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ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VADOVO IR ĮSTAIGOS 

2010 M.  VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

Veiklos sritis Buvo planuota Pasiektas rezultatas Atsakingas 

asmuo 
I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA    
1. Muziejaus tarybos darbas (posėdţių 

skaičius, svarbiausi svarstyti klausimai 

ir priimti sprendimai) 

Numatomi 4 posėdţiai: 

1.2009 metų ataskaitos tvirtinimas 

2. Tarptautinio bendradarbiavimo projektų rengimas, kryptys  

3. Parodų teminių planų tvirtinimas 

4. Ekspozicijų koncepcijų svarstymas 

Įvyko 4 muziejų tarybos posėdţiai 

1.Patvirtinta 2009 metų ataskaita. 

2. Paregtas tarptautinis projektas su Lenkijos Suvalkų 

muziejumi.  

3. Patvirtinti parodų teminiai planai. 

4. Svarstytos ekspozicijų koncepcijos: archeologinė 

ekspozicija, keturios ekspozicinės erdvės po 

rekonstrukcijos. 

  

 

A. Jakunskienė 

D. Bagdonienė 

 

D. Bagdonienė 

A.Jakunskienė 

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką 

reguliuojančių dokumentų rengimas 

(kokiu tikslu ir kada patvirtinti nauji 

dokumentai) 

1. Parengti muziejų tarybos nuostatus 

2. Parengti kasos ir banko operacijų atlikimo tvarką 

  

1. Patvirtinti nauji Alytaus kraštotyros muziejaus 

nuostatai. 2010 m. rugsėjo mėn. 30 d. 

2.  Parengta „Bilietų gamybos, įsigijimo, naudojimo ir 

sunaikinimo tvarka“.  2010 m. sausio mėn. 4 d. 
 

A.Jakunskienė 

 

D. Bagdonienė 

R. Vaitulionienė 

 

3. Muziejinės veiklos sutarčių su 

Lietuvos ir uţsienio organizacijomis 

rengimas (kokios, kada pasirašytos, 

trumpas apibūdinimas, galiojimo 

laikas) 

1. Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su gimnazijomis, 

vidurinėmis, pagrindinėmis mokyklomis ir darţeliais (pagal 

poreikį). 

2. Pasirašyti sutartis, reikalingas muziejaus projektų 

įgyvendinimui  

3. Parengti A.Jonyno memorialinio muziejaus interneto 

svetainės atnaujinimo darbų sutartis 

4. Sutartys su Kultūros ministerija, Kultūros fondu ir kt. 

muziejaus projektų finansuotojais 

5. Rengti intelektinių paslaugų atlikėjų ir autorinių darbų 

atlikimo sutartis 

Bendradarbiavimo sutartys: 

1. Su lopšeliu- darţeliu „Pušynėlis“- 2010-03-26/ 

neterminuota; 

2. Su Alytaus Senamiesčio pradine mokykla- 2010-

05-10/ neterminuota; 

3. Su asociacija sambūriu „Erdvės“ - 2010-09-28/ 

2010-10-30; 

4. Su VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“- 2010-09-30/ 

2011-09-30. 

5 . Su AB „Lietuvos paštas“ – 2010-10-04/2011-09-30 

6.  Su Alytaus rajono Vaisodţių pagrindine mokykla – 

2010-10-13/ neterminuota 

Sutartys su Kultūros rėmimo fondu 

1.Kultūros rėmimo fondo kultūros ir meno projektų 

dalinio finansavimo sutartis dėl projekto „Dingusio 

laiko atspindţiai“ vykdymo – 2010-05-04/ 2010-12-01 

2. Kultūros rėmimo fondo kultūros ir meno projektų 

dalinio finansavimo sutartis dėl projekto „Seniai 

 

D. Bagdonienė 

 

D. Bagdonienė 

 

D. Bagdonienė 

 

D. Bagdonienė 

 

D.Bagdonienė 

D. Bagdonienė 

 

 

 

A.Jakunskienė 

 

 

A.Jakunskienė 
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pamiršta – jaunam ţmogui neţinoma“ – 2010-05-13/ 

2010-11-30 

3. Kultūros rėmimo fondo kultūros ir meno projektų 

dalinio finansavimo sutartis dėl projekto „Atplėštų 

laiškų melodijos“ – 2010-06-10/ 2010-12-01 

4. Kultūros rėmimo fondo kultūros ir meno projektų 

dalinio finansavimo sutartis dėl projekto „Anzelmo 

Matučio ir Antano Jonyno memorialinių muziejų 

internetinių svetainių turinio valdymo sistemų 

atnaujinimas ir įdiegimas“ – 2010-07-22/ 2010-12-01 

Sutartis su Alytaus miesto savivaldybe 

1. Finansavimo sutartis dėl projekto „Filmo apie 

miesto savivaldą sukūrimas“ įgyvendinimo – 2010-

08-18/ 2010-12-01 

Sutartis su Alytaus rajono savivaldybe 

1. Finansavimo sutartis dėl projekto „Mūsų protėvių 

dvasia – Alytaus miesto ir rajono piliakalniai“ 

įgyvendinimo – 2010-06-18/ 2010-12-01 

 

Kitos sutartys 

1.  Patalpų nuomos sutartis su Vytautu Matulevičiumi 

dėl Anzelmo Matučio memorialinio muziejaus patalpų 

nuomos  – 2010 m. sausis iki 2012 m. sausio mėn. 

2. Gėlių, gėlių puokščių, vainikų pirkimo-pardavimo 

sutartis – 2010 vasario mėn./iki 2011-02 

3. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis su UAB 

„Alytaus prekyba“ – 2010 m. kovo mėn./neterminuota 

4. Paslaugų teikimo sutartis su VšĮ Alytaus kultūros 

komunikacijos centru (pranešimo skaitymas) – 2010 

m. balandis/2011-04 

5. Paslaugų pirkimo sutartis su kameriniu ansambliu 

CANTARĖ – 2010 m. geguţės mėn./2010-05-15 

6. Paslaugos pirkimo sutartis su folkloro klubu 

„Serbentukas“ – 2010-06-03/2010-06-14 

7. Restauravimo paslaugos pirkimo sutartis su Lazdijų 

krašto muziejumi – 2010-07-05/2010-09-13 

8. Automobilio nuomos paslaugos sutartis – 2010-07-

08/ 2010-07-16 

9. Paslaugos pirkimo sutartis – 2010-08-20/ 2010-09-

02 

10. Filmo kūrimo paslaugos pirkimo sutartis – 2010-

09-15/ 2010-10-13 

11. Paslaugų teikimo sutartis su UAB „ES4B“ dėl A. 

Matučio ir A. Jonyno memorialinių muziejų 

internetinių svetainių turinio valdymo sistemų 

 

 

 

 

D. Bagdonienė 

 

 

D.Bagdonienė 

 

 

D. Bagdonienė 

 

D.Bagdonienė 

 

D. Bagdonienė 

 

D. Bagdonienė 

 

D. Bagdonienė 

 

D. Bagdonienė 

 

D. Bagdonienė 

 

 

D. Bagdonienė 

 

D. Bagdonienė 

 

D. Bagdonienė 

 

D. Bagdonienė 

 

A.Jakunskienė 

 

D. Bagdonienė 

 

 

 

D. Bagdonienė 

 

 

 

D.Bagdonienė 
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atnaujinimo ir įdiegimo – 2010-10-01/ 2010-11-19. 

12. Paslaugos pirkimo sutartis su VO Teatro bendrija 

„Apartė“ – 2010-10-11/ 2010-10-29 

13. Sutartis su UAB „Petro ofsetas“ dėl katalogo 

„Dingusio laiko atspindţiai“ spausdinimo – 2010-11-

02 

14. Pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „Ekspozicijų 

sistemos“ – 2010-12-01 

 

Autorinės ir atlikėjų sutartys: 

1.Sudarytos 5 autorinės sutartys; 

2.Sudarytos 7 atlikėjų sutartys. 

 

A.Jakunskienė 

 

 

A.Jakunskienė 

 

 

 

D.Bagdonienė 

D.Bagdonienė 

4. Projektinė veikla (projekto 

pavadinimas, kokiems fondams teiktos 

paraiškos, koks gautas finansavimas) 

Alytaus miesto savivaldybei 

1. Kovo 11-osios minėjimas (1625 Lt) 

2. Muziejų naktis (3,5 tūkst. litų) 

3. Alytaus miesto savivalda kino kronikoje (3,0 tūkst. litų) 

4. Atplėštų laiškų melodijos (3,0 tūkst. litų) 

Kultūros fondui 

1. Projektas “Dingusio laiko atspindţiai”(16750 Lt) 

2. „Atplėštų laiškų melodijos“ (5450 Lt) 

3. A. Matučio ir A. Jonyno memorialinių muziejų internetinių 

svetainių turinio valdymo sistemų atnaujinimas ir įdiegimas 

10846  

4. Seniai pamiršta - jaunam ţmogui neţinoma.(91167 Lt) 

5. Su protėvių dvasia… po Alytaus rajono piliakalnius (18851 

lt) 

6.. Projektas „Didţioji istorija maţo ţenklo formate“ (15,5 

tūkst.lt) 

Kultūros ministerijai 

Skaitmeninio kultūros paveldo sklaidos projektai 

1.„Mūsų protėvių dvasia...“ – Alytaus miesto ir rajono 

piliakalniai  (25,1tūkst. lt) 

 

Alytaus rajono savivaldybei 

1.Mūsų protėvių dvasia – Alytaus miesto ir rajono piliakalniai“ 

(8,0 tūkrt. Lt) 

 

Švietimo ministerijai kartu su  muziejų asociacijos švietimo 

sekcija: 

1.Muziejus – tiltas į Lietuvos istoriją – 345250 Lt 

 2007 – 2013 Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per 

sieną programa: 

1. Istorinės Jotvingių ţemės gyventojų pasaulėţiūros paţinimas 

Paremti ir įgyvendinti projektai: 

Savivaldybė: 
1. Kovo 11-osios “ (1 tūkst. lt) 

2. „Muziejų naktis“ (2 tūkst. lt) 

3. Alytaus miesto savivalda kino kronikoje (3 tūkst. lt) 

Kultūros fondas: 

1 Projektas „Dingusio laiko atspindţiai“(8,0 tūkst. lt). 

2. „Atplėštų laiškų melodijos“ (4,0 tūkst.lt) 

3. Seniai pamiršta – jaunam ţmogui neţinoma (10000 

Lt) 

4. A. Matučio ir A. Jonyno memorialinių muziejų 

internetinių svetainių turinio valdymo sistemų 

atnaujinimas ir įdiegimas (8,0 tūkst. lt)  

Alytaus rajono savivaldybė 

1.Mūsų protėvių dvasia – Alytaus miesto ir rajono 

piliakalniai“ (1,0 tūkst. lt) 

 

Viso paremta 8 projektai 37 tūkst. lt 

 

 

 

 

 

 

Gautas atsakymas apie 2007 – 2013 Lietuvos ir 

Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos 

projektą „ Istorinės Jotvingių ţemės gyventojų 

pasaulėţiūros paţinimas per simbolius ir jos 

pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ 

Projektui pritarta. Daromi patikslinimai. 

 

 

 

O. Sakevičienė 

A. Jakunskienė 

A. Jakunskienė 

 

V. Buškevičiūtė 

V.Markauskienė 

D. Aidukaitė 

 

D. Bagdonienė 

 

 

 

V. Jenčiulytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Kazlauskienė 
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per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje 

(153610 eurų, t.y. 530384 Lt) 

Viso parengta 14 projektų 1 mln. 78 tūkst. 423 lt 

 

5. Kiti darbai     
II. MUZIEJAUS RINKINIAI:    
1. Eksponatų įsigijimas    

1.1. Rinkinių komisijos darbas 

(posėdţių skaičius, svarstyti 

klausimai) 

Numatomi 9 posėdţiai ir  svarstytini klausimai: 

1. Eksponatų įsigijimo strategija 2010-2015 metams; 

2. Fondų komisijos nuostatų svarstymas; 

3. „Eksponatų bei muziejinių vertybių apskaitos dokumentų – 

aktų sudarymo ir rašymo tvarkos“, papildytos naujomis aktų 

rūšimis (eksponatų nurašymo, eksponatų perkėlimo ir 

eksponatų perdavimo – priėmimo) svarstymas; 

4. Alytaus kraštotyros muziejaus rinkinių apsaugos, apskaitos ir 

saugojimo instrukcijos svarstymas; 

5. Eksponatų įsigijimas ir paskirstymas į fondus; 

Svarstytini filokartijos ir plakatų rinkinio klausimai rinkinių 

komisijos posėdţiuose: 

1. Nustatyti Filokartijos rinkinio formavimo tikslus ir 

prioritetus. 

2. Nustatyti Plakatų rinkinio formavimo tikslus ir prioritetus. 

3. Įvertinus rinkinių pobūdį, apsavarstyti komplektavimo 

tendencijas.  

4. Numatyti rinkinių augimo tendencijas ir vystymo ribas.  

5. Filokartijos pagalbinio rinkinio perėmimas. 

6. Plakatų pagalbinio rinkinio formavimas. 

• rinkinių formavimo kriterijai, įskaitant ir teminį 

kolekcionavimą, 

• laikotarpis ir geografinė sritis, su kuria susijęs 

kolekcionavimas, 

rinkinių formavimo apribojimai, kylantys iš tokių veiksnių, 

kaip saugojimas, konservavimas ir pan., 

• nuorodos į kitų muziejų, kurie kaupia tokią pat arba 

artimą muziejui medţiagą siekiant aiškiau apsibrėţti savo 

poreikius ir išvengti nereikalingo medţiagos dublikavimo, 

numatyti rinkinių formavimo politiką, 

 

Įvyko 11 rinkinių komisijos posėdţių. Svarstyti 

klausimai: 

1.Naujai gautų eksponatų priėmimas ir paskirstymas į 

rinkinius (visuose) 

2. Eksponatų įsigijimo strategija 2010-2015 metams; 

3.„Eksponatų bei muziejinių vertybių apskaitos 

dokumentų – aktų sudarymo ir rašymo tvarkos“, 

papildytos naujomis aktų rūšimis (eksponatų 

nurašymo, eksponatų perkėlimo ir eksponatų 

perdavimo – priėmimo) svarstymas; 

4.Alytaus kraštotyros muziejaus rinkinių apsaugos, 

apskaitos ir saugojimo instrukcijos svarstymas; 

5. Bonistikos, etnografijos, archeologijos rinkinių 

apţvalga ir šių rinkinių formavimo prioritetai; 

6. Faleristikos, filokartijos, filatelijos ir dailės rinkinių 

apţvalga ir šių rinkinių formavimo prioritetai 

7. Fotografijos, numizmatikos rinkinių pristatymas ir 

šių rinkinių formavimo prioritetai 

8. Raštijos plakatų, sfragistikos ir periodikos rinkinių 

pristatymas ir šių rinkinių formavimo prioritetai 

9. A. Jonyno fondo asmeninių daiktų, fotografijos ir 

raštijos rinkinių pristatymas. 

10. A. Jonyno pagalbinio fondo rinkinių pristatymas 

11. A. Matučio fondo rinkinių pristatymas ir 

formavimo prioritetai 

12. Vladislovo Staponavičiaus fondo formavimas. 

13. Eksponatų pirkimo klausimai 

14. Naujai gautų knygų į AKM biblioteką kainų 

nustatymas. 

15. Pagalbinio fondo eksponatų perkėlimas į 

pagrindinį fondą (2-juose posėdţiuose) 

 

A.Kalašnikovie

nė 

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, 

kiek, į kokius rinkinius įsigyta) 

Ketinama įsigyti per 540 eksponatų.  

Planuojama surinkti eksponatų į rinkinius :  

filokartijos – 60;  

raštijos rinkinį:  – 40 kalendorių fondo, 10 knygų fondo, 

periodikos fondo 30, plakatų fondo – 60; 

 fotografijų – 30; 

Viso įsigyta 1128, iš jų  

GEK 899  

PF 229 

Alytaus kraštotyros muziejuje: 

GEK  

Archeologijos 34 (perduoti archeologinių kasinėjimų 

Visi 

muziejininkai 



 5 

 etnografijos – 30; 

 asmens fondų –20;  

 filatelijos rinkinį- 20  

  istorijos – 80;  

bonistikos – 20, 

 faleristikos – 20  

sfragistikos – 5  

 A. Matučio muziejus.-30; 

A.Jonyno muziejus. 20;  

Videoaudio eksponatų - 10 eksponatų. 

Šiuos eksponatus planuojama įsigyti bendradarbiaujant su 

spaustuvėmis, leidyklomis, kolekcionieriais, reklamos 

įmonėmis, bendruomenės atstovais.  

Planuojama pirkti apie 50 vnt. filatelijos rinkinio eksponatų 

pagal sutartį su Lietuvos paštu 

 

Alytaus apskrityje rezultatai) 

Faleristikos    31  (5 pirkti uţ 16 litų) 

Filokartijos   4 (3 iš jų pirkti uţ 75 litų)  

Filatelijos      35  

Fotografijos 102   

Etnografijos    11  (4 iš jų pirkti uţ 50 litų) 

Istorijos         165 (7 pirkt uţ 220 litų) 

Numizmatikos 36 

Sfragistikos 3 (2 pirkti uţ uţ 410 litų) 

Vaizdo garso  11 

Gamta 4 

J. Karpavičiaus fondas 7 

A. Ţmuidzinavičiaus fondas 24 (23 iš jų pirkti uţ 149 

litus) 

V. Steponavičiaus fondas 99 

Raštijos 301, iš jų  

knygų 61; plakatų  3; kalendorių 72; periodikos 49; 

dokumentų  112  (iš jų pirktos 6 knygos uţ 60 litų ir 5 

laikraščiai uţ 20 litų) 

Pagalbinis fondas: 

Raštijos 22 iš jų   

dokumentų 10, periodikos 1, knygų 2, kalendoriai 6, 

plakatai 3. 

Istorijos 117 

Fotografija 9 

Fotonegatvyvai  10 

Etnografija 4 

Faleristika 7 

Vaizdo garso 9 

V. Steponavičiaus fondas 40 

 

A. Matučio memorialinis muziejus (AMM) rinkiniai: 

GEK knygos ir kiti leidiniai (K) 31 

pagalbinis fondas (PF) 1 

 

Antano Jonyno memorialinio muziejaus (AJM) 

rinkiniai GEK: 

raštija (R) 5 

pagalbinis fondas (PF) 10, iš jų 

raštija 4 

daiktai 6 

 
1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta, 

trukmė, dalyviai) 

1.Etnografinė ekspedicija „Alytaus miesto tradicinės kultūros 

vertybių sąvadas.  
Ekspedicijos 

1..Ekspedicija „Alytaus miesto tradicinės kultūros 

 

D. Aidukaitė 
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2. Išvykos pas asmenis pasirinktos tyrinėjimų temos 

informacijos rinkimui. Tema – dzūkų šeimos papročiai: 

gimimas ir krikštynos 

3. Išvykos į Lietuvos muziejus informacijos parodai apie kėdes 

kaupimui 

4..Išvyka pas Ambraziejaus Jonyno dukras dėl informacijos 

apie poeto ir tautosakininko protėvius  

5. Išvyka Į V. K. Jonyno galeriją Druskininkuose dėl 

informacijos apie dailininko protėvius bei jo kūrybą.  

6. Išvyka pas Andrejevus dėl informacijos apie istorijos 

profesoriaus I. Jonyno gyvenimą, galimų eksponatų paieška 

toje šeimoje 

7. Susitikimas su poeto pussesere M. Mieţutavičiene giminės 

atšakos Kybartuose suradimo klausimu 

8. Išvykos į Lietuvos nacionalinį , Ryšių, M.K.Čiurlionio 

muziejus parodos apie pašto ţenklus rengimo klausimais 

9. Išvykos pas ţmones dėl medţiagos konferencijų 

pranešimams 

vertybių sąvadas“.(12 dienų 2 muziejininkai) 

 Apklausti: Pranas Dikšas – klumpių droţėjas, 

Dikšienė – kiaušinių margintoja, Andrius Liaukus – 

kalvis, Genovaitė Šveiterienė – mezgėja, Jurgita 

Blaţevičiūtė – juostų audėja, Antanina Abromaitienė 

– siuvinėtija, Cibulskienė – riešinių mezgėja; Danutė 

Miliauskienė – duonos kepėja, Roţė Vitkauskienė – 

audėja, Mindaugas Feiferis – krosnininkas, 

Verseckienė – veltinių vėlėja, Janina Mikelionienė – 

duonos kepėja, Irena Bakšenskienė – mezgėja, audėja, 

Janė Mikelionienė – audėja 

Išvykos: 

1 Išvyka prie Kruţiūnų ir Punios, Radţiūnų  

piliakalnių.Alytaus raj. Medţiagos katalogui rinkimo 

klausimais (1 diena 3 muziejininkai) 

2. Išvyka pas kolekcininkus katalogo „Dingusio laiko 

atspindţiai“ sudarymo ir medţiagos rinkimo 

klausimais (1 muziejininkas 2 dienos) 

3. Išvyką pas buvusią mokytoją Aleksandrą 

Adamavičienę, eksponatų rinkimo klausimais (1 

muziejininkas 1 diena).  

4.Išvyka į Jurgiškių ir Radţiūnų kaimus Alytaus 

rajone istorijų apie tuose kaimuose pastatytus kryţius, 

rinkimo klausimais (1 diena 2 muziejininkai)  

5. Atsiminimų apie mokytoją Kunčinienę uţrašymo 

klausimais pas Janiną Zdanavičiūtę, Rasą 

Petkevičienę, Violetą Skudrienę, Romą Sakalauskienę 

(1 muziejininkas 4 dienos) 

6.Išvyka į M.K.Čiurlionio dailės muziejų informacijos 

ir eksponatų parodai „12 kėdţių istorijos“skolinimosi 

klausimais (1 muziejininkas 1 diena) 

O. Sakevičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Jenčiulytė 

A. Balčiūnas 

 

V.Buškevičiūtė 

 

 

A. 

Kalašnikovienė 

 

A. 

Kalašnikovienė 

D. Aidukaitė 

 

 

V. 

Petrusevičienė 

 

D. Aidukaitė 

1.4. Kiti darbai  

1.4.1. Išvykose uţrašytos 

medţiagos šifravimas 

  
Iššifruota išvykos metu pas P. Drumţlienę uţrašyta 

medţiaga   

 

V. 

Petrusevičienė 

2. Eksponatų apskaita    

2.1. Pirminė apskaita (išrašytų 

priėmimo aktų, įrašytų eksponatų į 

pirminės apskaitos knygas skaičius) 

Planuojama išrašyti 90 eksponatų priėmimo aktų Į pirminės 

apskaitos dokumentus numatoma įrašyti 1000 pagrindinio 

fondo ir 50 pagalbinio fondo eksponatų 

Išrašyta 109 aktai iš jų :98 – priėmimo-perdavimo, 11 

– pirkimo. 

Į pirminės apskaitos knygas įrašyta: 949 eksponatai, iš 

jų:  

GEK – 899;    PF –50   
 

muziejininkai 

A. 

Kalašnikovienė 
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2.2. Inventorinimas (suinventorintų 

pagrindinio, pagalbinio fondo 

eksponatų skaičius) 

Numatoma suinventorinti 2100 pagrindinio ir 100 pagalbinio 

fondo eksponatų 
Suinventorinta viso eksponatų 1161 

GEK 796 eksponatai 

 PF 365 

 

Visi 

muziejininkai 

2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių 

skaičius) 
Parašyti 2800 kartotekos kortelių 

300 etnografijos fondo  

100 kortelių Matučio muziejuje 

1550 kortelių Istorijos skyriaus 

50 audiovideo fondo 

500 filokartijos fondo 

200 fotografijos fondo kortelių 

100 istorijos fondo kortelių 

Surašytos 3353 kortelės 

Etnografijos fondo 445 

A. Matučio muziejuje 152 

Fotografijos rinkinys 164 

Audiovideo fondas 156 

Archeologijos rinkinio 123 

Istorijos skyriaus: 

Numizmatika – 161 

Raštija (kalendoriai) 600 

Faleristika 130 

Bonistika 885 

Rašija (knygos) 472 

Filatelija 14 

Rinkiminis rinkinys 36 

Ţmuidzinavičiaus rinkinys 15 

 

Vyr. rinkinių 

saugotoja, visi 

muziejininkai 

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek 

eksponatų nurašyta, perkelta ir kodėl) 

Perkelti iš Pagalbinio į Pagrindinį fondą 100 eksponatų (AMM 

PF 25 – 124). Kaip vertingus eksponatus: kitų rašytojų, 

kompozitorių, literatūrologų laiškus ir sveikinimus rašytus A. 

Matučiui. 

Perkelta iš pagalbinio fondo į pagrindinį fondą 183 

eksponatai: 

67 eksponatai A. Matučio muziejuje (AMM PF 25; PF 

53-118) Perkelti kaip vertingi kitų rašytojų, 

kompozitorių, literatūrologų laiškai ir sveikinimai, 

rašyti A. Matučiui. 

79 fotografijos fondo eksponatai kaip istoriškai 

vertingi ir geros kokybės 

29 eksponatai A. Jonyno memorialiniame muziejuje 

(AJM PF 170 -181; PF 183 – 193; PF 56; PF 43 kaip 

geros kokybės ir vertingi eksponatai) 

8 eksponatai iš istorijos GEK rinkinio į faleristikos 

GEK rinkinį kaip anksčiau blogai paskirstyti 

  

Vyr. rinkinių 

saugotoja.  

G. 

Tamošiūnienė 

V. 

Petrusevičienė 

V. Makauskienė 

V. Dunderis 

2.5. Kiti darbai 

 

Vladislavo Steponavičiaus (buvusio Alytaus eksperimentinio 

namų statybos kombinato generalinio direktoriaus) archyvo 

tvarkymas 

Sutvarkytas Vl. Steponavičiaus archyvas 

Pradėtas tvarkyti E. Svetiko archyvas 

V. Dunderis 

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

eksponatų grupės, juose esančių 

eksponatų skaičius, tikrinimo 

rezultatai) 

Patikrinti etnografijos rinkinio tekstilės grupės eksponatus 

(1000 vnt.). 
Asmens daiktų (38 vnt.) ir Fotografijos rinkinius (132 

vnt.)(Jonyno muziejus) 

Patikrinti Daiktų rinkinį, kuriame yra 722 eksponatai.Matučio 

muziejuje 

Patikrinta 2760 eksponatų: 

Daiktų rinkinys A. Matučio memorialiniame 

muziejuje (724 daiktai) 

Asmens daiktų GEK (39), fotografijos GEK (130), 

fotografijos PF (313) rinkiniai A. Jonyno 

memorialiniame muziejuje 

A. 

Kalašnikovienė 

D. Aidukaitė 

V. Jenčiulytė 

V. Dunderis 

G. 
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Patikrinti Raštijos knygų rinkinį 700 

Patikrinti numizmatikos Gek – 3000, ir Pf – 97 

Patikrinti Faleristikos Gek - 170 ir Pf – 10 

Patikriti Bonistikos Pf  - 93 eksponatus 

Patikrinti filokartijos rinkinio pagalbinį fondą 200 eksponatų 

Raštijos knygų rinkinys  GEK (700) 

Bonistikos PF 93 

Faleristikos GEK 693. PF 68 

 

 

Tamošiūnienė 

V. 

Markauskienė 

3.2. Konservavimas, restauravimas 

(nurodyti konservuotų / restauruotų 

eksponatų grupes, kiekį, uţpildytų 

pasų skaičių), 

Numatoma restauruoti 30 etnografijos rinkinio eksponatų, 2 

istorijos rinkinio,30 A. Matučio memorialinio muziejaus 

eksponatų 

Konservuoti 50 etnografijos rinkinio, 10 istorijos rinkinio 

eksponatų 

Restauruoti 26 eksponatai : 2 A. Matučio muziejaus 

eksponatai ( suvenyrai), 14 etnografijos rinkinio, 9 

baldai, 1 Lazdijų krašto muziejaus baldas  

 

J. Uosaitis 

 

3.3. Restauravimo tarybos darbas 

(posėdţių skaičius, svarstyti 

klausimai) 

Numatyti 6 posėdţiai (minimaliai gali būti 2 per metus pagal 

įstatymą) 

Svarstytini klausimai: 

A. Jonyno memorialinio muziejaus eksponatų restauravimas. 

Etnografijos rinkinio eksponatų iš medţio restauravimas. 

Etnorgafijos rinkinio eksponatų iš metalo konservavimas - 

restauravimas. 

Istorijos rinkinio eksponatų iš medţio restauravimas. 

Restauravimo dirbtuvių klausimas. (patalpų dirbtuvėms). 

„Skrydţio“ saugyklos mikroklimato stebėsenos aptarimas. 

AKM saugyklų mikroklimato stebėsenos ir reguliavimo 

klausimai 

Įvyko 6 posėdţiai. Svarstyti klausimai: 

1.Restauravimo projekto 2010 m. pristatymas; 

2. Darbo programos aptarimas ir tvirtinimas 

3..Restauravimui būtinų medţiagų įsigijimo 

aptarimas; 

4. A. Jonyno memorialinio muziejaus eksponatų 

restauravimas. 

5. Etnografijos rinkinio eksponatų iš medţio 

restauravimas. 

6. Etnorgafijos rinkinio eksponatų iš metalo 

konservavimas - restauravimas. 

7.Istorijos rinkinio eksponatų iš medţio 

restauravimas. 

8. Restauravimo dirbtuvių klausimas. (patalpų 

dirbtuvėms). 

9. Skrydţio“ saugyklos mikroklimato stebėsenos 

aptarimas. 

10.AKM saugyklų mikroklimato stebėsenos ir 

reguliavimo klausimai 

 
 

 

A. Jakunskienė 

V. Buškevičiūtė 

J. Uosaitis 

A. 

Kalašnikovienė 

3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų 

tikrinimas (nurodyti patikrintų 

saugyklų, salių kiekį, atliktus  

pagrindinius prieţiūros ir tvarkymo 

darbus) 

Etnografijos fondo saugyklos eksponatų saugojimo sąlygų  

tikrinimas – vėdinimas, apsaugos priemonių keitimas, rodyklės.  

 

1. Patikrinta etnografijos rinkinio saugykla (vėdinti 

visi eksponatai, pakeistos priemonės nuo kandţių 

tekstilės audiniuose),  

2. Į nerūgštinio popieriaus vokelius sudėti: 86 Raštijos 

kalendorių rinkinio eksponatų. 

3. A. Matučio muziejuje vėdinti Daiktų grupės 

tekstilės eksponatai 

4. „Filiale „Skrydis“ pastoviai registruojamas 

santykinis drėgnis ir temperatūra, kaupiami duomenys 

apie “Skrydţio” patalpų mikroklimatą. 

. 

D. Aidukaitė 

 

 

 

V. Jenčiulytė 

V. 

Petrusevičienė 

V. Buškevičiūtė 

3.5. Kiti darbai    
III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS    
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1.Muziejaus lankytojai (pagal filialus, 

tikslines grupes) 

Planuojama sulaukti 20000 lankytojų  

Alytaus kraštotyros muziejuje  15000( iš jų 4000 edukacinių 

programų dalyviai,  5000 pavienių lankytojų, 4000 organizuoti 

lankytojai, iš kurių 2000  moksleiviai, 7000 muziejaus renginių 

dalyvių skaičius); 

Galerija „Skrydis“ 2000 ( iš jų 200 edukacinių uţsiėmimų 

dalyvių skaičius, 600 pavieniai lankytojai, 500 organizuoti 

lankytojai, iš kurių visi moksleiviai ir  700 muziejaus renginių 

dalyviai) 

A.Jonyno memorialinis muziejus 1500 (iš jų 500 edukacinių 

programų dalyvių skaičius, 300 pavieniai lankytojai, 200 – 

organizuoti lankytojai, iš kurių 200 moksleiviai ir 500 

muziejaus renginių dalyvių skaičius) 

A. Matučio memorialinis muziejus 1500 ( iš jų 200 

edukacinių programų dalyvių, 150 pavieniai lankytojai, 500 

organizuoti, iš kurių 450 moksleiviai ir 650 muziejaus renginių 

dalyvių skaičius 

Viso muziejuje su filialais (renginiais taip pat) 

apsilankė 30834 lankytojai, iš jų  

Alytaus kraštotyros muziejuje  6035 (iš jų 2146 

edukacinių programų dalyviai,  756 pavienių 

lankytojų, 1427 organizuoti lankytojai, iš kurių 1088  

moksleiviai, 1706 muziejaus renginių dalyvių 

skaičius); 

Galerija „Skrydis“ 1065 (iš jų 127 edukacinių 

uţsiėmimų dalyvių skaičius, 567 pavieniai lankytojai, 

371 organizuoti lankytojai, iš kurių 365 moksleiviai) 

A.Jonyno memorialinis muziejus 1388 (iš jų 745 

edukacinių programų dalyvių skaičius, 239 pavieniai 

lankytojai, 404 – organizuoti lankytojai, iš kurių 341 

moksleiviai ir 515 muziejaus renginių dalyvių 

skaičius) 

A. Matučio memorialinis muziejus 1014 ( iš jų 97 

edukacinių programų dalyvių, 103 pavieniai 

lankytojai, 573 organizuoti, iš kurių 478 moksleiviai ir 

241 muziejaus renginių dalyvių skaičius) 

Muziejaus parengtų parodų lankytojų skaičius 

kitose Lietuvos ir užsienio muziejuose, įstaigose, 

organizacijose: 

Viso: 21332  

1. Edukacinė paroda „Mūsų protėvių dvasia“ Alytaus 

kolegijoje 2800 (iš jų 1500 pavieniai lankytojai, 1300 

organizuoti lankytojai, iš kurių 100 moksleivių) 

2. Edukacinė paroda  „Mūsų protėvių dvasia“ Alytaus 

apskrities viršininko administracijoje 230 (visi 

pavieniai) 

3. Edukacinė  paroda „Mūsų protėvių dvasia“  

Veisiejų krašto muziejuje 291 ( iš jų 123 pavieniai 

lankytojai, 168 organizuoti lankytojai, iš jų 156 

moksleiviai) 

4. Paroda „Totoriai šalia mūsų“ Alytaus apskrities 

viršininko administracijoje 150.(visi pavieniai 

lankytojai) 

5. Paroda „Šilinių gruntinių ir panemunių dzūkų 

socialinis portretas“- Rietavo Oginskių kultūros 

istorijos muziejuje 2415 (iš jų 1523 pavieniai 

lankytojai, 892 organizuoti lankytojai, iš kurių 325 

moksleiviai) 

6. Edukacinė  paroda „Mūsų protėvių dvasia“  
Sareemo salos Kuressaare muziejuje (Estija) 14362 

(visi pavieniai lankytojai, iš kurių 3772 moksleiviai)   
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7. „Šilinių, gruntinių ir panemunių dzūkų socialinis 

portretas“ „ Sūrininkų namuose“ Darguţių kaime 

500 lankytojų (iš jų 420 pavieniai lankytojai 80 

organizuoti, iš kurių 20 moksleivių) 

- 8.Edukacinė  paroda „Mūsų protėvių dvasia“ Voru 

Fr. R. Kreutzwald (Estija) memorialiniame muziejuje  

284 lankytojai (iš jų 184 pavieniai, 102 organizuoti, iš 

kurių 81 moksleivis).  

9. Paroda „A. Ţmuidzinavičius. Prie gimtosios ţemės 

versmės“ Miroslavo vidurinėje mokykloje 300 (iš jų 

100 pavienių 200 organizuotų ių kurių visi 

moksleiviai)   

10. Edukacinė  paroda „Mūsų protėvių dvasia“ Narvos 

muziejuje, Estijoje (paroda tęsiasi)  

 
2. Edukacinės programos (nurodyti 

tęsiamų ir naujų programų temas, 

kokioms lankytojų grupėms jos 

skirtos, kur ir kada vyko) 

Naujų edukacinių programų rengimas: „Pats maţiausias“ 

6-7 metų vaikams. Matučio muziejuje 

Lietuvių liaudies instrumentai 

Didţioji istorija maţo ţenklo formate 

 Alytus ţemėlapiuose 

Tęsiamos edukacinės programos: 

Alytaus kraštotyros muziejuje: 

1. Senosios praeities tyrimo būdai  3-8 kl. 

2. Seniausieji krašto gyventojai 3-8 kl (1 uţsiėmimų) 

3. Renesansas 4-12 kl. (3 uţsiėmimai) 

4.Bitininkystė  2-5 kl. (9 uţsiėmimai) 

5. Puodininkystė  2-6 kl. (13uţsiėmimų) 

6.Ţvejyba 2-6 kl. 

7.Linininkystė  2-6 kl.  

8. Popieriaus gamyba 3-12 kl. ( 15 uţsiėmimų) 

9.Proginių atvirukų gamyba 3-12 kl. (10 uţsiėmimai) 

10. Monetos pasakoja 5-8 kl. (4 uţsiėmimai) 

11. Pirmykščiai pinigai 1-4 kl. (7 uţsiėmimų) 

12.Lietuviškų pinigų istorija 9-12 kl. (5 uţsiėmimai) 

13. Velykos 2-12 kl. (15 uţsiėmimai) 

14.Vėlinės 2-12 kl. (5 uţsiėmimų) 

15. Kūčios. Kalėdos 2-12 kl. (10 uţsiėmimų) 

16.Dzūko valstiečio buitis 2-5 kl. (1 uţsiėmimai) 

17. Mano batai buvo du 1-5 kl.   (1 uţsiėmimai) 

18. Kaip duonelė atsiranda 1 kl.  (4 uţsiėmimai) 

19. Veltinukai 1-12 kl.(7 uţsiėmimai) 

20. Paslaptingieji viduramţiai 5-8 kl. (3 uţsiėmimai) 

21. Aš esu miestietis 5-12 kl. (5 uţsiėmimas) 

22. Senieji dzūkų krašto šeimos papročiai  7-12 kl.(2 

uţsiėmimai) 

23. Alytaus kariniais istoriniais takais 2-12 kl. 

24. Senovės kario apranga ir ginkluotė 7-12 kl. 

A.Matučio memorialiniame muziejuje: 

1. Kelmučio parduotuvė 1-4 kl. (1 uţsiėmimas) 

2. Aš-vaškinis Drevinukas 1- 4 kl (1 uţsiėmimas) 

3. Vaikų dovana Matučiui 1-4 kl. (1 uţsiėmimas) 

4. Iššlavė Pietutis dangų 1-4 kl.  

5. Matučio gyvenimas ir kūryba 4-7 kl. (3 uţsiėmimai) 

O. Sakevičienė 

V. Jenčiulytė 

V. Dunderis 

V. Buškevičiūtė 

D. Aidukaitė 

A. Balčiūnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

Petrusevičienė 
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6. A. Matučio asmenybė 7-12 kl. 

7. Eilėraštį aš parašiau 

A. Jonyno memorialiniame muziejuje 

1. Literatūrinis Alytus 9-12 kl. (1 uţsiėmimas) 

2. „Viešnagė močiutės gryčioj“ ...“ (patiems maţiausiems 

lankytojams) (6 uţsiėmimai 

3. „Reginčios rankos“ (pradinių klasių moksleiviams) 

(12 uţsiėmimų) 
 

Naujų edukacinių užsiėmimų sukūrimas: 

Alytaus kraštotyros muziejuje: 

1.Lietuvių liaudies muzikos instrumentai 3-10 kl 

(6 uţsiėmimai) 
A. Jonyno memorialiniame muziejuje 

       1. Protėvių dovanos ir mįslės (2 uţsiėmimai) 

A. Matučio memorialiniame muziejuje: 

    1. Eilėraštį aš parašiau (1 uţsiėmimas) 

    2. Pats maţiausias (darţelinukams) 

 

Viso pravesta 210  edukacinių užsiėmimų 

 

 

 

 

V. 

Markauskienė 

3. Muziejaus renginiai (nurodyti 

renginių pavadinimus, laiką ir vietą) 

Planuojami renginiai: 

1. Poezijos pavasario šventės atidarymo programa ant Alytaus 

piliakalnio 

2. Literatūrinis vakaras A. Jonyno mem. muziejuje – H. 

Savickio muzikinė-literatūrinė kompozicija „Atplėštų laiškų 

melodijos“  

3. Gedulo ir vilties dienai A. Jonyno mem. muziejuje 

parengsime programą „P. S. Myliu Tave...“ 

4. Dainuojamosios poezijos koncertas pagal J. Erlicko eiles 

„Saugokim savo dienas“. Renginys vyks A. Jonyno 

memorialiniame muziejuje, skirtas mokslo metų pradţiai 

5. A. Jonyno memorialiniame muziejuje parengsime programą 

pagal J. Meko knygą „Laiškai iš niekur“ 

6. Muziejų naktis 

Paskaitos 

 Su Lietuvos dailės istorikų draugija organizuoti paskaitas: 

1. Dr. Dalia Klajumienė „Pergolės ir treliažo motyvų raida 

Europoje ir ornamentų pavyzdžiai XIX a. Lietuvos 

pasaulietinės architektūros puošyboje“. 

2. Dr. Margarita Janušonienė „Lietuvos dailės paveldas: 

esama būklė ir išsaugojimo perspektyvos“. 

3. Dr. Dalia Klajumienė „Patalpų dekoravimo tapetais 

istorija Europoje ir Lietuvoje (XVII – XX a. pr.)“.  

4. Prof. habil. dr. Algimantas Mačiulis „Prieškario Alytaus 

miesto architektūra“.  

1. Muziejų naktis „Ţinia iš praeities“2010 05 15: 

a) Spektaklis „Ponaičiukas“. Reţisierė D. Krukonienė, 

aktoriai – Dainavos vid. m-los mokytojai. A. Matučio 

memorialinio muziejaus kiemas – A. Matučio g. 8  

 b)Koncertas „Atidunda suvalkiečiai“. Mėlynasis 

Marijampolės choras. Vadovas Mindaugas 

Radzevičius. Alytaus kraštotyros muziejaus kiemas 

Savanorių g. 6 

 c) „Antspaudai ant lagamino“. Šiuolaikinio šokio 

kolektyvo „Aušrinė“ pasirodymas.  Vadovė Aušra 

Saulevičiūtė. Alytaus kraštotyros muziejaus kiemas 

Savanorių g. 6  
muziejaus kiemas, Savanorių g. 6 

d) Istorijos atodangos „Kai svajonės tampa tikrove: 

XIX a.“ A. Ramanausko -Vanago vidurinės mokyklos 

moksleivių pasivaikščiojimas po XIX a. Vadovės D. 

Adukevičienė, B. Sereičikaitė, R. Volkuvienė. Alytaus 

kraštotyros muziejus Savanorių g. 6 

e) „Naktinis kinas. „Dzūkų poringės“ Savanorių g. 6 

Alytaus kraštotyros muziejaus kiemas 
f) „Ar tikrai viduramţiai buvo tamsūs ir niūrūs?“  

Senovinių šokių ir kultūros klubo „Mysteria Mundi“ 

pasirodymas. Alytaus kraštotyros muziejaus kiemas, 

Savanorių g. 6 

g) „Naktinis kinas. „Šimtaaidis girios ţodis“  

V. 

Petrusevičienė 

 

A. Jakunskienė 

Visi 

muziejininkai 
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5. Dr. Helmutas Šabasevičius „Pranciškaus Smuglevičiaus 

kūryba“. 

6. Doc. Dr. Aušrinė Slavinskienė „Bajoro įvaizdis XIX a. 

Lietuvos dailėje“. 

7. Dr. Helmutas Šabasevičius Romantizmas ir XIX a. 

Lietuvos dailė“. 

8. Prof. dr. (hp) Aleksandra Aleksandravičiūtė „Lietuvos 

altorių architektūros ir dekoro pirmavaizdžiai“. 

9. Dr. Gabija Surdokaitė „Rengiamųjų skulptūrų tradicija 

Lietuvoje XVII –XX a.“ 

 

 Alytaus kraštotyros muziejaus kiemas, Savanorių g. 6 

h) „Pasivaikščiojimas su šešėliais“.  Ekspozicijos 

prietemoje. Alytaus kraštotyros muziejus 

i) „Kai pateka jaunatis...“ Grojo Alytaus muzikos m-

los jaunimo diksilendas Alytaus kraštotyros muziejaus 

kiemas, Savanorių g. 6 

j)Akcija „Paskutinioji kandies giesmė. Emigracija į 

Dubliną“. Alytaus kraštotyros muziejaus kiemas, 

Savanorių g. 6 

k) „Vidurnaktį groja net ir ţemė“. Arbata po kaštonu. 

Alytaus kraštotyros muziejaus kiemas, Savanorių g. 6 

2. Poezijos pavasaris 2009 05 17: 

a)  šventės atidarymas ant piliakalnio pagal J. Meko 

knygą „Laiškai iš Niekur“,  

b) „vakaras A. Jonyno muziejuje „Atplėštų laiškų 

melodijos“ A. Jonyno muziejaus kiemas, Liškiavos g. 

17 

3.  2010 06 14 partizanų laiškų ir dainų vakaras „P. S. 

Myliu Tave...“ – Alytaus kraštotyros muziejuje 

4. 2010 m. 09 02 d.  teatralizuotas dainuojamos 

poezijos koncertas „Saugokim savo dienas“, pagal J. 

Erlicko kūrybą. Renginys skirtas rugsėjo 1-ajai. 

Dalyvavo aktorių trupė „Teatriukas“ Alytaus 

kraštotyros muziejus. Savanorių g. 6  

5. 2010 09 18 popietė šeimoms „Koklis su portretu“ 

A. Jonyno memorialinio muziejaus kiemas, Liškiavos 

g. 17 

6. 2010 09 07 Literatūrinis vakaras „Neţinimas 

Matutis“ A. Matučio memorialinis muziejus, A. 

Matučio 8 

7. 2010 11 30 Du susitikimai su aktore Olita 

Dautartaite. Programa „Tebūnie...“  A. Jonyno mem. 

Muziejus, Liškiavos g. 17 

A. Jonyno kūrybos skaitymai, skirti poeto gimimo 

dienai 

Seminarai 

1. 2010 01 05 – seminaras  Jotvingių gimnazijos 

mokytojams „Edukacinė veikla Alytaus kraštotyros 

muziejuje“.  

2. 2010 12 13 – Seminaras „Mokymas apie 

diskriminaciją, remiantis ESBO/DIZTB 

mokomosiomis priemonėmis apie antisemitizmą, 

ksenofobiją ir kitas diskriminacijos formas“ Alytaus 

kraštotyros muziejus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

Markauskienė 

 

V. Makauskienė 

 

A. Jakunskienė 

A. Jakunskienė 

 

V. 

Markauskinenė 

 

V. 

Markauskienė 

V. 

Markauskienė 

O. Sakevičienė 

 

O. Sakevičienė 

 

O. Sakevičienė 

 

 

 

A. Jakunskienė 

V. Jenčiulytė 

 

 

A. Jakunskienė 

 

D. Bagdonienė 

 

 

A. Jakunskienė 

 

D. Bagdonienė 
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Konkursai-viktorinos 

1. 2009 03 09 viktorina Likiškėlių vid. Mokyklos 

moksleiviams „Kuo man svarbi kovo 11-oji“ 

2. 2009 03 11 viktorina mokykloms „Kuo man svarbi 

kovo 11-oji“ 

Knygų pristatymai 

1.Knygos „Drevinukas“ sutiktuvės „Drevinuko 

darţelyje-mokykloje. 

Paskaitos 

Kartu su Lietuvos dailės istorikų draugija surengtos 6 

paskaitos: 

1.2010 01 27 Dalios Klajumienės “Pergolės ir treliaţo 

motyvų raida Europoje ir ornamentų pavyzdţiai XIX 

a. Lietuvos pasaulietinės architektūros puošyboje 

2. 2010  02 24  Dr. Margarita Janušonienė „Lietuvos 

dailės paveldas: esama būklė ir išsaugojimo 

perspektyvos“. 

3.2010 03 24 Dr. Dalia Klajumienė „Patalpų 

dekoravimo tapetais istorija Europoje ir Lietuvoje 

(XVII – XX a. pr.)“  

4. 2010  11 03  Dr. Jolanta Zabulytė „Geleţiniai kapų 

kryţiai“ 

5.2010  11 24 Doc. dr. Aušrinė  Slavinskienė „Bajoro 

įvaizdis XIX a. Lietuvos dailėje“. 

6. 2010 09 29 Dr. Helmutas Šabasevičius 

Romantizmas ir XIX a. Lietuvos dailė“. 

 

Šiose paskaitose apsilankė 134 klausytojai. 

Viso 29 renginiai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Bagdonienė 

 

 

4. Muziejaus interneto svetainės plėtra 

(kas ir kaip buvo atnaujinta) 

Jeigu gausime finansinę paramą, atnaujinsime A. Jonyno 

muziejaus svetainę: 

1. svetainės dizainą, 

2. svetainės turinį apie rinkinius, renginius, publikacijas, 

3. įdiegsime turinio valdymo sistemą, kuri leistų muziejaus 

darbuotojui operatyviai atnaujinti informaciją muziejaus 

interneto svetainėje ir palaikyti nuolatinius interaktyvius ryšius 

su svetainės lankytojais (Jonyno muziejus 

1.  Atnaujintos informacinės- reprezentacinės 

Anzelmo Matučio ir Antano Jonyno memorialinių 

muziejų interneto svetainės, kuriose pateikta 

informacija apie muziejų vykdomą veiklą, sukauptą 

medţiagą, tarptautinį bendradarbiavimą, edukacijas, 

teikiamas paslaugas, įgyvendintus ir įgyvendinamus 

projektus. 

2. Sudarytos sąlygos nuolat naudotis informacija apie 

muziejaus veiklas informacinių technologijų pagalba 

ne tik Lietuvos gyventojams, bet ir uţsienio šalyse 

gyvenantiems ţmonėms. 

3. Įgyvendinti uţdaviniai: 

3.1. Surinkta ir susisteminta medţiaga Anzelmo 

Matučio ir Antano Jonyno memorialinių muziejų 

interneto svetainėms atnaujinti. 

3.2. Surinkta ir susisteminta medţiaga patalpinta 

D. Bagdonienė 
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internetinėse svetainėse. 

3.3. Abejose interneto svetainėse įdiegta turinio 

valdymo sistema leidţianti memorialinių muziejų 

darbuotojams operatyviai atnaujinti informaciją 

muziejaus interneto svetainėje ir palaikyti 

pastovius interaktyvius ryšius su svetainės 

lankytojais. 

4. Nuolat atnaujinama ir papildoma informacija 

Alytaus kraštotyros muziejaus interneto 

svetainėje – www.alytausmuziejus.lt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fondų lankytojų aptarnavimas 

(nurodyti aptarnautų lankytojų grupes 

ir skaičių) 

Aptarnauti 60 fondo lankytojų. (studentus, moksleivius, 

mokyto-jus, mokslo darbuotojus, kraštotyrininkus atliekančius 

mokslinius tiriamuosius darbus) 

 

Aptarnaut 45 fondų lankytojai : mokslo darbuotojai, 

studentai, kraštotyrininkai, tyrinėtojai, mokytojai, 

moksleiviai 

Visi 

muziejininkai ir 

vyr. rinkinių 

saugotoja 

6. Kita veikla 

 

 

1. Organizuoti Muziejaus lankytojų socialines apklausas . 

2. Rodyklės (galerijoje „Skrydis“ ir į II ekspozicijos aukštą- 

„EKSPOZICIJOS TĘSINYS“) 

 

 

 

 

 

3. Pravesti 30 ekskursijų 

 

 

4. Interesantų aptarnavimas 

4.1. Aptarnauti 25interesantų, besidominčių Alytaus istorija  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Paruošta ir įvykdyta lankytojų apklausa dėl 

muziejaus edukacinių programų atnaujinimo 

atnaujinimo. 

2. Padarytos rodyklės „Ekspozicijos tęsinys“ ir 

pritvirtintos galerijoje „Skrydis“ bei muziejaus I 

aukšte 

 
3. Pravestos 32 ekskursijos A. Matučio 

memorialiniame muziejuje, 19 Alytaus kraštotyros 

muziejuje, 20 A. Jonyno memorialiniame muziejuje. 

 

4. Viso aptarnauta 34 interesantai 

4.1.  Interesantų, besidominčių Alytaus istorija 

aptarnavimas – 28 
a) Aptarnauti 5 interesantai temomis: „Alytaus miesto 

šulinys“, „I Pasaulinio karo vokiečių karių kapai 

Alytuje ir rajone“, „Radvilų valdos Seirijuose“, 

„Šaulių vadai“, „Garsios Alytaus moterys“ 

 b) aptarnauti 7 interesantai. temomis Lazdijų krašto 

ugniagesiai, Alytaus tvirtovės statybos istorija, 

literatūra apie Lietuvos totorius, apie tremtinius 

c) aptarnautas 1 interesantas tema Putinų mikrorajono 

statyba 

d) aptarnauti  4 interesantai. Temomis – Alytaus 

miesto ribos, Kap. Alfonso Basiulio biografija, 

pastatas Jiezno g. Nr. 2, 1941 m. vasaros ţudynės 

Alytuje 

e) aptarnautas 1 interesantas tema Alytaus rajono 

ţemėlapiai 

 
D.Bagdonienė 

 

http://www.alytausmuziejus.lt/
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4.2. aptarnauti 5 studentus, moksleivius, mokytojus, mokslo 

darbuotojus, kraštotyrininkus, rengiančius tiriamuosius darbus 

f) aptarnauti 2 interesantai. tema – A. Ţmuidzinačius 

Alytuje 

g) aptarnauti  4 interesantai temomis – Kap. Alfonso 

Basiulio biografija, Alytaus kareivinių 

paveldosauginis aspektas, karių ir holokausto 

įamţinimo vietos Alytuje, Dušnionių girininkijos 

paminklas. 

h) aptarnautas 1 interesantas tema – A. 

Ţmuidzinačius: 

i) aptarnautas 1 interesantas tema – Alytaus rajono 

tarybos rinkimai  

j ) 1 interesantas tema „Alytaus Šv. Liudviko 

baţnyčios ir parapijos istorija“ ir joje paskelbta 

medţiaga apie Skraičionių kaimą; 

k) 1 interesantas tema – Valentino Kirlio reţisuoti 

pastatymai  Alytaus liaudies teatre; 

 

 

4.2. studentų, moksleivių, mokytojų, mokslo 

darbuotojų, kraštotyrininkų, rengiančių tiriamuosius 

darbus – 6 

a) aptarnautas 1 interesantas iš Lietuvos dailės 

akademijos Dailėtyros specialybės. Tema Alytaus 

Sinagogos architektūra 

b) aptarnauti 3 istorijos specialybės studentai iš 

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto. Tema: 

Alytaus ţydų kultūrinis gyvenimas, Alytaus ţydų 

progimnazija, Alytaus ţydų integraciniai procesai.  

c)  VPU Istorijos fakulteto III k. studentei - kursiniam 

darbui „Alytaus apylinkių archeologiniai paminklai ir 

jų tyrimai“ pasinaudojo muziejuje saugomomis 

archeologinių tyrimų ataskaitomis ir kita medţiaga; 

d) Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto III kurso 

bakalauro studijų studentui. (kursiniam darbui 

domėjosi  ţydų gyvenimu Alytuje.) 
 

 

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS    

1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų 

bei koncepcijų rengimas (pavadinimai, 

trumpas apibūdinimas) 

Teminis planas ir koncepcija parodai „12 kėdţių ir jų istorijos 

Teminis planas ir koncepcija parodai „Lietuvių liaudies 

instrumentai“ 

Teminis planas ir koncepcija parodai „Didţioji istorija maţo 

ţenklo formate“ 

Parengti archeologinės ekspozicijos koncepciją 

1. Parengtas parodos „12 kėdţių istorijos“ koncepcija 

ir teminis planas 

2.  Kadangi finansavimas parodai „Didţioji istorija 

maţo ţenklo formate“ nebuvo gautas, koncepcija ir 

teminis planas nebuvo rengiami. 

3. Archeologinės ekspozicijos koncepcija rengiama 

D. Aidukaitė 

 

 

 

 

V. Dunderis 
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V. Buškevičiūtė 

 

 

 

G. 

Tamošiūnienė 

 

 

2. Atnaujintos ekspozicijos 

(pavadinimas ir vieta, nurodant filialą) 

“Dainavos krašto materialinė ir dvasinė kultūra” (atnaujinti 

vitrinas naujais etnografiniais eksponatais). „Dzūko valstiečio 

buitis“ (pakeisti eksponatus). 

 V. Dunderis 

D. Aidukaitė 

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, 

vieta, laikas) 

1. Fotolaboratorija „Raudonos šviesos paslaptis“ Galerija 

„Skrydis“ 

2. A, Matuko fotografijų paroda „Lemtingos sausio dienos“ 

3. Paroda „Pasaulio lietuvių bendruomenė ir jos veikla 1940-

1990 metais "Lietuviais esame mes gimę“ Alytaus kraštotyros 

muziejus 

4. Graţinos Kriaunevičienės (Vilnius) skiautinių paroda 

Galerija „Skrydis“ 

5. Algirdo Judicko darbų paroda, skira Ţemės dienai Alytaus 

kraštotyros muziejus 

6. Valdo Valentinavičiaus kalvystės darbų paroda Galerija 

„Skrydis“ 

7. Algio Kazlausko keramikos darbų paroda  Alytaus 

kraštotyros muziejus 

8. Liucijos Kudţmienės kostiumo paroda „Baltas lino 

ţydėjimas“ Galerija „Skrydis“ 

9. Alytaus dailės mokyklos moksleivių diplominių darbų 

paroda Alytaus kraštotyros muziejus 

10. Alytaus dailės mokyklos moksleivių diplominių darbų 

paroda. Galerija „Skrydis“ 

11. Fotografijų paroda „Karelija.Vaizdai laike“ Alytaus 

kraštotyros muziejus 

12. Vido Poškaus ir Kosto Poškaus paroda, skirta Ţalgirio 

mūšio 400-osioms metinėms. Alytaus kraštotyros muziejus 

13. . K. Jonyno darbų paroda galerija „Skrydis“ 

14. Istorinė fotografija „Kaimo mokykla“ Alytaus kraštotyros 

muziejus 

15. Paroda „Didţioji istorija maţo ţenklo formate“ Alytaus 

kraštotyros  muziejus 

16. Lietuvių liaudies muzikos instrumentai Galerija „Skrydis“ 

1. A. Matuko fotografijų paroda „Lemtingos sausio 

dienos“ 2010 01 13– 2010 02 10 

2. Paroda „Pasaulio lietuvių bendruomenė ir jos veikla 

1940-1990 metais "Lietuviais esame mes gimę“ 2010 

02 16 – 03 06 

3. Graţinos Kriaunevičienės (Vilnius) skiautinių 

paroda  2010 02 25 -2010 03 21 

 4. Algirdo Judicko darbų paroda„Mes norime girdėti 

tavo muziką“, skira Ţemės dienai  2010 03 20 – 2010 

04 18 

5. Valdo Valentinavičiaus kalvystės darbų paroda 

2010 03 25 –04 25 

6. Liucijos Kudţmienės kostiumo paroda „Baltas lino 

ţydėjimas “ 2010 04 29 – 05 25 

7. Algio Kazlausko keramikos darbų paroda  2010 04 

20 – 05 23 

8. Alytaus dailės mokyklos moksleivių diplominių 

darbų paroda. 2009 05 29 – 06 10 

9.Ţvilgsnis pro fotoobjektyvą į alyvų miestą  2010 06 

15 

10. Vido Poškaus ir Kosto Poškaus paroda 

„Dailininkai apie Ţalgirio mūšį“ 2010 07 15 –  2010 

09 01 

11. Juliano Bagdanovičiaus (Julian Bahdanowicz 

,Gdanskas) karikatūrų paroda „Senelis Šaltis meluoja“ 

2010 09 10 – 10 04 

12.. Mindaugo Gabrėno fotografijų paroda 

„FANTASMA“2010 09 09 – 2009 10 10  

13. Paroda „Miltinio portretai“ 2010 10 07 – 2010 11 

07 
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17. Paroda „12 kėdţių ir jų istorijos“ 

 
14. Paroda „ Lietuvių liaudies muzikos instrumentai“ 

2010 10 14 – 2010 11 14 

15. Paroda „12 kėdţių istorijos“ 2010 11 11 – 2010 12 

31 

16. D. ir E. Brogų personalinė paroda „Improvizacijos 

II “ (tekstilės ir medţio skulptūros darbų paroda ) 

2010 11 16 – 2010 12 30 

17. Vaikų piešinių paroda „Iliustruojame 

Drevinuką“2010 12 06-2010 12 07 

 
4. Parodos kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir uţsienyje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 

1. Edukacinė paroda „Mūsų protėvių dvasia“. Lazdijų krašto 

muziejus 

2. Edukacinė paroda „Mūsų protėvių dvasia“  Alytaus 

apskrities viršininko administracija 

3. Edukacinė paroda „Mūsų protėvių dvasia“. Estijos 

Kurrasarre muziejus 

4. Paroda . Antanas Ţmuidzinavičius. Prie gimtosios ţemės 

versmės. Alytaus kolegija 

5. Paroda „Totoriai šalia mūsų“. Kolegija (Alytaus apskrities 

miestai) 

 

1. Edukacinė paroda „Mūsų protėvių dvasia“ Alytaus 

kolegijoje 2010 01 05 – 2010 01 31 

2. Edukacinė paroda  „Mūsų protėvių dvasia“ Alytaus 

apskrities viršininko administracijoje 2010 02 10 –

2010 03 15 

3. Edukacinė  paroda „Mūsų protėvių dvasia“  

Veisiejų krašto muziejuje2010 04 23 – 05 20 

4. Paroda „Totoriai šalia mūsų“ Alytaus apskrities 

viršininko administracijoje2010 05 24 – 06 21. 
5. Paroda „Šilinių gruntinių ir panemunių dzūkų 

socialinis portretas“- Rietavo Oginskių kultūros 

istorijos muziejuje 2010 06 08 –2010 09 30.  

6. Edukacinė  paroda „Mūsų protėvių dvasia“  
Sareemo salos Kuressaare muziejuje (Estija) 2010 07 

14 – 2010 09 20   

7. „Šilinių, gruntinių ir panemunių dzūkų socialinis 

portretas“ „ Sūrininkų namuose“ Darguţių kaime- 

2010 09 15- 10 03.  
8.Edukacinė  paroda „Mūsų protėvių dvasia“ Voru Fr. 

R. Kreutzwald (Estija) memorialiniame muziejuje  

2010 09 23 – 2010 11 15.  

9. Paroda „A. Ţmuidzinavičius. Prie gimtosios ţemės 

versmės“ Miroslavo vidurinėje mokykloje 2010 11 10 

– 2010 12 15  

10. Edukacinė  paroda „Mūsų protėvių dvasia“ Narvos 

muziejuje, Estijoje2010 12 02 –2011 02 28  

 

V. Jenčiulytė 

 

 

V. Jenčiulytė A. 

Balčiūnas 

V. Jenčiulytė 

 

V. Dunderis 

 

 

G. 

Tamošiūnienė 

 

V. Jenčiulytė 

A. Balčiūnas 

 

G. 

Tamošiūnienė 

 

V. Jenčiulytė 

A. Balčiūnas 

 

A. Balčiūnas 

 

 

V. Jenčiulytė 

5. Virtualios parodos (pavadinimas, 

tinklalapio adresas) 

1.Alytaus rajono piliakalnių paroda „Mūsų protėvių dvasia“ 

muziejaus internetinėje svetainėje www.alytausmuziejus.lt 

2. Virtuali paroda iš filokartijos rinkinio.Velykinių atvirukų 

paroda. 

www.alytausmuziejus.lt 
 

Velykinių atvirukų paroda 

http://www.alytausmuziejus.lt/virtualios-parodos-

16/lt/ 

V. Buškevičiūtė 

D. Bagdonienė 

 

http://www.alytausmuziejus.lt/
http://www.alytausmuziejus.lt/
http://www.alytausmuziejus.lt/virtualios-parodos-16/lt/
http://www.alytausmuziejus.lt/virtualios-parodos-16/lt/
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6. Bendradarbiavimas su kitais 

muziejais (kokioms parodoms, kokių ir 

kiek eksponatų paskolinta) 

Bendradarbiavimas su Lietuvos muziejais: Lietuvos 

nacionaliniu, Šiaulių „Aušros“, Alytaus apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato muziejais. Planuojama pasiskolinti apie 

20 eksponatų parodai apie kėdes. 

V. K. Jonyno darbų paroda galerijoje „Skrydis“, parengta kartu 

su V. K. Jonyno dailės galerija (jeigu bus lėšų) 

Rengiant parodą „12 kėdţių istorijos“pasiskolintos 

kėdės iš: 

1. Nacionaliniu M.K.Čiurlionio muziejaus – 9 

2. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus – 1 

3. Šiaulių „Aušros muziejaus“– 1 

4. Alytaus policijos muziejaus – 1 

5. Lazdijų krašto muziejaus – 2 

Rengiant parodą „Lietuvių  liaudies muzikos 

instrumentai “ iš P. Stulgos tautinės muzikos 

instrumentų muziejaus pasiskolinti  43 muzikos 

instrumentai 

Iš nacionalinio muziejausnuolatinei ekspozicijai 

pasiskolinti 29 archeologijos fondo eksponatai 

Viso per metus iš kitų muziejų pasiskolinti 86 

eksponatai 

Paskolinta: 

Lazdijų krašto muziejui – 17 (archeologija, istorija) 

nuolatinei ekspozicijai 

Merkinės kraštotyros muziejui – 48 (archeologija, 

etnografija, istorija) nuolatinei ekspozicijai 

Anzelmo Matučio tėviškės muziejui – 12 (knygos) 

nuolatinei ekspozicijai 

Viso per metus kitiems muziejams paskolinti 77 

eksponatai 

D. Aidukaitė 

 

 

 

 

 

 

 

O. Sakevičienė 

 

 

 

 

 

A. 

Kalašnikovienė 

7. Kiti darbai    

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ 

VEIKLA 
   

1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, 

įskaitant elektroninius, rengimas ir 

leidyba (autorius, pavadinimas, 

apimtis) 

Katalogo „Mūsų protėvių dvasia“ parengimas ir leidyba 

Leidinio„Dzūkijos istorijos bibliografija“ rengimas 
1.Katalogas  „Dingusio laiko atspindţiai“ 56 psl. 

Sudarytoja V. Buškevičiūtė (500 egz.) 

2. Leidinys „Alytaus rajono piliakalnių takais“ 86 psl 

Sudarytojai V. Jenčiulytė, A. Balčiūnas (500 egz.) 

  

V. Buškevičiūtė 

V.Dunderis 

V. Jenčiulytė 

A. Balčiūnas 

 

2. Informacinių leidinių (bukletų, 

kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir 

leidyba (kokiomis kalbomis) 

Informacinio leidinio parodai „Didţioji istorija maţo ţenklo 

formate“ parengimas ir leidyba 

 

Skelbimai: 

1. Graţinos Kriaunevičienės skiautinių paroda   

2. Algirdo Judicko darbų paroda, skirta Ţemės dienai  

3. Valdo Valentinavičiaus kalvystės darbų paroda  

4. Liucijos Kudţmienės kostiumo paroda „Baltas lino 

ţydėjimas“   

5. Renginys “Muziejų naktis”  

6. “P.S. Aš myliu tave” renginiui  

7. Ročesterio fotografijų paroda  

8. Teatriuko spektakliui A. Jonyno memorialiniame 

muziejuje 

9. Lietuvių liaudies muzikos instrumentų paroda   

G. 

Markevičienė 
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10. Paroda “12 kėdţių istorijos” 

11. Danguolės ir Edmundo Brogų personalinė paroda 

“Imprivizacijos 2) 

Informaciniai plakatai stacionariuose stenduose: 

1. Parodai „Mūsų protėvių dvasia. Alytaus rajono 

piliakalniai 

Kvietimai 

 1. Parodai “12 kėdţių istorijos”.  

 

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje 

spaudoje rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

1. Straipsnis bitininkystės tema apskrities spaudoje. 

2. Apie naują edukacinį uţsiėmimą ‚Protėvių dovanos ir 

mįslės“ 

3. Apie tai, kas gali sieti Alytaus literatus (kartu ir apie 

edukacinį uţsiėmimą „Literatūrinis Alytus“) 

4. Apie 46-ojo Poezijos pavasario almanacho viziją, jo 

sudarytoją 

5. Apie epistoliarinį ţanrą kaip kūrybos ir bendravimo formą 

6.Lietuvos istorija pašto ţenkluose. Alytaus naujienos 

7. AKM numizmatikos rinkinio įsigijimai 2006-2008 m. 

Metraštis „Numizmatika 

8. Geleţinkelio plombos. Metraštis „Numizmatika“. 

9. Alytaus gatvių raida. 

10. Miesto įvykių kalendorius. Miesto laikraštis 

11.Alytaus rajono piliakalniai. Dainava 

12. Daktaras Benjaminas Petrovas 

13. Tarpukario Alytaus vaistinės. Dainava 

14.  

15. Alytaus miesto sodas 

16. Lietuviais esame mes gimę 

17.Alytaus partneris – Ročesteris (JAV) 

Straipsniai vietinėje spaudoje –  50 

1. Miesto istorija – ne „dzin“. // Miesto laikraštis. - 

2010, sausio 12 d. 

2. V. Dunderis. Senoji  turgaus aikštė // Miesto 

laikraštis.- 2010, sausio 15 d.  

3. V. Dunderis. Senoji  turgaus aikštė // Alytaus 

dienraštis. -  2010, sausio 20 d.  

4. V. Dunderis. Senoji  turgaus aikštė // 

www.alytus.lt;   www.alytausgidas.lt   

5. Šarūnas Šimkevičius. Paminklas ţmonėms iš 

uţmaršties. // Alytaus naujienos. - 2010, vasario 10 d. 

6. Išsaugoti namą - muziejų! // Miesto laikraštis. - 

2010, vasario 12 d 

7. V. Dunderis. Alytaus kalendorius: Kovas // 

http://www.alytausgidas.lt/lt/naujienos/alytaus-

kalendorius/  

8. V. Dunderis. Alytaus kalendorius: Kovas // 

Dainavos ţodis. – 2010, kovo 20 d  

9. V. Dunderis. Totoriai kariai // Dainavos ţodis. – 

2010, kovo 26 d.  

10. V. Dunderis. Alytaus kalendorius: Pirmasis Alytus 

balandţio mėnesį degė du kartus //  

http://www.alytausgidas.lt/lt/naujienos/alytaus-

kalendorius/pirmasis-alytus-balandzio-menesi-dege-

du-kartus-foto/  
 11. V. Dunderis. Alytaus kalendorius: Pirmasis 

Alytus balandţio mėnesį degė du kartus // Dainavos 

ţodis.- 2010, balandţio 3 d. 

12. Daiva Bagdonienė. Kokią vietą širdyje uţima 

Lietuva. // Alytaus naujienos. - 2010, vasario 27 d. 

13. Vilmantas Dunderis. Ugnis ir gaisrai - neatsiejama 

miesto istorijos dalis.// Alytaus naujienos. - 2010, 

geguţės 8 d. 

14. V. Dunderis. Alytaus kalendorius. Geguţę gimė 

garsūs pedagogai, rašytojai ir ţurnalistai // 

www.alytausgidas.lt/ - 2010, balandţio 30 d. 

 

http://www.alytus.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.alytausgidas.lt/lt/naujienos/alytaus-kalendorius/
http://www.alytausgidas.lt/lt/naujienos/alytaus-kalendorius/
http://www.alytausgidas.lt/lt/naujienos/alytaus-kalendorius/pirmasis-alytus-balandzio-menesi-dege-du-kartus-foto/
http://www.alytausgidas.lt/lt/naujienos/alytaus-kalendorius/pirmasis-alytus-balandzio-menesi-dege-du-kartus-foto/
http://www.alytausgidas.lt/lt/naujienos/alytaus-kalendorius/pirmasis-alytus-balandzio-menesi-dege-du-kartus-foto/
http://www.alytausgidas.lt/
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15. V. Dunderis. Alytaus kalendorius. Geguţę gimė 

garsūs pedagogai, rašytojai ir ţurnalistai // Dainavos 

ţodis. – 2010, balandţio 30 d.  

16. V. Dunderis. Seniausioji Europos musulmoniškoji 

bendruomenė // Dainavos ţodis. – 2010, balandţio 30 

d.   

17. V. Dunderis. Alytaus miesto savivaldybės 

ugniagesiai // www.alytausgidas.lt  

18. V. Dunderis. Ugnis ir gaisrai – neatsiejama miesto 

istorijos dalis // Alytaus naujienos. – 2010, geguţės 8 

d. 

19. V. Dunderis. Alytaus kalendorius. Miestas gavo 

savivaldos privilegiją ir herbą, baltą roţę raudoname 

lauke  //  www.alytausgidas.lt   

20.  V. Dunderis. Alytaus kalendorius. Miestas gavo 

savivaldos privilegiją ir herbą, baltą roţę raudoname 

lauke  //  Dainavos ţodis. – 2010, birţelio 5 d. 

21. V. Dunderis. Centrinė miesto aikštė: nuo 

turgavietės iki pramogų ir poilsio vietos // 

www.alytausgidas.lt  ; www.ams.lt – 2010, birţelio 15 

d. 

22. V. Dunderis. Centrinė miesto aikštė: nuo 

turgavietės iki pramogų ir poilsio vietos // Dainavos 

ţodis. – 2010, birţelio 26 d.  
23. Š. Šimkevičius. Juodoji ir baltoji archeologija // 

www.alytausnaujienos.lt -2010, birţelio 15 d.; 

www.kablys.lt – 2010, birţelio 25 d. 

24. Vilmantas Dunderis. Puolimo data buvo numatyta 

birţelio 15 diena 9 val. ryto. // Alytaus naujienos. - 

2010, birţelio 15 d.  

25. Ţydinčių alyvų miestas baltosios roţės sostinę 

pasveikino fotoakimirkomis. // 

http://www.alytausgidas.lt/lt/naujienos/alytaus-

miesto-svente/zydinciu-alyvu-miestas-baltosios-rozes-

sostine-pasveikino-fotoakimirkomis-foto/, 2010, 

birţelio 19 d.  

26. Daiva Bagdonienė. Fotoparoda apie gėlių miestą. 

// Alytaus naujienos. - 2010, liepos 1 d. 

27. V. Dunderis. Alytaus kalendorius: Liepa Alytuje: 

okupavo rusai (1944 m.), prasiverţė Sąjūdis (1988 m.) 

// www.alytausgidas.lt – 2010, liepos 2 d. 

28. V. Dunderis. Alytaus kalendorius: Liepa Alytuje: 

okupavo rusai (1944 m.), prasiverţė Sąjūdis (1988 

m.)// Dainavos ţodis. – 2010, liepos 10 d.  

29. Per mėnesį alytiškių parodą Estijoje pamatys 

http://www.alytausgidas.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.ams.lt/
http://www.alytausnaujienos.lt/
http://www.kablys.lt/
http://www.alytausgidas.lt/lt/naujienos/alytaus-miesto-svente/zydinciu-alyvu-miestas-baltosios-rozes-sostine-pasveikino-fotoakimirkomis-foto/
http://www.alytausgidas.lt/lt/naujienos/alytaus-miesto-svente/zydinciu-alyvu-miestas-baltosios-rozes-sostine-pasveikino-fotoakimirkomis-foto/
http://www.alytausgidas.lt/lt/naujienos/alytaus-miesto-svente/zydinciu-alyvu-miestas-baltosios-rozes-sostine-pasveikino-fotoakimirkomis-foto/
http://www.alytausgidas.lt/
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tūkstančiai turistų. // 

http://www.alytausgidas.lt/lt/naujienos/europos-

istoriju-parkas/per-menesi-alytiskiu-paroda-estijoje-

pamatys-tukstanciai-turistu-foto/ - 2010, liepos 19 d. 

30. V. Dunderis. Alytaus kalendorius: Rugpjūtis 

„derlingas“ asmenybėmis // www.alytausgidas.lt -

2010, liepos 29 d. 

31. V. Dunderis. Alytaus kalendorius: Rugpjūtis 

„derlingas“ asmenybėmis // Dainavos ţodis. – 2010, 

rugpjūčio 14 d.  

32. V. Dunderis.  Alytaus kalendorius:  Rugsėjis 

dovanojo garsių, mūsų miestui ir kraštui atsidavusių 

ţmonių // www.alytausgidas.lt/ - 2010, rugsėjo 1 d. 

33. V. Dunderis.  Alytaus kalendorius:  Rugsėjis 

dovanojo garsių, mūsų miestui ir kraštui atsidavusių 

ţmonių // Dainavos ţodis . – 2010, rugsėjo 4 d. 

34. Š. Šimkevičius Diagnozė – bibliofilija // 

www.alytausnaujienos.lt – 2010, rugsėjo 3 d.   
35. Kraštotyros muziejuje - Mindaugo Gabrėno 

"Fantasma". // Alytaus naujienos. - 2010, rugsėjo 8 d. 

36. V. Markauskienė. Koklių su portretu galerijoje// 

Alytaus naujienos. – 2010, spalio 1 d. 
37. Alytaus kraštotyros muziejuje - paroda "Senelis 

šaltis meluoja!!!" // www.alytiskis.lt - 2010, rugsėjo13 

d.  

38. Pirks Anzelmo Matučio namą - muziejų. // Miesto 

laikraštis. - 2010, spalio 5 d. 

39. V. Dunderis. Alytaus kalendorius: Susipaţinkime: 

istorinės Alytaus asmenybės // www.alytausgidas.lt – 

2010, spalio 1 d. 

40. Š. Šimkevičius. Nauja knyga Dainavos krašto 

ţmonėms // Alytaus naujienos. – 2010, spalio 2 d.  

41. Juozas Miltinis - dramatiška ir paradoksali 

asmenybė (apie parodą Alytaus kraštotyros 

muziejuje). // Alytaus naujienos. - 2010, spalio 7 d. 

42. V. Dunderis. Alytaus kalendorius: Spalis  // 

Dainavos ţodis. – 2010, spalio 9 d. 

43. Sutartis patvirtinta (dėl A.Matučio namo pirkimo). 

// Miesto laikraštis. // 2010, spalio 22 d. 

44. V. Dunderis. Dabartinė Alytaus Šv. Kazimiero 

baţnyčia istoriją pradėjo kaip Šv. Pokrovo cerkvė // 

www.alytausgidas.lt – 2010, lapkričio 1 d.  

45. V. Dunderis. Alytaus kalendorius:  Lapkritis // 

Dainavos ţodis. – 2010, lapkričio 6 d.  

http://www.alytausgidas.lt/lt/naujienos/europos-istoriju-parkas/per-menesi-alytiskiu-paroda-estijoje-pamatys-tukstanciai-turistu-foto/
http://www.alytausgidas.lt/lt/naujienos/europos-istoriju-parkas/per-menesi-alytiskiu-paroda-estijoje-pamatys-tukstanciai-turistu-foto/
http://www.alytausgidas.lt/lt/naujienos/europos-istoriju-parkas/per-menesi-alytiskiu-paroda-estijoje-pamatys-tukstanciai-turistu-foto/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.alytausnaujienos.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.alytausgidas.lt/


 22 

46. Deimantė Aidukaitė. "Dvylikos kėdţių istorijos". 

// Alytaus naujienos. - 2010, lapkričio 10 d. 

47. V. Dunderis. Dabartinis Alytaus miesto herbas 

buvo patvirtintas gruodį // www.alytausgidas.lt – 

2010, gruodţio 1 d. 

48. Deimantė Aidukaitė. Elektros kėdės istorija. // 

Alytaus naujienos. - 210, gruodţio 3 d. 

49. Deimantė Aidukaitė. Kėdė - baldas, turintis 

tarnauti ţmogui. // Alytaus naujienos. - 2010, 

gruodţio 10 d. 

50. Deimantė Aidukaitė. Kėdės istorija - tai 

asmenybės įvykiai. // Alytaus naujienos. - 2010, 

gruodţio 18 d. 

Straipsniai kituose laikraščiuose ir žurnaluose – 18  

1. Vilmantas Dunderis. Totorių kariai. // Dzūkų 

ţinios. - 2010, kovo 26 d. 

2. Deimantė Aidukaitė. Bitės gyvenimas - darbštumo, 

vieningumo pavyzdys. // Dzūkų ţinios. - 2010, 

geguţės 21 d.  

3. V. Dunderis. Totoriai šalia mūsų // Dzūkų ţinios. – 

2010, vasario 26 d.  

4. V. Dunderis. Totoriai šalia mūsų // Dainavos ţodis. 

– 2010, vasario 27 d.   
5. V. Dunderis. Totoriai kariai // Dzūkų ţinios. – 

2010, kovo 26 d.  

6. V. Dunderis. Seniausioji Europos musulmoniškoji 

bendruomenė // Dzūkų ţinios. – 2010, balandţio 30 d. 

7. V. Dunderis. Centrinė miesto aikštė: nuo 

turgavietės iki pramogų ir poilsio vietos // Dzūkų 

ţinios. – 2010, birţelio 29 d. 

8.  Š. Šimkevičius Diagnozė – bibliofilija // Voruta. – 

2010, rugsėjo 18 d.   

9. Š. Šimkevičius Diagnozė – bibliofilija // 

www.suduvosgidas.lt – 2010, spalio 19 d. 

10.  Š. Šimkevičius. Jonas Juravičius – Punsko 

ambasadorius Lietuvoje // http://www.punskas.pl 

11. Š. Šimkevičius. Lietuvos istorijos klastojimo ir 

niekinimo iššūkiai // Voruta. – 2010, geguţės 22 d. 

12. Š. Šimkevičius. Nauja knyga Dainavos krašto 

ţmonėms // Voruta. – 2010, spalio 2 d.  

13. Š. Šimkevičius. Knygoje pagerbti dainavos krašto 

kariai // www.balsas.lt – 2010, spalio 2 d. 

14. Š.Šimkevičius. Juodoji ir baltoji archeologija // 

www.lndp.lt/diskusijos; www.voruta.lt – 2010, spalio 

http://www.alytausgidas.lt/
http://www.suduvosgidas.lt/
http://www.punskas.pl/
http://www.balsas.lt/
http://www.lndp.lt/diskusijos
http://www.voruta.lt/
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18 d.  

15. Š. Šimkevičius. Juodoji archeologija Lietuvoje – 

pelningiausių verslų dešimtuke // 

www.suduvosgidas.lt – 2010, lapkričio 16 d. 

16. Š.Šimkevičius. Lietuvos raudonoji knyga: reti ir 

vertingi leidiniai // XXI amţius. – 2010, spalio 27 d. 

Nr. 78 (1863). P. 1, 6 

17. V. Jenčiulytė, A. Balčiūnas. Su protėvių dvasia – 

Alytaus rajono piliakalnių takais // Dainava. - 2010. 

Nr. 1 (19). P. 3 – 7   

18. Vilmantė Petrusevičienė. Miesto sodas 2. // 

Dainava.- 2010 Nr. 1 (19) P. 8-12 

4. Moksliniai tyrimai (temos) 1. Nacionalinių maţumų istorija Alytaus apskrityje 

2. Alytaus mokyklos 1916 – 1940 metais 

3. J. Miškinis –švietėjas, visuomenininkas 

4. XIX - XX a. kariniai daliniai Alytuje 

5. Alytaus apskrities ugniagesiai 

6. Rezistencija Dzūkijoje 1944-1953 m. 

7. Dzūkijos krašto periodinė spauda 

8. V-XIII a. pietinių Lietuvių ţemių karyba bei ginkluotė 

9. Alytaus rajono dvarai 

10. Rinkimai Alytuje 1918 – 2010 

11 Dzūkija bibliografijoje 

12.Alytaus apskrities baţnyčių istorija 

13. Laidotuvių papročiai Dzūkijoje 

14.Transportas Alytuje 1918 – 1940 m 

15. Dzūkų šeimos papročiai 

16. Pagalbiniai verslai Dzūkijoje 

17. Gyvenamojo namo istorija Alytuje, Vilniaus g. 13 

18. Fotoatelje ir fotografai pietų Lietuvoje 

19. Lietuvių kalbos ir literatūros „vėliavnešiai“ Dzūkijoje 

20.Alytaus miesto parkai 

21Tekstilės pramonės raida Alytaus rajone 

22. Dzūkija atvirukuose 

 

1. Nacionalinių maţumų istorija Alytaus apskrityje 

2. Alytaus mokyklos 1916 – 1940 metais 

3. J. Miškinis –švietėjas, visuomenininkas 

4. XIX - XX a. kariniai daliniai Alytuje 

5. Alytaus apskrities ugniagesiai 

6. Rezistencija Dzūkijoje 1944-1953 m. 

7. Dzūkijos krašto periodinė spauda 

8. V-XIII a. pietinių Lietuvių ţemių karyba bei 

ginkluotė 

9. Alytaus rajono dvarai 

10. Rinkimai Alytuje 1918 – 2010 

11 Dzūkija bibliografijoje 

12.Alytaus apskrities baţnyčių istorija 

13. Laidotuvių papročiai Dzūkijoje 

14.Transportas Alytuje 1918 – 1940 m 

15. Dzūkų šeimos papročiai 

16. Pagalbiniai verslai Dzūkijoje 

17. Gyvenamojo namo istorija Alytuje, Vilniaus g. 13 

18. Fotoatelje ir fotografai pietų Lietuvoje 

19. Lietuvių kalbos ir literatūros „vėliavnešiai“ 

Dzūkijoje 

20.Alytaus miesto parkai 

21Tekstilės pramonės raida Alytaus rajone 

22. Dzūkija atvirukuose 
 

 

V. Jenčiulytė 

 

 

V. Dunderis 

 

 

Š. Šimkevičius 

A.Balčiūnas 

 

 

 

Š. Šimkevičius 

A. 

Kalašnikovienė 

O. Sakevičienė 

D. Aidukaitė 

G. 

Tamošiūnienė 

 

V. 

Markauskienė 

V. 

Petrusevičienė 

 

V. Buškevičiūtė 

5. Mokslinių straipsnių rengimas 

(autorius, pavadinimas, leidinys) 
   

6. Mokslinių ir kitų konferencijų 

rengimas muziejuje (pavadinimas, 

vieta, laikas) 

Alytaus šviesuolių portretai  A. Jakunskienė 

http://www.suduvosgidas.lt/
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7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose 

konferencijose ne muziejuje (tema, 

vieta, dalyviai) 

LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje organizuojama XIII konferencija 

,,Lietuvos muziejininkystė: raida, asmenybės, perspektyvos“. 

 

1.Muziejų asociacijos rinkinių mokslinio tyrimo 

sekcijos XIII konferencijoje „Lietuvos 

muziejininkystė: raida, asmenybės, perspektyvos“ (5 

muziejaus darbuotojai) 2010 04 27 

Maironio lietuvių literatūros muziejuje 

2. Tarptautinė knygotyros konferencija Vilniaus 

universitete „Lietuvos Raudonoji knyga: reti ir 

vertingi leidiniai“ 2010 09 24  (1 darbuotojas) 

A. Jakunskienė 

 

 

 

 

Š. Šimkevičius 

8. Pranešimai mokslinėse 

konferencijose (autorius, pavadinimas, 

vieta) 

1.Pranešimo rengimas ir skaitymas tema "Etnografinis 

Dzūkijos regiono savitumas, kultūros vertybės ir tautinis 

tapatumas". 

2. Pranešimas apie Joną Miškinį 

3. Pranešimas apie Antaną Rukuiţą 

4. Pranešimas apie Larisą Kunčinienę 

 

1. D. Aidukaitė pranešimas "Etnografinis Dzūkijos 

regiono savitumas, kultūros vertybės ir tautinis 

tapatumas" konferencijoje „Punsko valsčiaus ir 

Alytaus miesto socialinio-kultūrinio gyvenimo plėtra 

ir etninio tapatumo išsaugojimas“ 2010 04 09 Alytaus 

kultūros komunikacijų centre 

D. Aidukaitė 

9. Kiti darbai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kiti darbai 

9.1. Darbas Lietuvos centriniame valstybės archyve 

 

 

9.2. Darbas bibliotekose 

 

 

 

9.3. Skaitytos paskaitos 

 

 

 

 

 

 

 

9.4. Pranešimai seminaruose 

1. Lietuvos centrinis valstybės archyvas  (13 dienų 5 

muziejininkai) 

2. Alytaus apskrities archyvas (1 diena 1 

muziejininkas) 

3, Alytaus miesto Jurgio Kunčino biblioteka (7 dienos 

1 muziejininkas) 

4. Lietuvos Mokslų Akademijos biblioteka (2 

muziejininkas 2 dienos) 

Skaitytos paskaitos – 2:: 

 

Policijos komisariato darbuotojams: 

1. V. Dunderis „Genocido ir okupacijos diena“ 2010 

06 15  

2. D. Aidukaitė „Vėlinės Dzūkijoje“2010 11 24 

 

Pranešimai seminaruose - 2 
1 A. Jakunskienė „Alytaus kraštotyros muziejaus 

edukacinė veikla“ Alytaus m. Jotvingių gimnazijos 

mokytojų seminare 2010 01 05 

2. O. Sakevičienė „Alytaus kraštotyros muziejus – 

turistinis Pietų Lietuvos objektas“  seminare „Verslo 

misija Dzūkijos etnografiniame regione”. 2010 09 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VI. RINKINIŲ APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMAS IR 

EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS 

   

1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti    
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įvestų į muziejaus duomenų bazę įrašų 

apie eksponatus bei skaitmeninių 

vaizdų skaičių) 

2. LIMIS (vykdyti  parengiamieji 

darbai) 
   

3. Eksponatų skaitmeniniams    
3. 1. Suskaitmenintų eksponatų 

atranka (nurodyti prioritetinį kriterijų/-

us: unikalumas, turinys ir vertė, fizinė 

būklė, amţius, rūšis, tema, kt.) 

 LM ISC LIMIS  pateiktas muziejuje planuojamų 

skaitmeninti eksponatų sąrašas – 841 eksponatas 

(raštija: (dokumentai) - RD -9; (periodika) – RL -3; 

(kalendoriai) – RK- 4; archeologija – A -300; 

etnografija – E 82; dailė – D -115; istorija – I  - 48; 

filokartija  – At – 21; numizmatika – N – 259). 

 

A. 

Kalašnikovienė 

3.2. Suskaitmenintų eksponatų 

skaičius  
 Suskaitmeninta 110 eksponatų 

Suskaitmeninti 44  faleristikos rinkinio eksponatai 

2 Jonyno muziejaus eksponatai  

62 filokartija fondo eksponatai 

1 Raštijos knygų rinkinio 

1 Raštijos kalendorių rinkinio 

muziejininkai 

3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo 

projektuose (pavadinimas, partneriai, 

kt.) 

   

4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų 

bazėmis gebėjimų ugdymas 

(dalyvavimas darbo grupėse, 

mokymuose) 

 1. Seminaras Lietuvos muziejų fotografams  LIMIS 

centre 2010 03 18 (1 muziejininkas) 

2 .Seminaras Lietuvos muziejų informacijos, 

skaitmeninimo ir LIMIS centre „Muziejuose 

naudojami eksponatų apskaitos dokumentai: 

priėmimo, perdavimo, priėmimo–perdavimo 

dokumentai; pirminės apskaitos, inventoriaus, 

dokumentų registracijos ir kt knygos“ 2010 09 01 (1 

darbuotojas) 

3.Mokymai seminare „ Kultūros paveldo objektų 

skenavimo specifika muziejuose“  2010 11 11 (1 

muziejininkas) 

4. Seminaras „Čekijos muziejų patirtis eksponatų 

skaitmeninimo srityje“2010 10 06  (1 muziejininkas) 

 

  

A. 

Kalašnikovienė 

V. Dunderis 

G. 

Tamošiūnienė 

5. Kiti darbai    

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE 
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1. Informacija ţiniasklaidai apie 

muziejų, jo rinkinius ir renginius 

(nurodyti parengtų informacinių 

pranešimų spaudai, radijo ir televizijos 

laidų, kuriose dalyvauta, skaičių) 

1.Informaciniai pranešimai – 40 (FM99, Alytaus Naujienos, 

Miesto laikraštis, Alytaus dienraštis), interneto svetainėse: 

www.alytausmuziejus.lt; www.muziejuportalas.lt; 

www.alytausgidas.lt; www.ams.lt; www.eb.lt; 

www.xxlpramogos.lt; www.cika.lt. 

2. Televizijos laidos: „Kultūros aidai“ – 5; „Tele Lėlinija“ – 2; 

LRT – 2. 

 

Parengta 29 informaciniai pranešimai apie parodas bei 

renginius interneto svetainėms - www.muziejai.lt; 

www.skelbiu.lt; www.ams.lt; www.alytausgidas.lt; 

www.akultura.lt; www.eb.lt; www.alytus-tourism.lt. 

21 informacinis pranešimas - www.fm99.lt, 

www.alytausmuziejus.lt; 

7 informaciniai pranešimai - www.alytausgidas.lt; 

5 informaciniai pranešimai - www.alytus-tourism.lt. 

 

Informaciniai pranešimai spaudai: laikraščiui „Alytaus 

naujienos” – 9; „Miesto laikraštis – 5; „Alytaus 

dienraštis“ – 2. 

Reportaţai apie parodas bei renginius muziejuje: 
Dzūkijos TV – 20; 

Alytaus regioninės TV laida „Kultūros aidai“ – 9; 

Alytaus regioninės TV laida „Tele – Lėlinija“ – 2; 

LTV laida „Panorama“ – 2; 

Radijas „FM99“ – 8.  

 

D. Bagdonienė 

2. Reklama (nurodyti projektus, 

kuriems buvo organizuotos specialios 

reklamos kampanijos ir jas trumpai 

apibūdinti) 

 Muziejų naktis   

3. Kita veikla    
VIII. METODINĖ VEIKLA    
1. Konsultacijos, metodinė pagalba 

įvairiais muziejaus veiklos kausimais 

(kam, kokiais klausimais buvo teikta) 

Studentų praktikos, pagalba visuomeniniams muziejams 

konsultacijomis ekspozicijų kūrimo, eksponatų inv. ir  kt. 

klausimais. Konsultuoti Alytaus apskrities S. Kudirkos 

ligoninės bibliotekos kraštotyrinio fondo muziejų 

Konsultuoti šeši interesantai: 

1.Kėdainių muziejaus fondų saugotoja konsultuota 

eksponatų nurašymo klausimais; 

2.Vilniaus Pedagoginio u-to Taikomosios istorijos 

specialybės studentei suteikta informacija 

muziejininko darbo specifikos klausimais  

3. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 

Numizmatikos skyriaus muziejininkei konsultacija  

filatelinio rinkinio formavimo klausimais 

4. Alytaus rajono kultūros centro vedėjai suteikta 

informacija Simno muziejaus steigimo klausimais. 

5. Ūdijos kaimo bendruomenei muziejaus kūrimo ir 

eksponavimo klausimais. 

6. Prienų, Lazdijų krašto muziejams muziejininkų 

pareigybės aprašų rengimo klausimais 

7. Lazdijų ir Prienų krašto muziejams eksponatų 

apskaitos dokumentų rengimo klausimais. 

 

Vyr. rinkinių 

saugotoja, 

muziejininkai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

http://www.alytausmuziejus.lt/
http://www.muziejuportalas.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.ams.lt/
http://www.eb.lt/
http://www.xxlpramogos.lt/
http://www.cika.lt/
http://www.muziejai.lt/
http://www.skelbiu.lt/
http://www.ams.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.akultura.lt/
http://www.eb.lt/
http://www.alytus-tourism.lt/
http://www.fm99.lt/
http://www.alytausmuziejus.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.alytus-tourism.lt/
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2. Metodinės medţiagos rengimas 

(tema, tikslinė grupė, sklaidos būdas) 
   

3. Darbas su staţuotojais ir 

praktikantais 

Priimti praktikantus iš VDU, Marijampolės kolegijos. 10 praktikantų atliko praktiką muziejuje – 6 studentai 

iš Vytauto Didţiojo universiteto, 2 studentės iš 

Marijampolės kolegijos, 2 studentai iš Vilniaus 

pedagoginio universiteto 

D. Bagdonienė, 

muziejininkai 

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

atleistų darbuotojų skaičių) 
 Keturi darbuotojai išėjo iš darbo – kiemsargis, 

restauratorė – muziejininkė, A. Jonyno memorialinio 

muziejaus valytoja, A. Matučio memorialinio 

muziejaus salių priţiūrėtoja. 

Priimti dirbti trys darbuotojai: kultūros projektų 

vadovė, salių priţiūrėtojas A. Matučio 

memorialiniame muziejuje, valytoja A. Jonyno 

memorialiniame muziejuje. 

 

2. Kvalifikacijos kėlimas –

studijavimas aukštosiose mokyklose, 

dalyvavimas seminaruose, kursuose, 

konferencijose Lietuvoje ir uţsienyje 

(programos, temos, vieta, dalyviai) 

Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre: 

1. Muziejų struktūros ir veiklos tobulinimo galimybės.   

2. Dalykinis bendravimas kultūros įstaigoje.  

3. Muziejų rinkinių skaitmeninimo problematika. . 

4. Etninio paveldo rinkiniai muziejuje.  

5. Muziejus – kultūrinio turizmo objektas.  

6. Pilietinis ir tautinis ugdymas muziejuje.   

 

Projekte „XXI a. muziejininkų kompetensijų ir gebėjimų 

ugdymas, II etapas“: 

1. Rinkinių vadyba  

2. Ekspozicijų ir parodų rengimas  

3. Muziejaus edukacinių programų rengimas 

4. Muziejų veiklos teisiniai aspektai  

5. Muziejaus lankytojų poreikių tyrimai  

6. Lankytojų aptarnavimo kultūra  

7. Marketingo komplekso elementų efektyvus 

panaudojimas muziejų veikloje   

8. Viešas kalbėjimas  

        9.    Muziejų leidybinės veiklos įgyvendinimo priemonės 

1. Viena darbuotoja studijavo – Mykolo Romerio 

universitete viešojo administravimo magistrantūros 

studijos. 

2. Viena darbuotoja sudijavo – Vilniaus universitete 

istorijos bakalauro studijos. 

Seminarai Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi 

centre: 

1. Elektroninė rinkodara ir E rinkotyra – 1 darbuotoja; 

2. Vadybos informacinės sitemos – 1 darbuotoja; 

3. Kultūros įstaigų plėtra remiantis tvarios plėtros 

principais – 1 darbuotoja. 

 

Projekte “XXI a. Muziejininkų kompetencijų ir 

gebėjimų ugdymas: II etapas”: 

1. Viešas kalbėjimas – 2 darbuotojai; 

2. Ekspozicijų ir parodų rengimas – 1 darbuotojas; 

3. Marketingo komplekso elementų efektyvus 

panaudojimas muziejų veikloje – 1 darbuotoja; 

4. Muziejų veiklos teisiniai aspektai – 1 darbuotoja; 

5. Muziejų leidybinės veiklos įgyvendinimo 

priemonės – 1 darbuotoja; 

6. Muziejaus edukacinių programų rengimas – 2 

darbuotojai; 

7. Muziejaus lankytojų poreikių tyrimai – 3 

darbuotojai. 

Seminarai kitur: 

1. Seminaras Rumšiškėse “Staliaus darbai” – 1 

darbuotojas; 

2. Seminaras “Muziejus – netradicinė erdvė 

D. Bagdonienė 
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integruotai pamokai”, Kaune – 1 darbuotoja; 

3. Seminaras “Kūrybinis mąstymas ir lyderystė” – 2 

darbuotojos; 

4. Lietuvos teatro, muzikos ir kino edukacinė veikla – 

4 darbuotojai;  

5. Kultūros paveldo objektų skenavimo specifika 

muziejuose, LIMIS centre -  3 darbuotojai; 

6. Tarptautinis seminaras “Aplinkos veiksnių poveikio 

eksponatų būklei stebėjimas ir įvertinimas Lietuvos 

teatro, muzikos ir kino muziejuje” – 3 darbuotojai; 

7. VSAFAS mokymai: praktinių situacijų analizė – 1 

darbuotojas. 

Uţsienyje: 

1. Seminaras “Estijos muziejų ekspozicijų rengimo 

metodai ir naujovės”, Estijojoje – 2 darbuotojai; 

2. Seminaras “Nematerialusis paveldas ir muziejai”, 

Baltijos muzeologijos mokykla, Ryga – 1 darbuotoja; 

3. Lietuvos ir Lenkijos turizmo kongresas, Augustave 

– 1 darbuotoja; 

4. Medinio paveldo restauravimo baigiamasis 

seminaras – staţuotė, Gotlando sala, Švedija – 1 

darbuotojas; 

5. Studijinė kelionė-seminaras “Muziejai ir 

skaitmeninis amţius” parodoje Mutec 2010, Leipcige, 

Vokietija – 6 darbuotojai; 

6. Baigiamasis VIII –ojo Baltarusijos nacionalinių 

kultūrų festivalis, Gardine, Baltarusija – 1 darbuotoja.  

 
3. Kita svarbi informacija apie 

darbuotojus (apdovanojimai ir kt.) 
 Keturi darbuotojai kultūros dienos proga apdovanoti 

Alytaus miesto savivaldybės mero padėkos raštais. 

1 darbuotoja apdovanota Alytaus miesto savivaldybės 

mero medaliu „Uţ nuopelnus kultūrai“, Lietuvos 

muziejų asociacijos, Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos, Lietuvos Respublikos  Seimo padėkos 

raštais. 

 

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ 

PADALINIŲ VEIKLA 
   

1. Archyvo ir bibliotekos darbas Numatoma biblioteką papildyti 100 knygų , 1000 laikraščių ir 

ţurnalų 20 skaitmeninių leidinių. 

Gauti į archyvą numatoma 10 bylų ir 50 vnt. videoaudio 

medţiagos 

Per metus įsigytos 218 knygos, 528 laikraščių ir 

ţurnalų, 9 skaitmeniniai , video ir audio leidiniai 

2011 m. sausio 1 d. duomenimis muziejaus 

bibliotekoje 3270 knygos, 16746 laikraščių ir ţurnalų, 

garsiniai regimieji dokumentai 115. Muziejaus 

bibliotekoje buvo 842 apsilankymai.. 

Muziejaus moksliniame archyve yra 8  teminiai 

Z. 

Baliukevičienė 
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aprašai. Per metus muziejaus mokslinis archyvas 

pasipildė 3 bylomis ir 6 video audio leidiniais 
2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto 

darbai, kiti ūkiniai darbai – 

apibūdinimas, rezultatai, finansinės 

išlaidos) 

   

3. Kitų padalinių darbas     
 

 

 

 

                      Direktorė                          ___________________________                                Audronė Jakunskienė   

 (Vadovo pareigos)       (parašas)      (vardas, pavardė) 

 

2011 02 10 

 (Uţpildymo data) 

 

____________________________________ 


