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MAIRONIO LIETUVIU LITERATOROS MUZIEJAUS
RIN]mITu KormLEKTAvlMO 202 I-2023 M. KRypTys

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

I.  Maironio  lietuviu  literattros  muziejaus  (toliau  -Muziejus)  rinkiniL!  komplektavimo
kryptys - dokumentas, nustatantis muziejaus rinkiniu komplektavimo kryptis, eksponatu isigijimo
hidus, eksponatu atrankos nuostatus.

2.  Rinkiniu  komplektavimo  kryptys  atitinka  Muziejaus  misija  -  kaupti,   saugoti,  tirti,
konservuoti , restauruoti ir popul iarinti nacionalines svarbos literataros (ra§tijos) vertybes bei ra§ytoj u
knrybini ir memorialini palikim, apimanti nacionalin? Lietuvos ra§tijQ ir literatGrQ nuo senlLju ra§tL!
iki §iandienos literatiros ivykiL! bei autoriv.

3, Rinkiniu kaupimas Muziejuje yra orientuotas i kelis Lygmenis:
3.1.  originalGs  literatarin?,  menin?,  istorin?  ir  kultring  vert?  turintys  eksponatai,  kurie

reikalingi  rengti ekepozicijoms ir parodoms;
3.2. originaltis eksponatai, kurie reikalingi literanrologiniams tyrinej imams;
3.3. epochiniai baldai, daiktai, naudojami atkuriant ra§ytojL! memorialine aplinka;
3.4.  naujos  muziejaus  specifika  atitinkan6ios  knygos,  knygos  su  autoriL!  arba  sudarytoji!

autografais/dedikacijomis,nauji,i§skirtinesvertesleidiniai(fotografuotiniairetuknygu,suvenyriniai,

jubiliej hiai leidinai).
4. Muziejuje yra centralizuoti fondai ir §ie atskiri rinkiniai: Vilniaus Ta§ytoju memorialinio

muziejaus,  Petro  Cvirkos  memorialinio  muziejaus,  Bemardo  Brazdiionio,  Juozo  Gru§o  namu-
muziejaus.  Salomejos Neries  ir Bemardo Bu6o namu-muziejaus,  Balio  ir Vandos  Sruogu  namu-
muziejaus.
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5. Atsizvelgiant i viena pagrindiniL! Muziejaus veiklos tikslu - kaupti muziejines vertybes,
atspindin6ias  lietuviu  literaffiros  istorij3  nuo  valstybes  ra§tijos  prad2ios,  ra§ytojv  memoriaLini  ir
ktrybini palikimq, nustatytos tokios 2021-2023 met`} rilikiniu komplektavimo  kryptys:

5.1.   sistemingai   pildyti   suformuotus  autoriu  rinkinius,   atsigivelgiant   i  parodL!   rengeju,
literanrologu poreikius, ir formuoti i§samius bei visapusi§kus naujus rinkinius:

5.1.I. senosios literatfros autoriu ir senutu knygu (iki  1904 in.) rinkinius;



5.1.2.  i§eiviu  literattros  autoriu  A.  Nykos-Nilitho,  A.  Vai6iulai5io,  H.  Nagio,  J.  Kaupo,
Linnes Sutemos, A. Landsbergio, 8. Brazdzionio rinkinius;

5.1.3. §iuolaikines literatdros autoriti H. A. Cigriejaus, K. Navako, A. Dabulskio, V. Kukulo,
M. Macij auskienes rinkinius;

5.1.4.   ra§ytoju   V.   Ma6emio,   P.   Visvydo,   J.   Mikelinsko,   J.   Avyziaus,   J.   Meko,   L.
Matuzevi6iaus, 8. Ptikelevi6intes, A. Bieliausko ir kitu, kuriu 2021-2024 in. bus minimi jubiliejai,
rinkinius;A

5.1.5.  formuoti  naujus  populiariu,  apdovanojimais  ivertintl!,  skaitomiausiu  §iuolaikiniu
ra§ytoju rinkinius: M. Gailiaus, I. Valantinaites, K. Sabaliauskaites ir kitu.

5.2.i§eivijosautoriuA.Ves5imaites,J.Janavi6iausrinkiniuspapildytiekspedicijuuzsienyje
metu igytomis muziej ihemis vertybemis;

5.3. papildyti vaiky literattros autoriu rinkinius eksponatai, reikalingais basimai naujai
vaiku literattros ekspozicij ai.

Ill. EKSPONATU ISIGIJIMO BtlDAI

6. Muziejus rinkinius komplektuoja isigydamas eksponatus visais teisetais btidais i§ fiziniu
ir juridiniL! asmenu, antikvariniu parduotuviu, dailes salonu, aukcioqu, parodu.

7.   Muziejaus  rinkiniu  komplektavimui  eksponatai   gali  bnti   isigyjami  ®erkani)   arba

priimami kaip dovanos.
8. Muriejus, siekdamas isigyti eksponatus rinkiniu komplektavimui:
8.1. rengia ir teikia parai§kas Lietuvos kulttros tarybai (toliau -LKT) Lietuvos kultiros

remimo  fondo  le§omis  finansuojamai  programai  ,Atminties  institucijos:  Lietuvos  ir jos  kulthros
istorijai svarbiu kilnojamuju kulttros vertybiu isigijimo projektai";

8.2. rengia ir teikia parai§kas LKT Lietuvos kulthros remimo fondo le§omis fmansuojanai

programai  „Lietuvai  reiksmingo  kultdros  paveldo,  esan6io  uzsienyje,  paie§ka,  sklaida,  priezitra,
sugrazinimas";

8.3.bendraujairbendradarbiaujasukolekcininkais,dailininkais,ra§ytojaisirjuartimaisiais;
8.4. organizuoja ir vykdo ekspedicijas Lietuvoje, kuriu metu renkama archyvine autenti§ka

medziaga, uzra§omi  prisiminimai, fotografuoj amos memorialihes vietos;
8.5.   isigyja   naujausias   lietuviu   autoriu   knygas,   vadovaudanasis   Naujausiu   lietuviu

literathros  autoriu  knygu  isigijimo  koncepcija  (Maironio  lietuviu  literatros  muziejaus  rinkiniu
komplektavimo 2021-2023 in. kryp5iu  1  priedas) tiesiogiai  i§ leideju, o nesant tokiai galimybei, ir
knygynu;

8.6.  seka  literattirini  gyvenima  ir  ivykius  muziejuje  ir  uZ  muziejaus  ribu,  fotografuoja
renginius, kaupia nuotraukas, bei kita vertingq informacine muziejine mediiaga.

IV.  EKSPONATU KAUPIMO ATRANKOS NUOSTATAI

9. Muziejaus rinkiniai komplektuojami,  formuojami ir skirstomi pagal  atskirus ra§ytojus,
vertejus, kulttros ir literathros ivykius.



10. Muziejaus rinkiniuose esantys eksponatai pagal i§liekamaja vert? skirstomi i pagrindini
ir pagalbini fondus.

10.I.  Pagrindini  fonda  sudaro  literamrin?,  istorin?,  menine,  memorialin?  ar  kultinn?
i§liekamaja verte turintys autenti§ki geros btikles eksponatai:

a) originahis dokuinentai, susije su rasytoju gyvenimu ir ktryba, kultinniais ivykiais:
-   ktrybiniai rankra§6iai ir ma§inra§6iai (su taisymais, pastabomis ir para§u);

4         -vertimu rankra§6iai ir ma§inra§6iai (su taisymais, pastabomis ir para§u);
-   rfurybiniai uzra§ai, dienoraseiai;
-   ra§ytoju   ir   kulthros   veikeju   lai§kai   (atsizvelgiant   i   turinio   reikininguma   ir

informatyvuma);
-   ra§ytoju ir kulttros veikeju autenti§ki prisiminimai;
-   originalios,   nesikartojan6ios   Muziejaus   rinkiniuose   nuotraukos,   susijusios   su

literattriniais-kulthriniais ivykiais, rasytoj u gyvenimu bei veikla;
-   memorialiniai ir asmeniniai rasytoju daiktai, susij? su rasytoju ktryba, pomegiais;
-   memorialines   ir   asmenines   bibliotekos:   leidiniai   su   taisymais,   komentarais,

dedikacijomis;
b) memo kfiriniai: ra§ytoju portretai, 1iteratiros keriniu iliustracijos;
c) knygos su ra§ytoju pastabomis, taisymais, dedikacijomis, autografais;
d)   knygos,    isleistos    iki    1904   metu   (iki    spaudos   draudimo    laikotaxpio   pabaigos;

nesikartoj an6ios Muziej aus rinkiniuose) ;
e)   lietuviu   literaffiros   groziniu   keriniu   ir  ju   tyrinejimu   pirmieji   leidimai   (knygos),

nesikartoj antys Muziej aus rinkiniuose ;
f)   lietuviu  ra§ytoju   ktriniu  vertimai   (knygos,   almanachai)   uzsienio   kalbomis,   i§leisti

uzsienyj e ar Lietuvoj e, nesikartoj antys Muziej aus rinkiniuose;

g) spauda nuo pirmuju leidiniu  iki  1904 in.  (iki  spaudos draudimo laikotapio pabaigos),
nesikartoj anti Muziej aus rinkiniuose ;

h) spauda nuo  1904 in.  iki §iu dienu,  atsizvelgiant i jos reikine ir retuma, nesikartojanti
Muziej aus rinkiniuose;

i)   reti   spaudiniai   (atvinikai,   programos,   plakatai,   ra§ytojt!  vizitines   korteles   ir  t.   t.),
nesikartoj antys Muziej aus rinkiniuose.

10.2. Pagalbini fonda sudaro autenti§ki eksponatai, kuriu vert? del ju blogos btikles imanoma
nustatyti  tik  specialiais  tyrimais,  o  ne jq  priemimo  momentu;  mokslinei  tiriamajai,  parodinei  ir
edukacinei   veiklai   reikalingi    mazesnes    literatirines,    istorines,    memorialines    ar   kulthrines
isliekamosios vertes originaltis eksponatai :

a) ra§ytoju originahis rankra§6iai ir malinra§6iai, ktrybiniai uhasai, dienora§6iai, lai§kai,
nuotraukos, memorialiniai daiktai, memo krfuniai, dokumentai, memorialines bibliotekos knygos ir
spauda,senosiosknygos,kuriemsdeljubaklesreikalingii§sandsrestauratoriutyrimaiirrestauracija

®o restauracijos jie gali btiti perkelti i pagrindini fonda);
b)  ra§ytoju  ir  kulffiros  veikeju  lai§ku  originalai  (atsizvelgiant  i  turinio  reiksmingumq  ir

infomatyvema);
c) kuiferiniu ivykiu, renginiu, literamriniu ekspediciju nuotraukos, atsizvelgiant i ju turini;
d) atsiminimai apie rasytojus, atsiivelgiant i ju turini bei autenti§kuma;
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e) garso ir vaizdo skaitmeninio formato dokumentai.

V. BAIGIAMOSI0S NUOSTATOS

11. 2021-2023 metais planuojana sukaupti pirkimo bei dovanojimo badu kasmet mazdaug

po 3000 tnt. eksponatu, i§ viso 9000 vnt. eksponatu (70 proc. pagrindinio fondo, 30 proc. pagalbinio
fondo).

Maironio lietuviu literattros muziej aus rinkiniu
komplektavimo kryp6iu

1  priedas

NAUJAUSIU LIETUVI|/ LITERATtJROS AUTORIU KNYGU |SIGIJIM0 KONCEPCIJA

1.  Muziejaus  rinkiniu  specifika -ra§ytoju  ktryba,  kurios  galutinis rezultatas yra knyga.
Finygos  reikalingos  ekspozicijoms,  parodoms,  tyrinejimams,  literatoros  sklaidai  per  edukacines

programas bei literattros vakarus.
2.  Naujausiu  lietuviu  literattros  autoriu  knygu  isigijimo  pagrindinis  tikslas  -    kaupti

muriejines  vertybes,  atspindin6ias  lietuviu  literattros  istorija  ir  procesus,  raida,  kryptis,  atskiru
ra§ytoju ktrybini  palikima,  derinant tai  su  visuomen6s  kultiros bei  §vietimo poreikiais,  rengiant
nuolatines ekspozicijas bei laikinas parodas.

3. Muziejaus rinkinians isigyjamos naujos knygos:
3.1. rfuriniu pirmieji leidimai;
3.2. ktriniu pckartotiniai leidimai, jeigu juose yra reiksmingu papildymu;
3.3. kinniu rinkiniai (rastai) -ra§ytoju ktrybinio palikimo visuma;
3.4. monografiniai leidiniai (moksline i§sani rrtytojo gyvenimo ir / ar ktrybos tyrinejimo

publikacija).
4.  Naujausiu  lietuviu  literathros  autoriti  knygos  isigyjamos  tiesiogiai  i§  leideju,  o  nesant

tokiai galimybei, ir knygynu, dali ju muziejui padovanoja autoriai.
5. Naujausiu lietuviu literatiros autoriu knygos atrenkamos vadovaujantis:
5.1.kritikuatsiliepimais;
5.2.   knriniu   ir   autoriu   nominavima   ir   apdovanojima   ivairiomis   valstybinemis   bei

literattirinemis premijomis qietuvos nacio.nalines kulthros ir memo; Lietuvos Vyriausybes kulmros
ir memo, Lietuvos ra§ytoju sajungos; Poezijos pavasario (Maironio); Lietuviu literattiros ir tautosakos
instituto; Jotvingiu; Liudo Dovydeno, Dionizo Po§kos, Antano Mi§kinio, Salomejos Neries, Antano
Baranausko,  Jono Ais5io,  Petro  Cvirkos,  Vinco  Mykolai6io-Putino  ir Kazio  Bareno  literaffirines;
Jurgos lvanauskaites, Vytauto Kubiliaus, Algio Kaledos, Lietuvos memo ktreju asociacijos, Vaiky
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literathros,  IBBY (Vaiku  ir jaunimo  asociacijos),  dr. Aloyzo Petriko vaiky  ir jaunimo  literatiros,
Prano Ma§iotos, Domiceles Tarabildienes, Aldonos Liobytes);

5.3. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 in.  Iapkri5io 30 d. nutarimu Nr.  1200

patvining  Skaitymo  skatinimo  programa vykstan5iuose Metu knygos  rinkimuose  dalyvaujan5ios
kny8Os.


