kortelių įsigijimu. Finansinės išlaidos – 2658,00 Lt. 

G.Juodzevičius, 

R.Antanaitis 

- Rūpintasi šlepečių ekspozicijų lankytojams įsigijimu.  J.Dailidonienė 

- Atlikti techniniai darbai ruošiant naujas parodas, organizuojant 

kultūrinius renginius centriniame muziejuje ir padaliniuose. 

Ūkio dalies 

darbuotojai 

- Rūpintasi šilumos, vandens, kanalizacijos, elektros, dujų, apsauginės – 

priešgaisrinės signalizacijos prieţiūra centriniame pastate ir 

padaliniuose. 

G.Juodzevičius, 

Z.Palukaitis 

- Rūpintasi reikalingo inventoriaus, techninės įrangos, įvairių medţiagų, 

raštinės reikmenų įsigijimu. 

R.Antanaitis, 

A.Pocienė 

- Priţiūrėta kopijavimo įranga.  Z.Palukaitis 
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- Priţiūrėti ir paruošti techninei apţiūrai bei apdrausti muziejaus 

automobiliai. 

R.Antanaitis 

- Atlikta ūkinio inventoriaus, bilietų kasos ir sandėlio metinė 

inventorizacija. 

Z.Palukaitis ir 

komisija 

- Priţiūrėtas, tvarkytas Maironio namų sodas. Įsigyta vėjapjovė. R.Kazokevičienė 

- Organizuoti įvairūs inventoriaus remonto ir taisymo darbai 

centriniame muziejuje ir padaliniuose. 

G.Juodzevičius 

- Rūpintasi Maironio memorialinio rojalio ir renginių salės pianino 

derinimu.  

G.Juodzevičius  

- Rūpintasi muziejaus kompiuterinio tinklo prieţiūra, eksploatacija ir 

tvarkymu. Įdiegta telekomunikacijų paslauga – šviesolaidinis internetas 

verslui. 

G.Pavilionis 

- Rūpintasi foto ir vaizdo technikos remontu.  Z.Palukaitis  

- Įsigyta edukacinės klasės baldai. Finansinės išlaidos – 1449,00 Lt. G.Juodzevičius  

- Įsigyta kabinetų baldai, rūbinės įranga, buitinė technika, knygų 

lentynos, WC reikmenys. Finansinės išlaidos – 5558,00 Lt. 

G.Juodzevičius, 

Z.Palukaitis  

- Organizuotas J. Grušo memorialinio muziejaus tvoros, suolų, 

pavėsinės daţymas. Finansinės išlaidos 258,00 Lt. 

G.Juodzevičius  

- Priţiūrėta S. Nėries memorialinio muziejaus aplinka. Parengtas 

nudţiūvusių medţių likvidavimo planas. Organizuota išlauţtos tvoros 

remontas ir kiemo baldų daţymas. 

I.Aleksaitienė, 

G.Juodzevičius  

- Organizuotas inventorinių knygų spausdinimas spaustuvėje 

„Manteiga“. Finansinės išlaidos – 605,00 Lt. 

R.Antanaitienė  

3. Kitų padalinių darbas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Kopijavimo darbai  

3.1.1. Nukopijuota 2000 vnt. eksponatų mokslinės kartotekos 

kortelėms, t.y. atlikta eksponatų fotofiksacija. 

3.1.2.Nukopijuota 15000 vnt. publikacijoms, parodoms, leidiniams, 

ekspozicijoms, edukacinėms programoms ir kt. reikalams. 

Z.Palukaitis 

3.2. Civilinė sauga  
3.2.1. Išklausytos 9 paskaitos CS štabo rengiamuose miesto CS vadovų 

susirinkimuose. 

3.2.2. Instruktuoti darbuotojai muziejaus vertybių gelbėjimui pagal CS 

reikalavimus. 

3.2.3. Parengti 2013 m. CS darbo, darbuotojų mokymo, parengties 

ekstremalioms situacijoms planai. 

Z.Palukaitis 

 

 

 

 

3.3. Darbo sauga 

3.3.1. Darbuotojai supaţindinti su muziejuje galiojančiais saugos ir 

 

G.Juodzevičius 
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sveikatos nuostatais. 

3.3.2. Darbuotojai aprūpinti asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis. 

3.3.3. Pildomi centrinio muziejaus ir padalinių statinių pasai ir 

techninio eksploatavimo ţurnalai. 

3.3.4. Rūpintasi nelaimingų atsitikimų darbe prevencija. 

 

G.Juodzevičius  

G.Juodzevičius  

 

J.Dailidonienė 

3.4. Priešgaisrinė sauga 

3.4.1. Instruktuoti darbuotojai priešgaisrinės saugos klausimais pagal 

galiojančių nuostatų reikalavimus. 

G.Juodzevičius 

3.6. Fotografo darbas 
3.6.1. Pagaminta 810 vnt. fotografijų: 

- eksponatų fotofiksacija (nuotraukos mokslinės kartotekos kortelėms) – 

90 vnt. 

- parodoms, publikacijoms, renginių ir kt. – 720 vnt. 

3.6.2. Nufilmuota  5 renginiai. 

3.6.3. Nufotografuota, sukataloguota ir įrašyta į CD 70 renginių 

nuotraukos. 

3.6.4. Fotografuotos 7 ekspedicijos. 

Z.Baltrušis 

3.7. Dailininkės darbas 

3.7.1. Apipavidalinta Kalėjimo ekspozicija, skirta 1863 metų sukilimo 

metinėms. 

3.7.2. Apipavidalinta Vaikų literatūros muziejaus ekspozicija. 

3.7.3. Apipavidalintos parodos. 

3.7.4. Sumaketuoti 2 leidiniai iš serijos „Neskelbtų tekstų fragmentai“: 

,,Mokslas – tai didţiausia galybė“ ir ,,Kaip nepastovi ţemiškoji garbė. 

3.7.5. Sumaketuotas laikraštukas „Maironio namų naujienos“. 

3.7.6. Rūpintasi muziejaus interjero apipavidalinimu ir papuošimu 

renginiams bei šventėms. 

3.7.7. Dalyvauta moksleivių konkursų vertinimo komisijos darbe. 

I.Zamulskienė 

 

 

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

 

2014vasario11 d. 
(Uţpildymo data) 

____________________________________ 

 


