
             
 PRITARTA  

Alytaus miesto savivaldybės  

tarybos 2012 m. balandžio 26 d.  

sprendimu Nr. T – 82 

 

 

ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VADOVO IR ĮSTAIGOS  

2011  M.  VEIKLOS ATASKAITA 

 

Veiklos sritis Buvo planuota Pasiektas rezultatas Atsakingas asmuo 
I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA    
1. Muziejaus tarybos darbas (posėdžių 

skaičius, svarbiausi svarstyti klausimai ir 

priimti sprendimai) 

Numatomi 4 posėdžiai: 

1. 2010 metų muziejaus veiklos 

ataskaitos tvirtinimas. 

2. Tarptautinio bendradarbiavimo 

projektų rengimas, kryptys  

3. Parodų teminių planų tvirtinimas 

4. Ekspozicijų koncepcijų svarstymas 

Įvyko 4 Muziejaus tarybos posėdžiai: 

Svarstyti klausimai: 

1. Dėl 2010 metų muziejaus veiklos ataskaitos ir 2011 metų veiklos 

plano; 

2. Dėl tarptautinio „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų 

pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas 

archeologinėje ekspozicijoje“  darbo grupės ir veiklų plano 

sudarymo; 

3. Dėl parodų iš muziejaus rinkinių koncepcijų ir teminių planų 

tvirtinimo; 

4. Dėl naujos archeologinės ekspozicijos (Jiezno g. 2)  koncepcijos 

kūrimo ir Alytaus kraštotyros muziejaus rekonstrukcijos projekto 

derinimo. 

Nutarta: 

1. Patvirtinti  2010 metų muziejaus veiklos ataskaitą ir 2011 metų 

veiklos planą; 

2. Sudaryti Lietuvos – Lenkijos muziejų tarptautinio projekto 

„Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per 

simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ 

įgyvendinimo darbo grupę ir projekto priežiūros komitetą; 

3. Patvirtinti 4 parodų iš muziejaus rinkinių koncepcijas ir teminius 

planus; 

4. Pritarti Alytaus kraštotyros muziejaus rekonstrukcijos projektui;   

5.Pritarti modulinės archeologinės ekspozicijos koncepcijai, pagal 

kurią ją galima būtų pastoviai atnaujinti. 
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A.Jakunskienė  
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A.Jakunskienė 

V.Jenčiulytė 
 

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką 

reguliuojančių dokumentų rengimas 

(kokiu tikslu ir kada patvirtinti nauji 

dokumentai) 

 1. Atnaujintos ir patvirtintos „Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklės Alytaus kraštotyros muziejuje“ – 2011 m. balandžio 11 d. 

(dėl pasikeitusio ir papildyto LR viešųjų pirkimų įstatymo). 

2. Parengti ir išleisti 54 vidaus darbo tvarką reguliuojantys 

įsakymai. 

3.  Parengti ir išleisti 22 įsakymai, reguliuojantys personalo darbą. 

J. Čaplikas 

 

 

 

A.Jakunskienė 

A.Jakunskienė 
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3. Muziejinės veiklos sutarčių su Lietuvos 

ir užsienio organizacijomis rengimas 

(kokios, kada pasirašytos, trumpas 

apibūdinimas, galiojimo laikas) 

1. Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis 

su Alytaus ir kitų Lietuvos miestų 

gimnazijomis, vidurinėmis, 

pagrindinėmis mokyklomis ir darželiais 

(pagal poreikį). 

2.  Parengti sutartis, reikalingas vykdant 

įvairius muziejaus projektus. 

3. Pasirašyti reikalingas sutartis, rengiant 

muziejaus renginius (rengiant Muziejų 

naktį);  

4. Kontroliuoti muziejinės veiklos 

sutarčių sudarymą. 

 5. Sutartys su Kultūros ministerija, 

Kultūros fondu ir kt. muziejaus projektų 

finansuotojais 

6. Rengti intelektinių paslaugų atlikėjų ir 

autorinių darbų atlikimo sutartis 

7. Parengti ir pasirašyti sutartį su 

Lenkijos Suvalkų apygardos muziejumi 

dėl projekto „Istorinės Jotvingių žemės 

gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per 

simbolius ir jos pristatymas 

archeologinėje ekspozicijoje“ pagal 

2007-2013 m. Lietuvos ir Lenkijos 

pasienio bendradarbiavimo programą 

Bendradarbiavimo sutartys: 

1. Su V. Krėvės – Mickevičiaus memorialiniu muziejumi – 

projektinė veikla – 2011-01-21/2011-12-30; 

2. Su gausių šeimų centru „Skruzdynėlis“ – projektinė ir edukacinė 

veikla - 2011-01-25/2011-12-01; 

3. Su asociacija „Dzūkijos vaikai“ – projektinė ir edukacinė veikla - 

2011-01-25/ 2011-12-01; 

4. Su Alytaus miesto jaunimo organizacija „Darbas“ – projektinė 

veikla – 2011-09-28/2012-12-01; 

5. Su VšĮ ARGOSTUDIO –projektinė veikla – 2011-09-29/ 2012-

09-01; 

6. Su LK KASP Dainavos apygardos 1-ąja rinktine – 

bendradarbiavimas kultūros srityje – 2011-10-04/2012-10-04. 

 

Sutartys su projektų rėmėjais: 

1. Su Alytaus miesto savivaldybės administracija – dėl projekto 

„Muziejų naktis“ įgyvendinimo“ – 2011-03-18/2011-12-24; 

2. Su Kultūros rėmimo fondu – dėl projekto „Kultūros vertybių 

prevencinis konservavimas Alytaus kraštotyros muziejuje“ – 2011-

03-30/2011-11-30. 

 

Kitos veiklos sutartys: 

1. Projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų bendrojo 

lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, projekto 

kodas Nr. VP1-2.2.-ŠMM-10-V-02-012, finansavimo ir 

administravimo sutartis – projektinė edukacinė veikla – 2011-11-

18/ 2014-05-18; 

2. Su Alytaus rajono savivaldybės administracija – dailininko A. 

Žmuidzinavičiaus tėviškės muziejaus baldų restauravimas – 2011-

03-21/2011-07-15; 

3. Licencinė sutartis dėl teisės viešai atlikti muzikos kūrinius 

renginyje „Muziejų naktis“ – 2011-05-10/2011-05-14; 

4. Su Alytaus miesto savivaldybės administracija – apyvartinių lėšų 

skyrimas Lietuvos ir Lenkijos partnerystės programos projekto Nr. 

LT – PL/116 „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros 

pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje 

ekspozicijoje“ veiklai – 2011-05-11/2013-05-01;  

5. Mokymo paslaugų pirkimo sutartis – pagal ES SF paremtą 

projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų 

ugdymas: II etapas“ – 2011-05-31/ 2011-07-13; 

6. Paslaugų teikimo sutartis su UAB „Joglė Lt“ – dėl tekstilės 

eksponatų valymo – 2011-08-01/ 2012-08-01; 

7. Patalpų nuomos sutartis – Alytaus tautinių mažumų kultūros 

centro organizuotam renginiui – 2011-09-02/2011-09-24; 

8. Sutartis su UAB „Justoja“ – granulinio katilo su automatiniu 
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valdymu ir kamino įdėklo montavimo darbai A. Matučio 

memorialiniame muziejuje – 2011-09-19/2011-10-17. 

 

Atlikėjų ir autorinės sutartys: 

1. Atlikėjo sutartis – meninė programa „Istorijos ženklai ugnyje“ – 

2011-05-09/2011-05-14; 

2. Atlikėjo sutartis – su šokių kolektyvui „Aušrinė“ atlikti du 

šokius: „Šėlionės“ ir „Išpažintis“ – 2011-05-09/2011-05-14; 

3. Atlikėjo sutartis – už renginio vedančiojo vaidmenį – 2011-05-

09/2011-05-14; 

4. Atlikėjo sutartis – už dokumentinio filmo „Viskas Dievo valioje“ 

pristatymą ir demonstravimą – 2011-05-09/2011-05-14; 

5. Atlikėjo sutartis – už dailyraščio edukacinį užsiėmimą renginio 

metu – 2011-05-09/2011-05-14; 

6. Autorinė sutartis – už knygos „Bazorų kapinynas“ parašymą – 

2011-05-02/2011-12-22.  

 

 

J.Čaplikas 
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D.Bagdonienė 
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A.Jakunskienė 

4. Projektinė veikla (projekto 

pavadinimas, kokiems fondams teiktos 

paraiškos, koks gautas finansavimas) 

Alytaus miesto savivaldybei: 

1. Paroda  „IŠ MUZIEJAUS FONDŲ: 

XVIII – XX a. sakraliniai liaudies 

paminklai (senoji dzūkų skulptūra, 

koplytėlės ir geležiniai (kaltiniai) 

kryžiai)“ 

2. Kovo 11-oji – Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo diena 

3. Muziejų naktis 

4. Dzūkijos kolekcininkai 

5. Paštas ir Alytus 

Kultūros rėmimo fondui: 

1.Kultūros vertybių prevencinis 

konservavimas Alytaus kraštotyros 

muziejuje 

2. Su šventinėmis rogėmis iš kiemo į 

kiemą 

3. Kryždirbystė ir kryžių simbolika 

Dzūkijoje 

4. Istorinės Jotvingių žemės gyventojų 

pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir 

jos pristatymas archeologinėje 

ekspozicijoje“ 

5. Popietės šeimoms A. Matučio 

Paremti ir įgyvendinti projektai 

Savivaldybė: 

1. Muziejų naktis (2 tūkst. litų) 

 

Kultūros rėmimo fondas: 

1. Kultūros vertybių prevencinis konservavimas Alytaus 

kraštotyros muziejuje (5 tūkst. litų) 

 

 2007 – 2013 m.Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per 

sieną programa: 

1. Projektas „ Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros 

pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje 

ekspozicijoje“ (506560 litų) 

 

Viso paremti 3 projektai, kurių vertė  513.560 litų. 

 

 

 
 

A.Jakunskienė 

 

 

D.Bagdonienė 

 

 

 

I.Kazlauskienė 
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muziejuje „Čia, kur augu, gyvenu“.  

Atviros visuomenės instituto Pagalbos 

fondui ir  Kultūros ministerijos 

bendrajam konkursui „Regionų 

kultūros projektai, mažinantys 

kultūrinę ir socialinę atskirtį: 
1. Edukacinis projektas “Socialiai 

pažeidžiamų vaikų ir šeimų įtraukimas į 

kultūrinę veiklą Alytaus kraštotyros 

muziejuje“ 

Kultūros vertybių departamentui:  

1.. Dvarvietės Alytaus rajone  

Švietimo mainų paramos fondas: 

1.Stažuotė Varšuvos istorijos muziejuje 
5. Kiti darbai    
II. MUZIEJAUS RINKINIAI:    
1. Eksponatų įsigijimas    

1.1. Rinkinių komisijos darbas (posėdžių 

skaičius, svarstyti klausimai) 

Numatomi 6 posėdžiai ir  svarstytini 

klausimai: 

1. Eksponatų įsigijimas ir paskirstymas į 

fondus; 

2. Naujai gautų knygų į AKM biblioteką 

kainų nustatymas; 

3. Eksponatų perkėlimas iš pagalbinio į 

pagrindinį fondą; 

4. Muziejaus rinkinių analizė. 

5. Eksponatų nurašymas 

6. Eksponatų įsigijimo strategija 

7. Eksponatų inventorinimo klausimai ir 

problemos 

Įvyko 6 fondų komisijos posėdžiai. Svarstyti  klausimai: 

1. Eksponatų, gautų pagal pirkimo aktus, paskirstymas į fondus; 

2. Eksponatų, gautų pagal priėmimo-perdavimo aktus, paskirstymas 

į fondus ir įvertinimas; 

3. Eksponatų perkėlimas iš pagalbinio  Pagrindinį fondą; 

4. Naujai dovanotų knygų AKM bibliotekai kainų nustatymas; 
5. Pagalbinio fondo eksponatų nurašymas; 

6. Eksponatų inventorinimo klausimai ir problemos: 

6.1. dėl dingusių eksponatų nurašymo; 

6.2. dėl egzistuojančios Eksponatų bei muziejinių vertybių 

apskaitos dokumentų – aktų sudarymo ir rašymo tvarkos 

papildymo.  

 

A.Kalašnikovienė 

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, 

kiek, į kokius rinkinius įsigyta) 

Ketinama įsigyti per metus 565 

eksponatų.  

Planuojama surinkti eksponatų į 

rinkinius :  

filokartijos – 60;  

raštijos rinkinį:  – 40 kalendorių fondo, 

30 knygų fondo, periodikos fondo 10, 

plakatų fondo –10; 

 fotografijų – 30; 

 etnografijos – 30; 

 asmens fondų –20;  

 filatelijos rinkinį- 20  

  istorijos – 80;  

Viso įsigyti 1923 eksponatai (iš jų 349 iš jų pirkti už 9999,06 Lt) 

iš jų: 

GEK 1821  

PF 102 

Alytaus kraštotyros muziejuje: 

GEK  

Archeologijos 1010 (Dzūkijos regiono eksponatus perdavė 

archeologijos ekspertas Bronius Dakanis) 

Faleristikos   113 ( 60 pirkti už 840,40 Lt) 

Filokartijos   26 (5 iš jų pirkti už 90,76 Lt) 

Filatelijos      137 (137 pirkti už 529,3 Lt) 

Fotografijos   55 (iš jų 29 pirkti už 643,01 Lt) 

Etnografijos    49 (iš jų 37 pirkti už 3071 Lt) 

Visi muziejininkai 



 5 

bonistikos – 10, 

 faleristikos – 20  

sfragistikos – 5  

rinkiminį – 60 

 A. Matučio muziejus.-50; 

A.Jonyno muziejus. 20;  

Videoaudio eksponatų - 50 eksponatų 

Numizmatikos – 20. 

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, pirkti 2 sfragistikos, 10 

fotografijų, 10 istorijos, 10 etnografijos, 

10 filokartijos eksponatų 

 

Istorijos       200  ( iš jų 26 pirkti už 230 Lt) 

Numizmatikos 11 (7 pirkti už 218 Lt) 

Sfragistikos  7 ( 7 pirkti už 425 Lt) 

Bonistikos 3 ( 2 pirkti už 6 Lt) 

Vaizdo garso  12 (iš jų pirkta 12 už 69,60 Lt) 

Dailės kūrinių 7 (7 pirkti už 3500 Lt) 

A. Žmuidzinavičiaus fondas 9 (iš jų 9 pirkti už 289 Lt) 

Raštijos  135, iš jų:  

knygų 40; kalendorių 26 (7 pirkti už 66,99 Lt), dokumentai 44 (1 

pirktas už 2 Lt), periodika 23, plakatai 2.  

 

Pagalbinis fondas: 

Raštijos 34 iš jų:   

knygų 3, kalendorių 1, dokumentai 30. 

Istorijos 17 

Fotografija 22  

Etnografija 6 

Filatelija 11 (2 pirkti už 2 Lt) 

Numizmatika 1 

 

A. Matučio memorialinis muziejus (AMM) rinkiniai: 

GEK knygos ir kiti leidiniai (K) 20 (iš jų vienas pirktas už 16 Lt) 

GEK rankraščiai ir kt. dokumentai (R) 24 

GEK fotografijos (F) 1 

GEK atminimo (A) 2  

pagalbinis fondas (PF) 11 

 
1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta, trukmė, 

dalyviai) 
Ekspedicijos 

1.Rengiant parodą „IŠ MUZIEJAUS 

FONDŲ: XVIII – XX a. sakraliniai 

liaudies paminklai (senoji dzūkų 

skulptūra, koplytėlės ir geležiniai 

(kaltiniai) kryžiai balandžio - liepos mėn. 

ekspedicija į  Alytaus raj. Kalesninkų, 

Pivašiūnų, Skabeikių, Takniškių, 

Juodciūnų, Peršėkininkų, Bukauciškių, 

Miklusėnų, Kalnėnų kaimus ir Daugų 

miestelį, Varėnos raj. Burokaraisčio, 

Matuizų, Giraitės, Jokėnų, Mikniūnų, 

Liškiavos, Pavarėnio kaimus, Lazdijų raj. 

Onciškės k. Fiksuojami ten  esantys 

kryžiai. 

2. Ekspedicija „Alytaus miesto bei 

rajono tradicinės kultūros vertybių 

Išvykos: 

1. Dėl etnografinių audinių įsigijimo pas M. Klimavičiūtę (1 

žmogus, 1 diena);  

2. Dėl informacijos rinkimo straipsniui „Liaudies kosmetinės 

priemonės“ (Alytuje ir Leipalingio apyl. – 1 žmogus, 3 dienos); 

3. Išvyka fotografuoti piliakalnių:  Pivašiūnų, Kaukų, Obelytės (2 

žmonės, 1 diena); 

4. Išvyka fotografuoti piliakalnių:  Bambininkų, Giluičių, Kružiūnų 

ir Gerulių (2 žmonės, 1 diena); 

5. Į Ryšių istorijos muziejų ieškoti eksponatų parodai apie Alytaus 

paštą (1 žmogus, 2 dienos); 

6. Susitikimas su kolekcininku Rimu Paškausku renkant eksponatus 

parodai „Laiškai iš Alytaus“ (1 žmogus, 1 diena); 

7. Išvyka pas Oną Valentukevičienę, buvusio Alytaus rajono ryšių 

mazgo viršininko Viktoro Valentukevičiaus našlę, renkant 

medžiagą parodai „Laiškai iš Alytaus“ (1 žmogus, 1 diena); 

8. Žvalgomoji išvyka į spėjamą Cigoniškių akmens amžiaus 

 

D. Aidukaitė  

 

D.Aidukaitė  

 

 

G.Tamošiūnienė 

A.Balčiūnas 

G.Tamošiūnienė 

A.Balčiūnas 

V.Jenčiulytė 

 

V.Jenčiulytė 

 

V.Jenčiulytė 

 

 



 6 

registras“– rengiamas leidinys  

3. Ekspedicija po Alytaus rajono 

dvarvietes – fiksavimas, medžiagos 

kaupimas, leidinys 

Išvykos: 
1. Rengiant parodą apie pašto ženklus 

planuojama aplankyti Ryšių muziejų, 

NMKČDM, Teo. 

2. Išvykos pas kolekcionierius renkant 

eksponatus parodai “Paštas Alytuje” 

3. Išvykos pas žmones dėl medžiagos 

konferencijų pranešimams 

4. Išvykos pas asmenis pasirinktos 

tyrinėjimų temos informacijos rinkimui. 

5. Išvykos į:  A. Jonyno vid. m-lą bei 

Aklųjų biblioteką Vilniuje eksponatų ir 

prisiminimų paieškos tikslu; 

6.Išvyka pas  M. Miežutavičienę ir kitus 

A. Jonyno giminaičius giminės istorijos 

patikslinimo bei gilesnės pažinties su 

garsiausiais atstovais tikslu. 

gyvenvietę, Alytaus rajone (2 žmonės, 1 diena); 

9. Išvyka pas Giedrių Navicką Arminų kaime renkant informaciją 

apie  senovės kario aprangos ir ginkluotės gamybą ir kainas (1 

žmogus, 1 diena); 

10. Dėl Alytaus pašto darbo filmavimo (siuntų gavimas) nuo 3 val. 

ryto (1 žmogus, 1 diena); 

11. Į Kauno karo muziejų ir Pažaislio vienuolyną, rengiantis 

archeologinės ekspozicijos koncepcijos kūrimui (3 darbuotojai, 1 

diena); 

12. Išvyka į Lenkijos muziejus Krokuvoje, rengiantis archeologinės 

ekspozicijos koncepcijos kūrimui (2 darbuotojai, 1 diena); 

13. Išvyka į Elką dėl bendro lenkų ir lietuvių pasienio regiono 

kultūros renginių katalogo leidimo pagal kaimynystės programos 

projektą „Kultūra be sienų“ (2 žmonės, 1 diena); 

14. Išvyka į Elką pagal kaimynystės programos projektą „Kultūra 

be sienų“ – seminaras „Lenkijos-Lietuvos kultūra“ (1 žmogus, 1 

diena); 

15. Lankytasi pas  1-ojo šaukimo rajono tarybos narį A. Jaciunską, 

renkant istorinę medžiagą apie pirmo šaukimo Alytaus rajono 

tarybą (1 žmogus, 1 diena); 

16. Įvairių partijų būstinėse renkant eksponatus apie Savivaldybių 

tarybų rinkimus (1 žmogus, 3 dienos); 

17. Aplankyta I. Baniulytė (1 žmogus, 1 diena). Užrašyti I. 

Baniulytės atsiminimai apie L. Kunčinienę;  

18. Išvyka pas J. Grabskienę (1 žmogus, 1 diena); 

19.  Aplankyta Ona Butkevičienė (1 žmogus, 2 dienos). Užrašyti O. 

Butkevičienės atsiminimai apie A. Matutį; 

20. Išvyka pas mokytoją S. Filonovienę – prisiminimų užrašymas 

apie A. Matutį (1 žmogus, 1 diena); 

21. Išvyka kaimynė J. Zubrickienė (1 žmogus, 1 diena); 

22. Išvyka pas R. Babikienę dėl prisiminimų užrašymo apie A. 

Matutį ir M. Matulevičienę (1 žmogus, 1 diena). 

 

V.Dunderis 

A.Balčiūnas 

 

A.Balčiūnas 

 

V.Jenčiulytė 

 

V.Jenčiulytė 

A.Balčiūnas 

V.Dunderis 

V.Jenčiulytė 

V.Dunderis 

 

V.Jenčiulytė 

A.Balčiūnas 

 

 

V.Dunderis 

 

 

A.Balčiūnas 

 

A.Balčiūnas 

 

V.Petrusevičienė 

 

V.Petrusevičienė 

V.Petrusevičienė 

 

V.Petrusevičienė 

 

V.Petrusevičienė 

V.Petrusevičienė 

1.4. Kiti darbai  1. Iššifruoti prisiminimai: R.Babikienės, O. Butkevičienės, S. 

Filonovienės, J. Zubrickienės, Algirdo Kunčino, V. Skudrienės, I. 

Baniulytės. 

2. Dėl būsimos Alytaus kraštotyros muziejaus rekonstrukcijos į 

muziejui skirtas patalpas darželyje „Eglutė“ išvežti 156 eksponatai. 

V.Petrusevičienė  

 

 

A.Kalašnikovienė 

2. Eksponatų apskaita    

2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo 

aktų, įrašytų eksponatų į pirminės 

apskaitos knygas skaičius) 

Planuojama surašyti 80 eksponatų 

priėmimo – perdavimo ir 10 pirkimo 

aktų. 

Į gaunamų eksponatų knygą įrašyti  

Išrašyti 128 aktai, iš jų: 

88 eksponatų priėmimo –perdavimo aktai; 

40 eksponatų pirkimo aktų. 

Į gaunamų eksponatų knygą įrašyti 1200 pagrindinio fondo 

A.Kalašnikovienė 
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800 pagrindinio fondo eksponatų;  

100 pagalbinio fondo eksponatų 
eksponatai ir 100 pagalbinio fondo eksponatų. 

2.2. Inventorinimas (suinventorintų 

pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų 

skaičius) 

Planuojama suinventorinti  

1229 pagrindinio ir 288 pagalbinio fondo 

eksponatus 

Suinventorinta  1060 eksponatų, iš jų: 

GEK 416 

PF 644 

Visi muziejininkai  

2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių skaičius) Parašyti 2028 kartotekos kortelių 

100 etnografijos fondo  

100 kortelių Matučio muziejuje 

1528 kortelių Istorijos skyriaus 

60 audiovideo fondo 

180 fotografijos fondo kortelių 

50 inventorinės kartotekos kortelių 

10 Jonyno muziejuje 

Surašytos 1454 kartotekos kortelės: 

115 etnografijos fondo  

294 A. Matučio muziejuje 

650  Istorijos skyriaus 

283 fotografijos fondo  

112 inventorinės kartotekos   

 

D.Aidukaitė 

V.Petrusevičienė 

V.Jenčiulytė 

G.Tamošiūnienė 

A.Kalašnikovienė 

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek 

eksponatų nurašyta, perkelta ir kodėl) 

Perkelti iš Pagalbinio į Pagrindinį fondą 

60 eksponatų. Kaip vertingus 

eksponatus: kitų rašytojų, kūrėjų laiškus 

ir sveikinimus, rašytus A. Matučiui 

Iš pagalbinio į pagrindinį perkelti 20 

vertingų ir geros kokybės eksponatų 

Nurašyti 10 fotografijos pagalbinio 

fondo eksponatų kaip menkaverčius ir 

atsitiktinai patekusius į fondą. 

Perkelta: 

1. Iš A. Matučio memorialinio muziejaus PF į pagrindinį rinkinį 61 

eksponatas (rankraščiai, mašinraščiai, dokumentai ir kt.) – vertingi 

eksponatai; 

2. Iš fotografijos  PF į į GEK 18 eksponatų – svarbi informacija 

apie Alytų; 

Nurašyta: 

Fotografijos PF nurašyti 152 eksponatai (nekokybiškos, sugadintos 

nuotraukos). 

 

 

V.Petrusevičienė 

 

 

G.Tamošiūnienė 

 

 

G.Tamošiūnienė 

2.5. Kiti darbai R. Žepkaitės, E. Svetiko archyvų 

tvarkymas 

 

Rinkinių perdavimas (fondų saugotoja – 

muziejininkams) 

 

1. Pradėtas tvarkyti R.Žepkaitės archyvas. 

2. E.Svetiko archyvas: peržiūrimas, grupuojamas ir ruošiamas 

perdavimui muziejaus archyvui. 

3. Atrinkti 36 eksponatai parodai „Alytaus pašto istorija“. 

4. Surašyti 39 vidaus judėjimo aktai, pagal kuriuos išduotas 1041 

eksponatas (muziejų nakties renginiui -202, parodai „Neužmirštami 

daiktai prabyla“ -190, rinkiminės medžiagos eksponatai - 23, 

archeologijos grupės eksponatai - 59, sfragistikos – 2, 

numizmatikos – 8, faleristikos – 62, filatelijos – 82, raštijos knygų 

– 58, raštijos kalendorių – 12, kitų eksponatų parodoms– 343). 

5. Surašytas 5 kopijų išdavimo aktai. 

6. Surašytas 1 laikinai saugoti išduotų eksp. aktas, 1 archyvinės 

medž. priėmimo aktas. 

7. Sutvarkyti I ketvirčio fotografijos archyvo aplankai 

kompiuteryje: rūšiavimas, glaudinimas, įrašymas į CD. 

8. Iš Vilijos Markauskienės, A. Jonyno memorialinio muziejaus 

vedėjos, perimti ir perduoti naujam darbuotojui A. Jonyno 

memorialinio muziejaus pagrindinio ir pagalbinio fondų eksponatai. 

9. Naujam darbuotojui perduoti filokartijos rinkinio pagrindinio ir 

pagalbinio rinkinio eksponatai.  

D.Aidukaitė 

V.Dunderis 

 

V. Petrusevičienė 

Visi muziejininkai 

 

 

 

 

 

 

Visi muziejininkai 

 

 

G.Tamošiūnienė 

 

A.Kalašnikovienė 

I.Labutytė 

 

R. Stanevičiūtė 



 8 

10. perduoti ir perimti 291 Raštijos knygų rinkinio eksponatai 

11. Pildytos saugomų rinkinių apskaitos (judėjimo) 2010 m. 

lentelės (Numizmatika, Bonistika, Faleristika, Filatelija, Raštijos 

knygų, Raštijos kalendorių, A. Žmuidzinavičiaus fondas, 

fotografijos, A. Matučio muziejaus rinkinių) 

A.Kalašnikovienė 

V. Jenčiulytė 

 

Visi muziejininkai 

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

eksponatų grupės, juose esančių eksponatų 

skaičius, tikrinimo rezultatai) 

Patikrinti etnografijos rinkinio medinius 

eksponatus (500 vnt.) 

Raštijos knygų rinkinį (400 vnt.) 

Bonistikos PF – (295 vnt.) 

Archeologijos  – 300 vnt. 

A. Žmuidzinavičiaus asmens  – 120 vnt,; 

Patikrinti A. Jonyno muziejuje Raštijos 

rinkinį (270 Pagrindinio fondo 

eksponatų) ir Pagalbinio fondo rinkinį 

(807 eksponatus) 

Patikrinti rinkiniai (viso 6289 eksponatai): 

Etnografijos rinkinio mediniai eksponatai – 740 vnt. 

Archeologijos – 300 vnt. 

A.Žmuidzinavičiaus asmens  fondo – 151 vnt. 

Bonistikos PF – 246 vnt. 

 

Patikrinti ir perduoti kitam darbuotojui A.Jonyno memorialinio 

muziejaus eksponatai – 1072 vnt. 

Patikrintas ir perduotas naujam darbuotojui filokartijos rinkinys – 

3780 vnt. 

 
V.Petrusevičienė 

A.Kalašnikovienė 

A.Kalašnikovienė 

A.Kalašnikovienė 

 

G.Tamošiūnienė 

I.Labutytė 

G.Tamošiūnienė 

R.Stanevičiūtė 
3.2. Konservavimas, restauravimas 

(nurodyti konservuotų / restauruotų 

eksponatų grupes, kiekį, užpildytų pasų 

skaičių), 

Restauruoti 53 ir konservuoti 106 

eksponatus: 

Restauruoti 20 A. Matučio muziejaus 

daiktų rinkinio eksponatų 

Konservuoti 4 A. Jonyno muziejaus 

raštijos, 1 tekstilės ir 1 daiktų rinkinio 

eksponatus 

Konservuoti 100 metalinių etnografijos 

rinkinio eksponatų, 33 medinius 

etnografijos rinkinio eksponatus 

Konservuoti 341 eksponatai. Iš jų: 

88 etnografijos rinkinio ir 19 istorijos rinkinio eksponatai,  

105 popieriaus (3 A.Matučio rankraščiai, išvalyti 6 paveikslai, 

paruošta saugojimui 68 paveikslai ir 10 dokumentų, 2 nuotraukos, 

16 knygų). 

59  tekstilės eksponatai ( etnografijos 15, istorijos 13, A.Matučio 

memorialinio muziejaus 31) 

70 archeologinių radinių ( keramikos šukės) iš Cigoniškių kaimo 

konservavimas. 

Restauruoti 46 eksponatai. Iš jų: 

16  etnografijos rinkinio; 

22  A.Matučio memorialinio muziejaus rinkinio. 

5  A.Žmuidzinavičiaus tėviškės baldai; 

3 A.Matučio memorialinio muziejaus eksponatai. 

 

A.Kalašnikovienė 

J.Uosaitis 

muziejininkai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Restauravimo tarybos darbas 

(posėdžių skaičius, svarstyti klausimai) 

Numatyti 4 posėdžiai  

Svarstytini klausimai: 

A. Jonyno ir A. Matučio memorialinių 

muziejų eksponatų restauravimas ir 

konservavimas. 

Etnografijos rinkinio eksponatų iš 

medžio restauravimas. 

Etnorgafijos rinkinio eksponatų iš metalo 

Įvyko 4 Restauravimo tarybos posėdžiai. 

Svarstyta ir nutarta: 

1. Įvertinta iš A.Matučio memorialinio muziejaus rinkinių atrinktų 

restauruoti eksponatų būklė ir nuspręsta, kuriuos reikia restauruoti. 

2. Atrinkti, įvertinti ir atiduoti restauruoti mediniai etnografijos 

rinkinio eksponatai. 

3. Atrinkti, įvertinti ir atiduoti konservuoti etnografijos rinkinio 

eksponatai iš metalo (vykdant projektą su Prano Gudyno 

A.Kalašnikovienė 
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konservavimas - restauravimas. 

Istorijos rinkinio eksponatų iš medžio 

restauravimas. 

 

restauravimo centro restauratoriais). 

4. Atrinkti, įvertinti ir atiduoti restauruoti mediniai istorijos rinkinio 

eksponatai 

3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų 

tikrinimas (nurodyti patikrintų saugyklų, 

salių kiekį, atliktus  pagrindinius 

priežiūros ir tvarkymo darbus) 

Etnografijos fondo saugyklos eksponatų 

saugojimo tikrinimas – vėdinimas, 

apsaugos priemonių keitimas – 100 

kv.m. 

1. Vykdant projektą „Kultūros vertybių prevencinis konservavimas 

Alytaus kraštotyros muziejuje“  sutvarkyta, t.y. išvėdinta, pakeistos 

apsaugos priemonės nuo kenkėjų, paruošta saugojimui 100 tekstilės 

eksponatų. Tekstilės eksponatų vėdinimas (6 dienos). 

2. Sandėliuoti eksponatai, vėdintos ir valytos pagrindinės muziejaus 

fondų patalpos – 3 kartus. 

3. Atrinkti 100 Etnografijos rinkinio (metalinių grupės) eksponatai 

konservavimui. 

4. Tvarkytos Etnografijos rinkinio medinių eksponatų saugyklos.  

5. 100 eksponatų vokuose perkloti specialiuoju popieriumi. 

6. Nuvalyti (kai kurie pakeisti) eksponatai 1-ojoje ekspozicinėje 

salėje, išvalytos vitrinos. 

7.  Išvalytos vitrinos ekspozicijoje „Matutis keliautojas ir gamtos 

mylėtojas“, pakeisti kai kurie eksponatai. 

 

D.Aidukaitė 

 

 

 

A.Kalašnikovienė 

 

D.Aidukaitė  

 

D.Aidukaitė 

G.Tamošiūnienė 

 

 

V.Petrusevičienė 

 

 

 

 

3.5. Kiti darbai Retrospektyvinis dokumentavimas  

Numizmatikos Gek 100 eksponatų 

Seminaras respublikos muziejų vyr. 

fondų saugotojams tema: „Vieningos 

eksponatų skaičiavimo metodikos 

klausimai“ 

Numizmatikos GEK perinventorinti 24 eksponatai. 

 

V.Dunderis 

III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS    
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 užsiėmimų 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 

Viso muziejuje su filialais (renginiais taip pat) apsilankė 31288 

lankytojai, iš jų:  

Alytaus kraštotyros muziejuje -  7640 (iš jų 3607 edukacinių 

programų dalyviai,  738 pavieniai lankytojai, 937 organizuoti 

lankytojai, iš kurių 518  moksleiviai, 2358 muziejaus renginių 

dalyvių skaičius); 

Galerija „Skrydis“ - 1074 (iš jų  339 pavieniai lankytojai, 473 

organizuoti lankytojai, iš kurių 458 moksleiviai, 262 renginių 

dalyviai). 

Archeologinė ekspozicija,  - 500 pavienių lankytojų. 

A.Jonyno memorialinis muziejus - 500 (iš jų 131 edukacinių 

programų dalyvis, 137 pavieniai lankytojai, 173 – organizuoti 

lankytojai, iš kurių 163 moksleiviai ir 59 muziejaus renginių 

dalyvių). 

A. Matučio memorialinis muziejus - 1405 ( iš jų 293 edukacinių 

programų dalyviai, 124 pavieniai lankytojai, 618 organizuoti, iš 
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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 

kurių 534 moksleiviai ir 370 muziejaus renginių dalyvių skaičius). 

Muziejaus parengtų parodų lankytojų skaičius kitose Lietuvos 

ir užsienio muziejuose, įstaigose, organizacijose: 

Viso 20169 : 

1. Paroda „Apie dailininką A. Žmuidzinavičių. Prie gimtosios 

žemės versmės“ Alytaus kolegijoje - 3200 lankytojai (iš jų 3000 

pavienių,  200 organizuotų iš kurių 60 moksleiviai).   

2. Edukacinė  paroda „Mūsų protėvių dvasia“ Narvos muziejuje, 

Estijoje – 3268 lankytojai ( iš jų 1965 pavieniai, 1303 organizuoti, 

iš kurių 399 moksleiviai). 

3. Paroda „A. Žmuidzinavičius. Prie gimtosios žemės versmės“ 

Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate – 400 

lankytojų (iš jų 390 pavieniai lankytojai, 10 organizuotų 

moksleivių). 

4. Paroda “Apie dailininką A.Žmuidzinavičių. Prie gimtosios žemės 

versmės” iš renginių ciklo, skirto Antano Žmuidzinavičiaus 135-

osioms gimimo metinėms paminėti, Simno kultūros centre – 40 

pavienių lankytojų. 

5. Edukacinė paroda „Mūsų protėvių dvasia“ Cėsio istorijos ir 

dailės muziejuje (Latvijoja) – 10746 lankytojai (iš jų 10598 

pavieniai lankytojai, 148 organizuoti lankytojai, iš kurių 100 

moksleivių). 

6.  Paroda „Apie dailininką A. Žmuidzinavičų. Prie gimtosios 

žemės versmės“ Alytaus  rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

Vankiškių filiale  – 200 lankytojų (iš jų 165 pavieniai lankytojai, 35 

organizuoti). 

7. Paroda „Totoriai šalia mūsų“  Vilkaviškio krašto muziejuje -  

310 lankytojų. 

8. Edukacinė paroda „Mūsų protėvių dvasia“  Marijos Konopnickos 

memorialiniame muziejuje Lenkija, Suvalkai), Lenkijoje – 1625 

lankytojai.  

9. Paroda „Totoriai šalia mūsų“ Nemuno kilpų regioninio parko 

informaciniame centre, Prienuose – 80 lankytojų. 

10. Paroda „Laiškai iš Alytaus“ Alytaus policijos komisariate – 300 

lankytojų (iš jų 20 pavieniai, 280 organizuoti, iš kurių 20 

moksleiviai). 

 

 

 

 

 

 
A.Balčiūnas 

 

 

A.Jakunskienė 

A. Balčiūnas 

 

A.Balčiūnas 

 

 

 

A.Balčiūnas 

 

 

 

V.Jenčiulytė 

A.Balčiūnas 

A.Jakunskienė 

 

A.Balčiūnas 

 

 

 

V.Dunderis 

 

V.Jenčiulytė 

A.Balčiūnas 

 

V.Dunderis 

 

V.Jenčiulytė 

2. Edukacinės programos (nurodyti 

tęsiamų ir naujų programų temas, kokioms 

lankytojų grupėms jos skirtos, kur ir kada 

vyko) 

Tęsiamos edukacinės programos: 

Alytaus kraštotyros muziejuje: 

1. Senosios praeities tyrimo būdai  3-8 

kl. 

2. Seniausieji krašto gyventojai 3-8 kl  

3. Renesansas 4-12 kl.  

4.Bitininkystė  2-5 kl.  

Tęsiamos edukacinės programos: 

Alytaus kraštotyros muziejuje: 

1. Senosios praeities tyrimo būdai  3-8 kl. 

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

3. Renesansas 4-12 kl. (6 užsiėmimai) 

4. Bitininkystė  2-5 kl. (10 užsiėmimų) 

5. Puodininkystė  2-6 kl. (32 užsiėmimai) 

 
O.Sakevičienė 

D.Aidukaitė 

D.Aidukaitė 

V.Dunderis 

V.Dunderis 

D.Aidukaitė 
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5. Puodininkystė  2-6 kl.  

6.Žvejyba 2-6 kl. 

7.Linininkystė  2-6 kl.  

8. Popieriaus gamyba 3-12 kl.  

9.Proginių atvirukų gamyba 3-12 kl.  

10. Monetos pasakoja 5-8 kl.  

11. Pirmykščiai pinigai 1-4 kl.  

12.Lietuviškų pinigų istorija 9-12 kl. 

13. Velykos 2-12 kl.  

14.Vėlinės 2-12 kl.  

15. Kūčios. Kalėdos 2-12 kl.  

16.Dzūko valstiečio buitis 2-5 kl. 

17. Mano batai buvo du 1-5 kl.    

18. Kaip duonelė atsiranda 1 kl.   

19. Veltinukai 1-12 kl. 

20. Paslaptingieji viduramžiai 5-8 kl.  

21. Aš esu miestietis 5-12 kl.  

22. Senieji dzūkų krašto šeimos 

papročiai  7-12 kl. 

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.  

2. Aš-vaškinis Drevinukas 1- 4 kl  

3. Vaikų dovana Matučiui 1-4 kl.  

4. Iššlavė Pietutis dangų 1-4 kl.  

5. Matučio gyvenimas ir kūryba 4-7 kl.  

6. A. Matučio asmenybė 7-12 kl. 

7. Eilėraštį aš parašiau 

A. Jonyno memorialiniame muziejuje 

1. Literatūrinis Alytus 9-12 kl. (1 

užsiėmimas) 

2. „Viešnagė močiutės gryčioj“ ...“ 

(patiems mažiausiems lankytojams)  

3. „Reginčios rankos“ (pradinių klasių 

moksleiviams)  

 

Naujų edukacinių programų rengimas 

A. Matučio memorialiniame 

muziejuje: 

„Miestas šis, vardu giria“ I-II kl. 

Mokiniams 

A. Jonyno memorialiniame 

6. Žvejyba 2-6 kl. 

7. Linininkystė  2-6 kl.  

8. Popieriaus gamyba 3-12 kl. ( 26 užsiėmimai) 

9. Proginių atvirukų gamyba 3-12 kl. (2 užsiėmimai) 

10. Monetos pasakoja 5-8 kl. (6 užsiėmimai) 

11. Pirmykščiai pinigai 1-4 kl. (8 užsiėmimai) 

12. Lietuviškų pinigų istorija 9-12 kl. (2 užsiėmimai) 

13. Velykos 2-12 kl. (16 užsiėmimų) 

14.Vėlinės 2-12 kl. (23 užsiėmimai) 

15. Kūčios. Kalėdos 2-12 kl. (17 užsiėmimų) 

16. Dzūko valstiečio buitis 2-5 kl. (2 užsiėmimai) 

17. Mano batai buvo du 1-5 kl.   (10 užsiėmimų) 

18. Kaip duonelė atsiranda 1 kl.  (1 užsiėmimas) 

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

20. Paslaptingieji viduramžiai 5-8 kl.  

21. Aš esu miestietis 5-12 kl. (2 užsiėmimai) 

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

23. Alytaus kariniais istoriniais takais 2-12 kl. 

24. Senovės kario apranga ir ginkluotė 7-12 kl. (1 užsiėmimas) 

A.Matučio memorialiniame muziejuje: 

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

2. Aš-vaškinis Drevinukas 1- 4 kl (3 užsiėmimai) 

3. Vaikų dovana Matučiui 1-4 kl.  

4. Iššlavė Pietutis dangų 1-4 kl.  

5. Matučio gyvenimas ir kūryba 4-7 kl. (6 užsiėmimai) 

6. A. Matučio asmenybė 7-12 kl. 

7. Eilėraštį aš parašiau 

A. Jonyno memorialiniame muziejuje 

1. Literatūrinis Alytus 9-12 kl.  

2. „Viešnagė močiutės gryčioj“ ...“  

3. „Reginčios rankos“(pradinių klasių moksleiviams) (4 

užsiėmimai). 

Naujų edukacinių užsiėmimų sukūrimas: 

Alytaus kraštotyros muziejuje: 
1. Laiškas iš Alytaus 3-10 kl (3 užsiėmimai); 

2. Tarp tradicijos ir modernumo 1-12 kl.(17 užsiėmimų) 

A. Jonyno memorialiniame muziejuje 

       1. Protėvių dovanos ir mįslės (2 užsiėmimai) 

A. Matučio memorialiniame muziejuje: 

    1. Margą juostą aš pinu (2 užsiėmimai) 

     

 

Viso pravesta 215  edukacinių užsiėmimų.  

 

V.Jenčiulytė 

V.Jenčiulytė 

V.Dunderis 

V.Dunderis 

V.Dunderis 

O.Sakevičienė 

O.Sakevičienė 

O.Sakevičienė 

O.Sakevičienė 

O.Sakevičienė 

O.Sakevičienė 

D.Aidukaitė 

V.Jenčiulytė 

V.Jenčiulytė 

O.Sakevičienė 

 

V.Dunderis 

A.Balčiūnas 

 

 
V.Petrusevičienė 

V.Petrusevičienė 

V.Petrusevičienė 

V.Petrusevičienė 

V.Petrusevičienė 

V.Petrusevičienė 

V.Petrusevičienė 

 

V.Markauskienė 

V.Markauskienė 

I.Labutytė 

 

 

 

V.Dunderis 

O.Sakevičienė 

 

I.Labutytė 

 

V.Petrusevičienė 
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muziejuje: 

Bočių užmintos mįslės I – IV kl 

Alytaus kraštotyros muziejuje: 

1. Surask lobį II – VII kl. 

2. Pašto ženklas ir jo reikšmės IX – XI 

kl. 

Visuose muziejuose numatomi 

šeštadieniniai edukaciniai užsiėmimai 

šeimoms 

 

 

3. Muziejaus renginiai (nurodyti renginių 

pavadinimus, laiką ir vietą) 

Jeigu gausime finansinę paramą, 

planuojame šiuos renginius: 

1. Poezijos pavasario šventė 

2. „Aktorė Unė Baye. Pažinties kodas – 

laiškai, dienoraščiai, atsiminimai“ 

3. „Laimės rato“ vėžėmis 

4. Akcija, skirta Baltosios lazdelės dienai 

5. Režisieriui Ignui Jonynui – 40. Ieškant 

kūrybinių sąsajų 

6. A. Matučio gimtadienio šventė 

„Drevinukas grįžta“ 

7. Šeštadieninės popietės šeimoms 

visuose muziejaus padaliniuose 

8. Muziejų naktis 

Muziejuje vyko 26 renginiai: 

1. A. Matučio gimtadienio šventė „Drevinukas grįžta“, Alytaus 

kraštotyros muziejus – 2011-01-07.  

2. Alytaus rajono savivaldybės Pirmosios Tarybos 20-metis, 

Alytaus kraštotyros muziejus – 2011-01-11. 

3. Alytaus tautinių mažumų centro Užgavėnių šventė „Maslenica“, 

Alytaus kraštotyros muziejuje – 2011-03-05. 

4. Muziejų naktis „Objektai pasakoja“ – 2011-05-14: 

4.1. „Užsivilk senoviškai – užsisek naujoviškai“ Vakariniai 

primatavimai. Galerija „Skrydis“, Vilniaus g. 13 

4.2. Akcija „Erdvių susiliejimas“. A. Matučio memorialinis 

muziejus – A. Matučio g. 8 

4.3. Dailyraščio pamoka „Linkėjimai  A. Matučiui“.  A. Matučio 

memorialinio muziejus kiemas – A. Matučio g. 8 

4.4. Filmas „Viena diena Dzūkijos keliais“  Studija 201 ( Kūrėjai: 

L. Klimka, V. Kniūraitė, V. Vasiliauskas, L. Ablėnaitė,    J. 

Šoninytė, O. Auškalnytė, E. Taločkaitė) A. Matučio memorialinis 

muziejus – A. Matučio g. 8 

4.5.  Alytaus kraštotyros muziejaus kiemas – Savanorių g. 6: 

  „Šėlionės“ Šiuolaikinio šokio kolektyvo „Aušrinė“ pasirodymas. 

Vadovė A.Saulevičiūtė  

4.6. „Šalti ženklai-jaunatviški išgyvenimai“. Jaunimo centro choro 

pasirodymas. Vadovės: L. Pasaravičienė, D. Trasykienė,  A. 

Saulevičiūtė 

4.7. Alytaus jaunimo centro šokių studijos „Vakarė“ pasirodymas. 

Vadovė A. Saulevičiūtė 

4.8.„Karas ilgas, sijonai trumpi“Ramanausko-Vanago gimnazijos 

moksleivių istorinės interpretacijos XX a. I pusės tema.Vadovai: R. 

Volkuvienė, D. Adukevičienė, A. Jurčiukonis 

4.9. VO „Apartė“ – teatro mokykla pasirodymas 

4.10. „Viskas dievo valioje“Naktinis kinas. Režisierius Robertas 

Šarknickas 

4.11 „Vieno eksponato istorija“.Naktiniai istoriniai tyrinėjimai 

muziejaus ekspozicijose. 

4.12.„Atgal į juodą. Vinilinės plokštelės“Klausomės vinilinių 

 

V.Petrusevičienė 

 

A.Balčiūnas 

 

A.Jakunskienė 

 

A.Jakunskienė 

G.Markevičienė 

 

V.Petrusevičienė 

 

V.Petrusevičienė 

 

V.Petrusevičienė 
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plokštelių. 

4.13.„Istorijos ženklai ugnyje“ . Fakyrų pasirodymas. Atlikėjai: S. 

Kundrotas, E. Miliauskas, A. Kundrotas 

4.14. Vakarojimai prie laužo....ir muziejininkų tortas 

ištvermingiausiems 

5. A. Matučio muziejaus kiemelyje vyko Kino studijos „A“ 

organizuojamas Alytaus jaunimo trumpametražių filmų festivalis-

konkursas „Lututė‘ 2011“ – 2011-06-16. 

6. Konferencija “Jotvingių palikimo pritaikymas pažinimui”, 

Alytaus kraštotyros muziejuje – 2011-06-22 

7. Naujojo Muziejaus filialo, esančio Jiezno g. 2, pristatymas 

Piliakalnio pagrindinės mokyklos mokytojams – 2011-08-30. 

8. Renginys, skirtas Baltosios lazdelės dienai paminėti, Antano 

Jonyno memorialiniame muziejuje – 2011-10-12. 

9. Alytaus dziudo klubo vakaras, skirtas Japonijos kultūrai, Alytaus 

kraštotyros muziejuje – 2011-10-05. 

10. X tarptautinio lėlių teatro festivalio „Aitvaras“ dalyvių 

spektaklis, Alytaus kraštotyros muziejaus kieme – 2011-10-22. 

11. Antano Jonyno gimimo metinių minėjimo renginys „Myliu ir 

bučiuoju“, Antano Jonyno memorialiniame muziejuje – 2011-12-1. 

Konkursai- viktorinos: 

1. Viktorina  „Kuo man svarbi Kovo 11 –oji“ Alytaus kraštotyros 

muziejuje. Tai jau trečius metus iš eilės organizuojamas renginys 

muziejuje. Šiais metais viktorinoje dalyvavo Trečiojo amžiaus 

universiteto studentai bei Dzūkijos vidurinės mokyklos mokiniai – 

2011-03-11. 

Knygų pristatymai: 

1. Alytaus kraštotyros muziejaus leidiniai: katalogas "Dingusio 

laiko atspindžiai" ir leidinys „Alytaus rajono piliakalnių takais“ 

2011-02-15. 

2. Gintauto Vaitoškos knyga „Kas iš vaikų pagrobė gandrą“ 2011-

03-23. 

3. J. Žitkausko poezijos knyga  2011-05-06. 

4. Dr. Kazimiero Sventicko knyga „Gimtosios nuodėmės“2011-05-

19. 

5. Šarūno Šimkevičiaus knygas „Ne vien duona žmogus sotus“ 

2011-06-21. 

6. Poetės Eglės Juodvalkės  (JAV) poezijos knygos „Sakalai naktį 

nemiega" pristatymas  A. Matučio memorialiniame muziejuje - 

2011-09-15. 

Paskaitos:  

Europos paveldo dienai skirta paskaita. Dr. Margarita Janušonienė 

skaitė paskaitą „Sienų tapybos paveldas pietų Lietuvos regione“ - 

2011-09-21. 

Šeštadieninės popietės šeimoms: 

 

 

 

 

 

V.Petrusevičienė 

 

 

A.Jakunskienė 

 

A.Jakunskienė  

 

I.Labutytė 

 

A.Jakunskienė 

 

D.Bagdonienė 

 

 

I.Labutytė 

 

 

 

O.Sakevičienė 

 

 

 

V.Dunderis 

V.Jenčiulytė 

A.Balčiūnas 

D.Bagdonienė 

 

A.Jakunskienė 

 

A.Jakunskienė 

Š.Šimkevičius 

 

D.Bagdonienė 

 

 

 

D.Bagdonienė 
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1. Senovinių žaidimų popietė, Alytaus kraštotyros muziejuje – 

2011-02-26. 

2. Aš – vaškinis Drevinukas, A. Matučio memorialiniame 

muziejuje – 2011-03-19. 

3. Kelmučio parduotuvė, A. Matučio memorialiniame muziejuje – 

2011-09-17. 

4. Ant sapno debesies, Alytaus kraštotyros muziejuje – 2011-12-03. 

5. Margą juostą aš pinu, A. Matučio memorialiniame muziejuje – 

2011-12-10. 

6. Pilnos rogės dovanų, Alytaus kraštotyros muziejuje – 2011-12-

17. 

O.Sakevičienė  

 

V.Petrusevičienė 

 

V.Petrusevičienė 

 

O.Sakevičienė 

 

V.Petrusevičienė 

 

O.Sakevičienė 

4. Muziejaus interneto svetainės plėtra 

(kas ir kaip buvo atnaujinta) 
 1. Nuolat pildoma, skelbiama nauja informacija apie renginius, 

parodas ir kitą Alytaus kraštotyros muziejaus veiklą, talpinamos 

nuotraukos muziejaus interneto svetainėje www.alytausmuziejus.lt.  

2. Nuolat pildomi Anzelmo Matučio memorialinio muziejaus 

interneto svetainės www.alytausmuziejus/matutis.lt skyriai: 

Aktualijos ir naujienos, Publikacijos, Edukacija. 

3.Suredaguota pateikta informacija apie poetą, nuolat atnaujinama 

informacija  apie vyksiančius ir vykusius renginius Antano Jonyno 

memorialinio muziejaus interneto svetainėje 

www.alytausmuziejus/jonynas.lt . 

D.Bagdonienė 

 

 

 

V.Petrusevičienė 

 

 

I.Labutytė 

5. Fondų lankytojų aptarnavimas (nurodyti 

aptarnautų lankytojų grupes ir skaičių) 

Aptarnauti 50 fondo lankytojų. 

(studentus, moksleivius, mokytojus, 

mokslo darbuotojus, kraštotyrininkus 

atliekančius mokslinius tiriamuosius 

darbus) 

Aptarnauti 29 fondų lankytojai : mokslo darbuotojai, studentai, 

kraštotyrininkai, tyrinėtojai, mokytojai, moksleiviai 

Visi muziejininkai ir 

vyr. rinkinių 

saugotoja 

6. Kita veikla Aptarnauti 50 Interesantų 

Pravesti 50 ekskursijų 
Aptarnauti 46 interesantai. 

1.Aptarnauti 6 interesantai. 

Tiriamajam darbui suteikta informacija  apie  skulptūrą „Laisvės 

Angelas, apie Kaniūkų tilto storiją, Simno miestelį fotografijoje, 

Alytaus miesto sodą fotografijoje.  

Z. Gramackui (Alytaus sporto rūmai) suteikta informacija apie 

muziejuje saugomas su sportu susijusias nuotraukas. 

 10 tarptautinio lėlių teatrų festivaliui-konkursui “Aitvaras”- 10 

suteikta informacija naudojantis parodos “Alytus vakar ir 

šiandien”sukaupta medžiaga.  

2. Aptarnauta 16 interesantų.  

Temos: 1885 m. žemės nuomos sutarties identifikavimas. Alytus 

kino kronikose. Nuotraukoje įamžinto žmogaus ir pastato 

identifikavimas. Autobusų stoties teritorija, jos istorija. Vilniaus 

gatvės istorija. Likiškėlių kaimo vietovardžiai, žemėlapiai.  Alytaus 

miesto burmistras Z. Jakulis. Seirijų miestelio savivalda. Alytaus 

jaunimo antisovietinis pasipriešinimas XX a. 7-8 dešimtmetis. 

Atmintinos vietos Alytuje, susijusios su stalinizmo ir nacizmo 

 

G.Tamošiūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Dunderis 

 

 

 

 

 

 

http://www.alytausmuziejus.lt/
http://www.alytausmuziejus/matutis.lt
http://www.alytausmuziejus/jonynas.lt
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nusikaltimais. Vokiečių karių kapinės Alytuje. Laisvės angelo 

istorija. Žetonų kilmės nustatymas. A. Juozapavičiaus šaulių namų 

istorija. Nepriklausomybės paminklo Nemunaityje atkūrimo 

istorija. Banknotų kainos nustatymas. 

3. Aptarnauti 5 interesantai.  

Temos: A. Žmuidzinačius. 1-ojo šaukimo Alytaus rajono taryba. 

Alytaus rajono dvarai. Alytaus piliakalnis.  

4. Aptarnauti 4 interesantai. 

Temos: Alytaus mokytojų seminarija. Vangelonių akmuo. Alytaus 

muziejaus istorija – studentė iš VU, komunikacijos f-to bakalauro 

darbui. Archeologinių vietovių tyrinėjimai Alytaus apylinkėse – 

studentė iš VPU, bakalauro darbui. 

5. Aptarnauti 3 interesantai. Temos: apie lietuvių liaudies 

papročius. 

6. Aptarnauti 3 interesantai A.Matučio memorialiniame muziejuje. 

Temos: A.Matučio gyvenimas ir kūryba. 

7. Aptarnautas 1 interesantas A.Jonyno memorialiniame muziejuje. 

Tema – poeto kūryba. 

8. Alytaus kraštotyros muziejaus bibliotekoje aptarnauti 8 

interesantai. Tema – archyvuose esanti istorinė medžiaga.   

 

 

Pravestos 66 ekskursijos: 

Alytaus kraštotyros muziejuje – 24  

Anzelmo Matučio memorialiniame muziejuje – 35  

Antano Jonyno memorialiniame muziejuje – 3 

Jiezno g. 2 - 4 

 

 

 

 

 

 

A.Balčiūnas 

 

 

V.Jenčiulytė 

 

 

D.Aidukaitė 

 

V.Petrusevičienė 

 

I.Labutytė 

 

Z.Baliukevičienė 

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS    

1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei 

koncepcijų rengimas (pavadinimai, 

trumpas apibūdinimas) 

Parengti archeologinės ekspozicijos 

koncepciją 

Parengti parodos „Paštas Alytuje“ 

koncepciją ir teminį planą 

Parengti teminį planą ir koncepciją 

parodai „Su šventinėmis rogėmis iš 

kiemo į kiemą“ 

Parengti koncepciją ir teminį planą 

parodai „Naujai gauti eksponatai“ 

1. Rengiama  Archeologinės ekspozicijos koncepcija. 

2. Parengta koncepcija ir  teminis planas  parodai „Laiškai iš 

Alytaus“ Parodoje  apžvelgiama pašto Alytuje istorija nuo XX a. pr 

iki šių dienų. Joje buvo pristatyti  naujausieji pašto ženklai iš serijos 

“Iš muziejų rinkinių. Alytaus kraštotyros muziejus“ su Alytaus 

kraštotyros muziejus eksponatais, vokai, suvenyriniai lapeliai. 

Parodos pristatymo metu vokai buvo antspauduojami tos dienos bei 

muziejaus antspaudais  

3. Parengta parodos  „Naujai gauti eksponatai“ koncepcija. 

(pavdinome – „Neužmiršti daiktai prabyla“): Parodoje eksponauoti 

2010 metais žmonių į muziejų atnešti ir padovanoti eksponatai: 

knygos, periodika, namų apyvokos daiktai, archeologiniai radiniai, 

nuotraukos. Parodos tikslas – padėkoti žmonėms, pildantiems 

muziejaus rinkinius ir paskatinti juos aktyviau bendradarbiauti su 

muziejumi.. 

4. Parengta parodos „Su šventinėmis rogėmis iš kiemo į kiemą”: 

V.Jenčiulytė 

V.Jenčiulytė 

 

 

 

 

 
O.Sakevičienė 
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koncepcija ir teminis planas. Pagrindinė parodos idėja – rogės –

kaip aliuzija į praeitį, jungtis tarp praeities ir dabarties,  priemonė 

keliauti iš vienos sodybos į kitą, nuo vieno amato prie kito, o kartu 

nuo vienos šventės prie kitos. Advento vakarai iliustruoti Alytaus 

kraštotyros muziejaus eksponatais,  Algimanto Kazlausko, 

Algimanto ir Mindaugo Černiauskų, Dalios Balžulionytės, Galinos 

Tamošiūnienės nuotraukomis. 

 

 

D.Aidukaitė 

 

 

 

 

 
2. Atnaujintos ekspozicijos (pavadinimas 

ir vieta, nurodant filialą) 
   

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta, 

laikas) 

1.Paroda „Smurto kronika: Lietuva 1939 

– 1941 metais“ (AKM). 2011 01 12 – 02 

09 

 2. Dailininkei Vegai Vaičiūnaitei atminti  

(galerija Skrydis). 2011 01 27 – 02 28 

3. Iš lėlių gyvenimo (L. Skruibienės 

autorinė paroda) (AKM). 2011 02 11 – 

03 18 

4. Krašto apsaugos savanorių pajėgoms 

ir Dainavos apygardos 1-ajai rinktinei – 

20 (AKM). 2011 03 24 – 04 15 

5. Tautodailininkės A. Lampickienės 

paroda „Margučių marginimas vašku. 

Trečioji karta“ (galerija „Skrydis“).2011 

03 01 – 04 11 

6. Medžioklės trofėjų paroda (AKM). 

2011 04 20 - 05 15 

7. Iš muziejaus rinkinių. Piemenukų 

apdarai ir apavas (galerija 

„Skrydis“).2011 04 15 - 05 20 

8. Muziejui dovanotų eksponatų paroda 

(AKM). 2010 05 17 – 06 03 

9. Tradicinė dailės mokyklos moksleivių 

baigiamųjų darbų paroda (galerija 

„Skrydis“). 2011 05 29 – 06 13 

 

10. Iš muziejaus rinkinių. Paštas ir 

Alytus (AKM). 2011 06 03 – 07 30  

11. Raudona-balta-raudona – Latvijos 

vėliava (galerija Skrydis). 2011 06 17 – 

07 20 

12. Autorinė dailininko B. Jenčiaus 

darbų paroda (AKM). 2011 08 04 – 08 

1. Paroda “Dvylikos kėdžių istorijos” (AKM). Iki 2011-01-07 

2. Alytaus miesto vaikų piešinių paroda „Drevinukas grįžta“ AKM) 

2011-01-07 – 01-08. 

3. Danguolės ir Edmundo Brogų personalinė paroda 

„Improvizacijos II“ (galerija „Skrydis“) nuo 2010 m. gruodžio iki 

2011-01-07. 

4. Paroda “Smurto kronika: Lietuva 1939 – 1941 metais” (AKM) 

2011-01-12 –  02-09. 

5. Paroda “Dailininkei Vegai Vaičiūnaitei atminti” (galerija 

“Skrydis”). 2011-01-27 – 02-28.  

6. Dailininkės Loretos Skruibienės darbų paroda “Iš lėlių 

gyvenimo” (AKM). 2011-02-11 – 03-18.  

7. Tautodailininkės Audronės Lampickienės paroda “Margučių 

marginimas vašku. Trečioji karta” (galerija “Skrydis”). 2011-03-01 

– 04-11. 

8. Paroda “Krašto apsaugos savanorių pajėgoms ir Dainavos 

apygardos 1-ajai rinktinei – 20” (AKM). 2011-03-24 – 04-15. 

9. Pietvakarių Lietuvos medžioklės trofėjų paroda (AKM). 2011-

04-16 – 05-15.  

10. Paroda “...Ir po šimto metų tamsoj žiba (XX a. pr. dzūkiški 

marškiniai ir dar kai kas...)” (galerija “Skrydis”). 2011-04-19 – 05-

25.  

11. Muziejui dovanotų eksponatų paroda “Neužmiršti daiktai 

prabyla” (AKM). 2011-05-17 – 05-25.  

12. Alytaus dailės mokyklos moksleivių diplominių darbų paroda 

(AKM). 2011-05-30 – 05-31.  

13. Alytaus dailės mokyklos moksleivių diplominių darbų paroda 

(galerija “Skrydis”). 2011-05-30 – 06-15. 

14. Paroda iš Alytaus kraštotyros muziejaus rinkinių “Laiškai iš 

Alytaus” (AKM). 2011-06-04 – 07-31. 

15. Paroda “Raudona – balta – raudona – Latvijos vėliava” (galerija 

“Skrydis”). 2011-06-17 – 08-31. 

16. Paroda iš Suvalkų apygardos muziejaus rinkinių (Lenkija) 

D.Aidukaitė 

V.Petrusevičienė 

 

G.Markevičienė  

 

A.Jakunskienė  

 

D.Bagdonienė 

 

 

 

D.Bagdonienė 

 

 

G.Markevičienė 

 

A.Jakunskienė 

 

 

G.Markevičienė 

 

O.Sakevičienė 

 

 

 

 

 

V.Jenčiulytė  

 

A.Balčiūnas 

 

V.Dunderis 
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13. A. Valiušio keramika(galerija 

„Skrydis“). 2011 09 09 – 10 10 

14. A. Matuko fotografijų paroda, skirta 

turizmo dienai (galerija „Skrydis“).2011 

10 – 10 04 

15. Kryždirbystė ir kryžių simbolika 

Dzūkijoje"(AKM). 2011 10 31 – 12 15 

16. Iš muziejaus rinkinių „Su 

šventinėmis rogėmis iš kiemo į 

kiemą“.(archeologinė ekspozicija). 2011 

11 15 – 12 31 

17. Miesto vaikų piešinių paroda 

„Drevinukas grįžta“. Alytaus kraštotyros 

muziejuje.  2011 01 07 – 01 12 

18. L/d „Pušynėlis“ vaikų piešinių 

paroda: „Vaikų dovana Anzelmui 

Matučiui“. A. Matučio muziejuje. 2011 

05 – 06 

 

“Antrasis švedų žygis. Knuto Olafo Falko ir švedų ekspedicijos 

jotvingių žemėse archyvas” (AKM filial Jiezno g. 2). 2011-06-22 – 

09-30.  

17. Jubiliejinė dailininko Benjamino Jenčiaus paroda “Mano 

Nemunas pro mano langą per mano širdį” (AKM). 2011-08-04 – 

09-04.  

18. Paroda iš AKM rinkinių “Laiškai iš Alytaus” (AKM). 2011-09-

06 – 10-04. 

19. Vilniečio meninko Gintaro Vitkaus keramikos darbų paroda 

(galerija “Skrydis”). 2011-09-09 – 10-01. 

20. Paroda apie Lazdijų krašto senuosius papročius ir amatus “Tarp 

tradicijos ir modernumo” (AKM). 2011-10-03 – 10-30. 

21. Arūno Matuko fotografijų paroda “Susikalbėjimai”, skirta 

Turizmo dienai (galerija “Skrydis”). 2011-10-05 – 11-04.  

22. Paroda “Išnykusios sienos” iš Muitinės muziejaus rinkinių 

(AKM). 2011-10-11 – 11-15. 

23. Šakių dailininkų: Vido Cikanos, Aldo Cikanos (akmens 

skulptūra) ir Birutės Jakštienės (tapyba) darbų paroda (galerija 

“Skrydis”). 2011-11-11 – 12-31. 

24. Paroda iš Alytaus kraštotyros muziejaus rinkinių “Su 

šventinėmis rogėmis iš kiemo į kiemą” (AKM). 2011-11-22 – 

2012-01-15. 

25. Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ vaikų piešinių paroda: „Vaikų 

dovana Anzelmui Matučiui“. A. Matučio muziejuje. 2011-05-23 – 

06-30. 

 

 

 

 

 

V.Jenčiulytė 

 

G.Markevičienė 

 

D.Aidukaitė, 

O.Sakevičienė 

G.Tamošiūnienė 

 

O.Sakevičienė 

 

 

D.Bagdonienė 

 

D.Aidukaitė 

 

 

V.Petrusevičienė 

4. Parodos kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir užsienyje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 

1.Edukacinė paroda „Mūsų protėvių 

dvasia“. Estijos Narvos muziejus 

2.Edukacinė paroda „Mūsų protėvių 

dvasia“. Nemuno kilpų regioninis parkas. 

Prienai. 

3.Edukacinė paroda „Mūsų protėvių 

dvasia“. Miroslavo vidurinė mokykla 

Alytaus raj. 

4. Antanas Žmuidzinavičius. Prie 

gimtosios žemės versmės. Alytaus 

kolegija 

5. Antanas Žmuidzinavičius. Prie 

gimtosios žemės versmės. A. 

Žmuidzinavičiaus muziejus 

6. Paroda „Totoriai šalia mūsų“. Alytaus 

kolegija. 

7. Paroda „Totoriai šalia mūsų“. Nemuno 

kilpų regioninis parkas. 

8. Paroda „Matutis Alytuje“. (3 mieso 

mokyklose) 

1. Paroda „Apie dailininką A. Žmuidzinavičių. Prie gimtosios 

žemės versmės“. Alytaus kolegijoja. 2011-03-01 – 05-06. 

2. Edukacinė  paroda „Mūsų protėvių dvasia“. Narvos muziejuje, 

Estijoje. 2010-12-02 – 2011-02-28. 

3. Paroda „A. Žmuidzinavičius. Prie gimtosios žemės versmės“. 

Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariatas. 2011-07-08 – 

09-06.  

4. Paroda “Apie dailininką A.Žmuidzinavičių. Prie gimtosios žemės 

versmės”. Simno kultūros centras, Alytaus rajonas. 2011-09-09. 

5. Edukacinė paroda „Mūsų protėvių dvasia“. Cėsio istorijos ir 

dailės muziejus, Latvija. 2011-05-21 – 09-22.  

6.  Paroda „Apie dailininką A. Žmuidzinavičų. Prie gimtosios 

žemės versmės“. Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

Vankiškių filialas.  2011-09-26 – 11-06.  

7. Paroda “Totoriai šalia mūsų”. Vilkaviškio krašto muziejus. 2011-

06-01 – 08-31. 

8. Edukacinė paroda „Mūsų protėvių dvasia“. Marijos Konopnickos 

memorialinis muziejus Suvalkų mieste, Lenkija. 2011-10-04 – 11-

20. 

9. Paroda “Totoriai šalia mūsų”. Nemuno kilpų regioninio parko 

A.Balčiūnas 

 

V.Jenčiulytė, 

A.Balčiūnas 

A.Balčiūnas 

 

 

A.Balčiūnas 

 

 

V.Jenčiulytė, 

A.Balčiūnas 

A.Balčiūnas 

 

V.Dunderis 

 

V.Jenčiulytė, 

A.Balčiūnas 

 

V.Dunderis 
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9. Paroda „Mūsų protėvių dvasia...“ 

Latvijos Cėsio meno ir istorijos muziejus 
informacinis centras, Prienai. 2011-04-12 – 05-04. 

10. Paroda „Laiškai iš Alytaus“. Alytaus policijos komisariatas. 

2011-11-29 – 2012-01-23. 

 

V.Jenčiulytė 

5. Virtualios parodos (pavadinimas, 

tinklalapio adresas) 

1. Sukurti virtualią parodą „Dzūkiškos 

prijuostės Alytaus kraštotyros muziejuje“ 

www.alytausmuziejus.lt 

2.„Sovietinio laikotarpio Alytaus 

ženkliukai 

3.Ambraziejaus Jonyno veikla 

folkloristikoje (5-osioms mirties 

metinėms) 

4.Rūtos Jonynaitės-Kumžienės vertimai 

– vaikų pasaulio dalis 

 D. Aidukaitė 

 

V. Dunderis 

 

 

V.Markauskienė 

 

V.Markauskienė 

6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais 

(kokioms parodoms, kokių ir kiek 

eksponatų paskolinta) 

Planuojama bendradarbiauti su ryšių 

istorijos muziejumi, nacionaliniu 

M.K.Čiurlionio muziejumi  ir skolintis 

eksponatus parodas „Paštas ir Alytus“ 

I. Pasiskolinta 

1.Rengiant parodą „Laiškai iš Alytaus“pasiskolinti eksponatai iš: 

 Ryšių istorijos muziejaus –  34  (pašto laikrodis, PDA su Alytaus 

herbu, kalendorinis žymeklis „Birštonas“, datos žymeklis „Vilnius. 

Lietuvos paštas“, telegrafo aparatas, laiškininko kėdė, fotografija, 

pašto skrynia, karietos žibintas, lakinė, pašto siuntų antspaudavimo 

aparatas, metalinis lako antspaudas, pašto svarstyklės, pašto 

korespondencijos maišai (8 vnt.), Lietuvos pašto viršininko 

apsiaustas, vokų ir atvirukų pardavimo aparatas, žurnalai: „Pašto 

pasaulis“ (4 vnt.), „Paštininkų žodis“ (5 vnt.) 

2. Parodai “Su šventinėmis rogėmis iš kiemo į kiemą“ 

pasiskolinti eksponatai iš: 

 Lazdijų krašto muziejaus – 3 eksponatai (1 rogės ir 2 

nuotraukos). 

3. Ilgalaikei ekspozicijai nuo 1993 m. iš Lietuvos Nacionalinio 

muziejaus  pasiskolinti 29 archeologijos eksponatai ( keraminių 

puodų šukės). 

Iš kitų muziejų per metus pasiskolinti 66 eksponatai. 

 

II Paskolinta: 

1. Lazdijų krašto muziejaus nuolatinei ekspozicijai paskolinti  4 

eksponatai (fotografijos). 

2. Lazdijų krašto muziejaus ekspozicijai  paskolinta 17 

eksponatų (archeologijos ir istorijos). 

3. Merkinės kraštotyros muziejui paskolinti 5 istorijos ir 

etnografijos eksponatai. 

4.  Anzelmo Matučio tėviškės muziejui  ilgalaikei ekspozicijai 

paskolinta 12 A.Matučio memorialinio muziejaus eksponatų. 

5. Lopšeliui - darželui “Pušynėlis” parodai skolinta 10 knygelių iš 

A.Matučio memorialinio muziejaus rinkinių  

Per metus kitiems muziejams paskolinti 48 eksponatai. 

V.Jenčiulytė 

 

 

 

 

 

 

 

 
D.Aidukaitė 

 

 

 

A.Kalašnikovienė 

 

 

 

 

 

G.Tamošiūnienė 

 

A.Kalašnikovienė 

 

A.Kalašnikovienė 

 

V.Petrusevičienė 

 

V.Petrusevičienė 

 

http://www.alytausmuziejus.lt/
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7. Kiti darbai (Skolinti eksponatai iš 

privačių asmenų) 
 Pasiskolinta iš privačių asmenų: 

1. Parodai „Laiškai iš Alytaus“ pasiskolinti 52 eksponatai iš 

Vytauto Kolesnikovo, Jūratės Laukaitienės, Algimanto 

Antanevičiaus, Reginos Gavelienės, Šarūno Šimkevičiaus, Rimo 

Paškausko, Birutės Malaškevičiūtės, Vilmanto Dunderio, Jono 

Uosaičio, Vito Kosto Šimanausko asmeninių archyvų.   

2.Parodai „Su šventinėmis rogėmis iš kiemo į kiemą“ 

pasiskolinti 4 eksponatai (3 fotografijos iš fotografų Algimanto ir 

Mindaugo Černiauskų  bei 1 fotografija iš keramiko Algimanto 

Kazlausko). 

Iš privačių asmenų muziejaus parodoms skolinti 56 eksponatai. 

V.Jenčiulytė 

 

 

 

 

 

D.Aidukaitė 

 

 

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ 

VEIKLA 
   

1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, 

įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba 

(autorius, pavadinimas, apimtis 

Knygos “Trimitas” 1920 – 1940 

dzūkiškos bibliografijos” rengimas 

Leidinio (albumo) apie Alytaus miesto ir 

rajono piliakalnius rengimas 

 

Knyga „Bazorų kapinynas“ 

Katalogo „Dzūkiškos prijuostės“ 

rengimas 

1. Rengiamas bibliografinis leidinys „Trimitas. 1920 – 1940 m. 

Dzūkijos bibliografija“ 

2. Rengiamas albumas apie Alytaus miesto ir rajono piliakalnius 

(100 psl.) 

3. Parengta E.Svetiko knyga „Bazorų kapinynas“ (125 psl.) 

4. Rengiamas katalogas „Dzūkiškos prijuostės“ (100 psl.).  

Š.Šimkevičius 

 

V.Jenčiulytė, 

A.Balčiūnas 

A.Jakunskienė 

D.Aidukaitė, 

G.Tamošiūnienė 

2. Informacinių leidinių (bukletų, 

kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir 

leidyba (kokiomis kalbomis) 

Atvirukų su muziejaus eksponatais 

ruošimas leidybai 
Skelbimai (lietuvių k.) viso 160 vnt.: 

1. Parodai „Dailinkei Vegai Vaičiūnaitei atminti“ – 5 vnt. 

2. Parodai „Krašto apsaugos savanorių pajėgoms ir Dainavos 

apygardos 1-ajai rinktinei – 20“ – 5 vnt. 

3. Parodai „Neužmiršti daiktai prabyla“ – 5 vnt. 

4. Parodai „...Ir po šimto metų tamsoj žiba“ – 20 vnt. 

5. Muziejų nakties renginiui „Objektai pasakoja“ – 50 vnt. 

6. Parodai „Laiškai iš Alytaus“ – 10 vnt. 

7. Parodai „Raudona – balta – raudona – Latvijos vėliava“ – 5 vnt. 

8. Parodai „Antrasis švedų žygis. Knuto Olafo Falko ir švedų 

ekspedicijos jotvingių žemėse archyvas“ – 5 vnt.  

9. Gintaro Vitkausko keramikos darbų parodai – 5 vnt. 

10. Parodai „Susikalbėjimai“ – 5 vnt. 

11. Šakių dailininkų parodai – 5 vnt. 

12. Parodai „Su šventinėmis rogėmis iš kiemo į kiemą“ – 30 vnt. 

Kvietimai: 

1. Leidinių „Alytaus rajono piliakalniai“ ir „Dingusio laiko 

atspindžiai“ pristatymo renginiui – 40 vnt. 

2. Parodos „Raudona – balta – raudona – Latvijos vėliava“  

atidarymui – 20 vnt. 

Informaciniai plakatai stacionariuose stenduose: 

1.Muziejų naktis – 5 vnt. 

2. Gyvenimas abipus Nemuno – 5 vnt. 

G.Markevičienė 
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3. Publikacijų kultūros ir periodinėje 

spaudoje rengimas (autorius, pavadinimas, 

leidinys) 

1. Apie režisieriaus Igno Jonyno kūrybą 

ir giminystės ryšius su poetu 

2. Apie R. Jonynaitės-Kumžienės 

vertimų pasaulį 

3 Apie parodą „Dailininkei Vegai 

Vaičiūnaitei atminti“ 

4. Apie Tarptautinę muziejų dieną 

5. Apie vykusius eksponatų išsaugojimo 

darbus muziejuje 

6. /įgytas kompetencijas ES remtame 

projekte 

7.apie muziejininkų kelionę į Vokietiją;  

 8.apie  seminarą AKM respublikos 

muziejų vyr. fondų saugotojams tema: 

„Vieningos eksponatų skaičiavimo 

metodikos klausimai“; 

 9. apie parodą muziejuje Vėlinių dienai 

„ Kryždirbystė ir kryžių simbolika 

Dzūkijoje" 

10.Dzūkijos istorija pašto ženkluose. 

Alytaus naujienos . 

11.Jiezno ugniagesių istorija (Leidykla 

„Versmė“) 

12.Alytaus apskrities ugniagesiai (iki 

1944 m.). Alytaus naujienos.  

13.Alytaus kalendorius. Alytaus 

naujienos, www.alytausgidas.lt,  

14.Alytaus gatvių raida.  

15. Alytaus rajono piliakalniai. II dalis.  

Dainava 

16. Daktaras Benjaminas Petrovas. 

17. Tarpukario Alytaus vaistinės. 

Dainava 

18. Sovietmečio kultūrinės draugijos 

Alytuje. 

 

1. Vilmantas Dunderis. Alytaus kalendorius. Sausis daugiausia 

dovanojo rašytojų, karininkų ir dvasininkų. // www.alytausgidas.lt - 

2011, sausio 1 d. 

2. Vilmantas Dunderis. Dovana Dzūkijai ir jos žmonėms. // Alytaus 

naujienos. - 2011, sausio 4 d. 

3. Anelė Kalašnikovienė. Šalyje, kurios muziejus kasmet aplanko 

per 100 milijonų lankytojų. // Alytaus naujienos. - 2011, sausio 7 d. 

4. Daiva Bagdonienė. Smurto kronika: Lietuva 1939 - 1941 metais. 

// Alytaus naujienos. - 2011, sausio 8 d. 

5. Vilmantė Petrusevičienė. Poeto gimtadienio šventėje pristatyta 

vaikų iliustruota knyga. // Alytaus naujienos. - 2011, sausio 14 d. 

6.  Vilmantė Petrusevičienė. Istorinės miesto vietos nepasimiršta: 

Misto sodas 2// www.glukoidai.wordpress.com – 2011, sausio 15 d. 

7. Daiva Bagdonienė. Neleiskime užmarščiai pasiglemžti stebuklo. 

// www.alytausgidas.lt/naujienos/kultura-laisvalaikis-renginiai. - 

2011, vasario 1 d. 

8. Vilmantas Dunderis. Alytaus kalendorius. Vasaris - spalvingas 

miesto istorijos mėnuo. // www.alytausgidas.lt - 2011, vasario 1 d. 

9. Daiva Bagdonienė. Neleiskime užmarščiai pasiglemžti stebuklo. 

// Alytaus naujienos. - 2011, vasario 2 d. 

10. Daiva Bagdonienė. Nepriklausomybės dienos išvakarėse - 

duoklė Alytaus istorijai. // Alytaus naujienos. - 2011, vasario 26 d.  

11. Vilmantas Dunderis. 116 istorinių datų atkapstęs "Alytaus 

kalendorius" pradeda naują laiko ratą. // www.alytausgidas.lt - 

2011, kovo 15 d. 

12. Artūras Balčiūnas. Kiuresare-Voru-Narva-Cesis arba kaip 

Estijos ir Latvijos keliautojus Alytaus kraštotyrininkai piliakalniais 

kabino. // www.alytausgidas.lt- 2011, kovo 16 d. 

13. Artūras Balčiūnas. Maršrutas Kuresarė-Voru-Narva-Cėsys // 

Alytaus naujienos. - 2011, kovo 17 d. 

14. Vilmantas Dunderis. Alytaus kalendorius. Balandis - merų 

mėnuo. // www.alytausgidas.lt- 2011, kovo 31 d. 

15. Vilmantė Petrusevičienė. Miesto sodas. //Alytaus naujienos - 

2011, balandžio 1 d. 

16. Vilmantas Dunderis. "Totoriai šalia mūsų" - Prienuose. // 

Alytaus naujienos - 2011, balandžio 15 d. 

17. Šarūnas Šimkevičius. Butrimonių kalvis garsėjo kaip ir 

bibliofilas// www.dainavosgidas.lt – 2011, balandžio 19 d. 

18. Šarūnas Šimkevičius. Metelių šviesuolis – klebonas Vytautas 

Prajara// www.gintarinesvajone.lt – 2011, balandžio 21 d. 

19.  Šarūnas Šimkevičius. Ūkininkas Gintautas Šapoka – 

 

http://www.alytausgidas.lt/
http://www.glukoidai.wordpress.com/
http://www.dainavosgidas.lt/
http://www.gintarinesvajone.lt/
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bibliofilas// Voruta nr. 8 – 2011, balandžio 23 d. 

20. Alytaus kraštotyros muziejuje atidaryta medžioklės ir žūklės 

trofėjų paroda// http://pilietis.delfi.lt/news - 2011, balandžio 26 d. 

21. Vilmantas Dunderis. Alytaus kalendorius. Gegužė Alytaus 

istorijoje – nuo kunigaikščio Vytauto vizito iki patvirtinto herbo // 

www.alytausgidas.lt - 2011, gegužės 1 d. 

22. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Gegužė // 

Alytaus naujienos - 2011, geužės 5 d. 

23. Šarūnas Šimkevičius. Senovinė technika ir spausdintas žodis// 

Alytaus naujienos – 2011, gegužės 7 d. 

24. Artūras Balčiūnas. Vinilinės plokštelės. Atgal į juodą. // Alytaus 

naujienos - 2011, gegužės 10 d. 

25. J. Žitkauskas: "Knyga paženklinta alytietiška ranka"// 

www.alytausgidas.lt - 2011, gegužės 10 d. 

26. Vilmantė Petrusevičienė. Matučio namai.// Alytaus naujienos - 

2011, gegužės 11 d. 

27. Vilmantas Dunderis. Kai prabyla paslaptingi lobiai.// Alytaus 

naujienos - 2011, gegužės 12 d. 

28. Gintarė Markevičienė. Užsivilk senoviškai užsisek naujoviškai: 

naktiniai primatavimai parodoje "Ir po šimto metų tamsoj žiba"// 

Alytaus naujienos - 2011, gegužės 14 d. 

29. Daiva Bagdonienė. Muziejų nakties šėlionės: nuo romantiško 

plokštelių traškesio iki naktinio kino ir lobio// www.alytausgidas.lt 

- 2011, gegužės 16 d. 

30. Audronė Jakunskienė. Į muziejų - atrasti, pasimėgauti, pajusti. 

// Alytaus naujienos - 2011, gegužės 18 d. 

31. Daiva Bagdonienė. K. Sventickas: "Blogis bijo pažinimo ir 

viešumo šviesos"// www.alytausgidas.lt - 2011, gegužės 20 d. 

32. Vilma Jenčiulytė. Kraštotyros muziejuje - paroda "Laiškai iš 

Alytaus"// Alytaus naujienos - 2011, birželio 1 d. 

33. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius// Alytaus 

naujienos - 2011, birželio 1 d. 

34. Naujuose pašto ženkluose - Alytaus kraštotyros muziejaus 

eksponatai// www.lrytas.lt - 2011, birželio 2 d. 

35. Vilma Jenčiulytė. Paštas Alytuje prieš 80 metų// Alytaus 

naujienos - 2011, birželio 3 d. 

36. Naujuose pašto ženkluose - kraštotyros muziejaus eksponatai// 

Miesto laikraštis - 2011, birželio 3 d. 

37. Vilmantas Dunderis. Trukt už vadžių - vėl iš pradžių, arba 

Alytaus valdininkai neišmoktų istorijos pamokų šalyje// Alytaus 

naujienos - 2011, birželio 8 d. 

38. Vilmantas Dunderis. Prieš 70 metų iš Alytaus apskrities 

ištremta apie 500 gyventojų // www.alytausgidas.lt – 2011, birželio 

14 d.  

39. Artūras Balčiūnas. Ką gali papasakoti vėliava?// Alytaus 

http://www.alytausgidas.lt/lt/naujienos/alytaus-kalendorius/geguze-alytaus-istorijoje-nuo-kunigaikscio-vytauto-vizito-iki-patvirtinto-herbo/
http://www.alytausgidas.lt/lt/naujienos/alytaus-kalendorius/geguze-alytaus-istorijoje-nuo-kunigaikscio-vytauto-vizito-iki-patvirtinto-herbo/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
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naujienos - 2011, birželio 15 d. 

40. Šarūnas Šimkevičius. „Geležinio Vilko“ nariai – 1941 metų 

birželio sukilėliai // Alytaus naujienos – 2011, birželio 16 d.  

41. Naujam gyvenimui atgimsta Alytaus muziejų eksponatai// 

www.alytausgidas.lt/naujienos - 2011, birželio 28 d. 

42. Alytaus muziejuose restauruojami eksponatai// 

www.dzukijostv.lt - 2011, birželio 29 d. 

43. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Liepa// 

Alytaus naujienos - 2011, birželio 30 d. 

44. Vilmantas Dunderis. Žaliamiškio miške pagerbtas garsus 

alytiškis// Alytaus naujienos – 2011, liepos 2 d. 

45. Alytaus muziejuose restauruojami eksponatai// www. 

pilietis.delfi.lt - 2011, liepos 3 d. 

46. Šarūnas Šimkevičius. Laiškai iš Alytaus// Alytaus naujienos - 

2011, liepos 22 d. 

47. Šarūnas Šimkevičius. Apie Juozą Kaupinį ir Merkinės muziejų// 

Alytaus naujienos - 2011, liepos 29 d. 

48. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Rugpjūtis// 

Alytaus naujienos – 2011, liepos 30 d. 

49. Daiva Bagdonienė. Dešiniajame Nemuno Krante draugaus 

mokykla ir naujasis muziejus// www.alytausgidas.lt - 2011, 

rugpjūčio 31 d.  

50. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Rugsėjis// 

Alytaus naujienos – 2011, rugsėjo 7 d. 

51. Šarūnas Šimkevičius. Mokytojas Kazys Klimavičius ir jo 

biblioteka// Alytaus naujienos - 2011, rugsėjo 9 d.  

52. Irma Labutytė. Praeitis leidžia kreipti ateitį prasmingu ir 

teisingu keliu// Alytaus naujienos - 2011, rugsėjo 23 d. 

53. Vilmantė Petrusevičienė. Grybų ieškota Anzelmo Matučio 

poezijoje// Alytaus naujienos - 2011, rugsėjo 23 d. 

54. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Spalis// 

Alytaus naujienos – 2011, spalio 6 d. 

55. Audronė Jakunskienė. Baltų vienybės ugnis kurstyta Cėsyje// 

Alytaus naujienos - 2011, spalio 7 d. 

56. Daiva Bagdonienė. Alytiškių muziejininkų paroda - Suvalkų 

Marijos Konopnickos muziejuje// www.alytausgidas.lt - 2011, 

spalio 11 d. 

57. Vilmantė Petrusevičienė. Anzelmo Matučio memorialiniam 

muziejui - 20 metų// Alytaus naujienos - 2011, spalio 14 d. 

58. Irma Labutytė. "Ne matau, o jaučiu"// Alytaus naujienos - 2011, 

spalio 20 d. 

59. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Lapkritis – 
nuo prezidento ir kunigaikščio vizitų iki Laisvės angelo atstatymo 

20-mečio// www.alytausgidas.lt – 2011, lapkričio 2 d. // Alytaus 

naujienos – 2011, lapkričio 5 d. 

http://www.alytausgidas.lt/
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60. Alytaus "Skrydžio" galerijoje iki naujų metų - Šakiai// 

Alytausgidas.lt - 2011, lapkričio 15 d. 

61. "Su šventinėmis rogėmis iš kiemo į kiemą" - Alytaus 

kraštotyros muziejuje // Alytausgidas.lt - 2011, lapkričio 18 d. 

62. Muziejininkams teko virves vyti ir plunksnas plėšyti // 

Alytausgidas.lt - 2011, lapkričio 23 d. 

63. Deimantė Aidukaitė. Kraštotyros muziejuje veikianti paroda - 

įžanga į žiemos švenčių ciklą// Alytaus naujienos - 2011, lapkričio 

25 d. 

64. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Gruodis: 

geležinkelio šlagbaumus pakeitė pirmieji Lietuvoje dviejų spalvų 

šviesoforai// www.alytausgidas.lt – 2011, gruodžio 1 d.// Alytaus 

naujienos – 2011, gruodžio 7 d. 

65. Šeštadienį lopšelis veikė Alytaus muziejuje// Alytausgidas - 

2011, gruodžio 3 d. 

66. Deimantė Aidukaitė. Liaudies kosmetinės priemonės 

Leipalingio apylinkėse // Žurnalas „Dainava“ – 2011, Nr. 1. 

67. Irma Labutytė. Senosios sodybos pasaka// Alytaus naujienos – 

2011, gruodžio 20 d. 

68. Artūras Balčiūnas. Mano piliakalniai – fotoobjektyvo 

žvilgsniu// Alytaus naujienos – 2011, gruodžio 30 d. 

 
Viso parengtos 68 publikacijos. 

4. Moksliniai tyrimai (temos) 1. Nacionalinių mažumų 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 žemių 

karyba bei ginkluotė 

9. Alytaus rajono dvarai 

10. Rinkimai Alytuje 1918 – 2010 

11 Dzūkija bibliografijoje 

12.Alytaus apskrities bažnyčių 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 

1. Nacionalinių mažumų 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 žemių karyba bei ginkluotė 

9. Alytaus rajono dvarai 

10. Rinkimai Alytuje 1918 – 2010 

11. Dzūkija bibliografijoje 

12. Alytaus apskrities bažnyčių 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. Alytaus miesto parkai 

 

V.Jenčiulytė 

V.Jenčiulytė 

V.Jenčiulytė 

V.Dunderis  

V.Dunderis 

V.Dunderis 

Š.Šimkevičius 

A.Balčiūnas 

A.Balčiūnas 

A.Balčiūnas 

Š.Šimkevičius 

A.Kalašnikovienė 

A.Kalšnikovienė 

O.Sakevičienė 

O.Sakevičienė 

D.Aidukaitė 

G.Tamošiūnienė 

G.Tamošiūnienė 

V.Petrusevičienė 

http://www.alytausgidas.lt/
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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 

23. Tarpukario transportas Alytuje 
 

5. Mokslinių straipsnių rengimas 

(autorius, pavadinimas, leidinys) 
   

6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas 

muziejuje (pavadinimas, vieta, laikas) 

Konferencija „Alytaus miesto šviesuolių 

portretai“ 

Tarptautinė konferencija „Jotvingių 

palikimo pritaikymas pažinimui“ 

2011 m. birželio 22 d. tarptautinė konferencija „Jotvingių palikimo 

pritaikymas pažinimui“  Konferencijoje dalyvavo 52 dalyviai. 

A.Jakunskienė 

7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose 

konferencijose ne muziejuje (tema, vieta, 

dalyviai) 

1. LMA konferencija: Šiuolaikinė 

muziejinė komunikacija: tradicijos ir 

inovacijos 

3. Tarptautinė lenkų – lietuvių pasienio 

bendradarbiavimo konferencija projekte 

„Scena na granicy“. 

 

1.Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos 

XIV konferencija „Šiuolaikinė muziejinė komunikacija: tradicijos ir 

inovacijos“, Vilnius, Nacionalinė dailės galerija. (5 darbuotojai). 

2011-04-27. 

 

 

2. LR Seime konferencijoje “Istorinės atminties archyvai” (1 

darbuotojas). 2011-11-23 

 

3.Tarptautinėje knygotyros konferencijoje „Dokumentinio paveldo 

tapsmas ir komunikacija“, Vilnius, Lietuvos mokslų akademija (1 

darbuotojas). 2011-11-24. 

 

4.Konferencijoje „Literatūriniai festivaliai Lietuvoje. Organizavimo 

patirtys ir problemos.“ Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka (1 

darbuotojas). 2011-11-17. 

A.Jakunskienė, 

D.Bagdonienė, 

V.Jenčiulytė, 

A.Balčiūnas, 

G.Tamošiūnienė 

 

A.Jakunskienė 

 

 

Š.Šimkevičius 

 

 

 

V.Petrusevičienė 

8. Pranešimai mokslinėse konferencijose 

(autorius, pavadinimas, vieta) 

1.„Mokytoja Larisa Kunčinienė“ 

konferencijai „Alytaus šviesuolių 

portretai“ 

2.„Jonas Miškinis – Alytaus kultūrinio 

gyvenimo puoselėtojas 

3. A. Rukuižos veikla ir darbai Alytuje  

4. Muzikos mokytojas Juozas  

Smilinskas“   

5. Domas Dariška – mokytojas, aktorius, 

scenaristas“ 

6. Profesorė Regina Žepkaitė 

1.Tarptautinėje konferencijoje „Jotvingių palikimo pritaikymas 

pažinimui“  2011 m. birželio 22 d.: 

Projekto „Jotvingių palikimo pritaikymas pažinimui“ veiklų 

įgyvendinimas 

  

 

 

I. Kazlauskienė 

  

9. Kiti darbai 9.1.Paskaitų skaitymas   
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9.2. Pranešimai seminaruose 

 

 

 

 

9.3.Darbas Lietuvos  archyvuose 

9.4. Darbas bibliotekose 

 

 

 

 

 

 

9.5. Darbas kitose institucijose 

 

9.6.Pranešimai tarptautiniuose 

susitikimuose 

Skaitytos 9 paskaitos: 

1. Paskaita „I-ojo šaukimo Alytaus rajono taryba“. (Minėjime, 

skirtame Tarybos 20-mečiui paminėti. 2011-01-11. 

2. Paskaita „Vasario 16-osios signatarų veikla Dzūkijoje“ Alytaus 

policijos komisariate. 2011-02-15. 

3. Paskaita „Kovo 11-oji“ KASP Dainavos 1-ojoje rinktinėje. 2011-

03-10. 

4. Paskaita„Rašytojas Anzelmas Matutis ir „Matučio namai“ 

Alytaus aps. vyriausiojo policijos komisariato darbuotojams. 2011-

03-22. 

5. Paskaita „A.Žmuidzinavičius. Prie gimtosios žemės versmės“ 

Alytaus policijos komisariate. 2011-09-06. 

6.  Paskaita „A.Žmuidzinavičius. Prie gimtosios žemės versmės“ 

A.Žmuidzinavičiaus tėviškėje Balkūnuose. 2011-09-09. 

7. Paskaita „Antanas Jonynas“ Alytaus apskrities policijos 

komisariate . 2011 m. spalis. 

7. Paskaita „Artilerijos kareivinių ir aplinkinio rajono istorija“ 

parodoje „111“, skirtoje Ulogų g. 10 namo istorijai. 2011-11-12. 

8. Paskaita „Tarpukario Alytaus apskrities ugniagesiai“ Trečiojo 

amžiaus universiteto studentams. 2011-11-18.  

9. Paskaita „Laiškai iš Alytaus“ Alytaus policijos komisariate. 

2011-11-29. 

 

 

Skaitytas 1 pranešimas  

1.Pranešimas „Muziejinimas. Kas tai yra?“ seminare „Baltijos 

muzeologijos mokyklos pamokos – 2011“,  – M. K. Čiurlionio 

nacionaliniame muziejuje. 2011- 11-03. 

 

1.Lietuvos centrinis valstybės archyvas– 4 darbuotojai (2 dienos); 

Darbas bibliotekose: 

1. Vilniaus universiteto bibliotekoje – 2 darbuotojai (1 diena); 

2. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – 1 

darbuotojas (2 dienos); 

3. Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje – 9 darbuotojai 

(12 dienų). 

 

1. Kultūros paveldo centras – 1 darbuotojas (2 dienos); 

 

Pranešimai tarptautiniuose susitikimuose: 

1.„Parengiamieji darbai rengiant archeologinę ekspoziciją“ (2011 

06 14).  

2.Tiuringijos ir Saksonijos muziejų ekspozicijų apžvalga, geroji 

praktika“(2011-06-14) 

 

 

A.Balčiūnas 

 

V.Dunderis 

 

V.Dunderis 

 

V.Petrusevičienė 

 

 

A.Balčiūnas 

 

A.Balčiūnas 

 

I.Labutytė 

 

V.Dunderis  

 

V.Dunderis 

V.Jenčiulytė 

 

 

 

 

 

 

V. Jenčiulytė 

 

 

 

muziejininkai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Bagdonienė 

 

V. Jenčiulytė 

V. Dunderis 
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VI. RINKINIŲ APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMAS IR 

EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS 

   

1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti įvestų 

į muziejaus duomenų bazę įrašų apie 

eksponatus bei skaitmeninių vaizdų 

skaičių) 

   

2. LIMIS (vykdyti  parengiamieji darbai)    
3. Eksponatų skaitmeniniams    
3. Suskaitmenintų eksponatų atranka 

(nurodyti prioritetinį kriterijų/-us: 

unikalumas, turinys ir vertė, fizinė būklė, 

amžius, rūšis, tema, kt.) 

   

3.2. Suskaitmenintų eksponatų skaičius  Suskaitmeninti 10 A. Matučio muziejaus 

ir Alytaus kraštotyros muziejaus knygų 

rinkinių leidinių, 100 faleristikos 

eksponatų 

Suskaitmeninti 463 eksponatai (GEK 450, PF 13): 

Fotografijos rinkinio – 67 eksponatai. 

Knygų rinkinio – 5 eksponatai  

Faleristikos – 241 (228 GEK ir 13 PF) 

Suskaitmeninta 150 Alytaus pašto antspaudų nuo 1908 m. iki 2011 

m. 

 

 
G.Tamošiūnienė 

V.Petrusevičienė 

V. Dunderis 

V.Jenčiulytė 

 

V.Dunderis 
3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo 

projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.) 
   

4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų 

bazėmis gebėjimų ugdymas (dalyvavimas 

darbo grupėse, mokymuose) 

Dalyvavimas Kultūros istorijos darbo 

grupės veikloje ir mokymuose 
Lietuvos dailės muziejaus  Lietuvos muziejų informacijos, 

skaitmeninio ir LIMIS centro organizuotame  seminare „Muziejinių 

eksponatų skenavimo specifika“ dalyvavo 2 darbuotojos. 

I.Labutytė 

R.Stanevičiūtė 

5. Kiti darbai    

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE 

 
   

1. Informacija žiniasklaidai apie muziejų, 

jo rinkinius ir renginius (nurodyti parengtų 

informacinių pranešimų spaudai, radijo ir 

televizijos laidų, kuriose dalyvauta, 

skaičių) 

1.Informaciniai pranešimai – 16 (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. Reportažai apie parodas, renginius, 

konferencijas TV laidose: „Kultūros 

aidai“ – 9; „Tele Lėlinija“ – 2; 

LRT – 2. 

3. Dalyvavimas radijo laidose (FM99 ir 

kt.) - 6 

1. Parengta 22 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.alytausmuziejus.lt; 

24 informaciniai pranešimai - www.fm99.lt;  

12 informacinių pranešimų - www.alytausgidas.lt; 

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

Informaciniai pranešimai spaudai: laikraščiui „Alytaus naujienos” – 

12; „Miesto laikraštis – 6; „Alytaus dienraštis“ – 6. 

 

2. Reportažai apie parodas bei renginius muziejuje: 

Dzūkijos TV – 30; 

Alytaus regioninės TV laida „Kultūros aidai“ – 6; 

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

LTV laida „Panorama“ – 2; 

D.Bagdonienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Bagdonienė 

 

 

 

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.alytausmuziejus.lt/
http://www.fm99.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.alytus-tourism.lt/
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Radijas „FM99“ – 12.  

 

3. Dalyvavimas laidose ir kt.: 

1. Interviu radijo FM99 laidai „Tauškučių skrynelė“. Sausio 2 d. 

(apie renginį). 

2. Interviu radijo FM99 laidai „Afiša“. Sausio 3 d. (apie renginį). 

3. Pokalbis radijuje FM99 laidoje „Prie arbatos puodelio“ apie 

Alytaus kraštotyros muziejaus išleistus leidinius „Dingusio laiko 

atspindžiai“ ir „Alytaus rajono piliakalnių takais“. Vasario 14 d. 

4. Interviu „Miesto laikraščiui“. Kovo 16 d. (apie A.Matučio 

memorialinį muziejų). 

5. Interviu ir filmavimas muziejuje Dzūkijos TV laidai 

„Telelėlinija“. Apie A. Matutį ir muziejų. Kovo 17 d. 

6. Interviu LTV laidai „Keliaukime po Lietuvą“. Balandžio 27 d. 

7. Interviu Dzūkijos TV apie Suvalkų muziejaus parodą „Antrasis 

švedų žygis“. Birželio 30 d. 

8. Pokalbis radijuje FM99 laidoje „Prie arbatos puodelio“ apie 

naujus pašto ženklus „Iš muziejų fondų. Alytaus kraštotyros 

muziejus“ ir parodą „Laiškai iš Alytaus“. Birželio 2 d. 

9. Interviu Dzūkijos TV apie parodą „Laiškai iš Alytaus“. Birželio 

7 d. 

10. Interviu radijuj FM99 apie Alytaus miesto tarybos narių 

apsilankymą edukaciniame užsiėmime „Laiškai iš Alytaus“. 

Birželio 30 d. 

11. Interviu Dzūkijos TV apie A. Žmuidzinavičiaus parodą ir 

renginį Balkūnuose. Rugsėjo 8 d.  

12. Interviu radijui FM99 apie A.Matučio memorialinio muziejaus 

veiklą, 20 metų sukaktį. Spalio 16 d.  

13. Interviu Dzūkijos TV (laida „Žinios“) apie A.Matučio 

memorialinio muziejaus veiklą ir 20 metų paminėjimą. Spalio 24 d. 

 

 

 

 

 

V.Petrusevičienė 

 

V.Petrusevičienė 

 

V.Jenčiulytė 

V.Dunderis 

 

 

V.Petrusevičienė 

 

V.Petrusevičienė 

 

V.Dunderis 

 

V.Dunderis  

 

V.Jenčiulytė 

V.Jenčiulytė 

 

V.Jenčiulytė 

A.Balčiūnas 

 

V.Petrusevičienė 

 

V.Petrusevičienė 

2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems 

buvo organizuotos specialios reklamos 

kampanijos ir jas trumpai apibūdinti) 

Akcija „Aplankyk A. Matučio muziejų“ 

 
Reklaminė akcija tarptautinės Muziejų nakties renginiui „Objektai 

pasakoja“: parengtas straipsnių ciklas laikraštyje „Alytaus 

naujienos“, interviu radijuje FM99 apie išskirtiniausius muziejaus 

eksponatus ir jų istorijas, anonsai Dzūkijos televizijoje.  

 

Akcija “Varteliai neužkelti, durelės neužvertos”: A. Jonyno 

memorialinis muziejus kvietė nemokamai apžiūrėti ekspozicijas ir 

paklausyti ekskursijos apie Jonynų giminę, rajono istoriją, A. 

Jonyno vaikystę, gyvenimo nuopuolius ir pakilimus. Anonsai – 

kvietimai FM99 radijuje, “Alytaus naujienų” laikraštyje, įvairiose 

interneto svetainėse, Alytaus miesto mokyklose.  Gruodžio 12 - 16 

dienomis.  

 

Akcija: Anzelmo Matučio memorialinio muziejaus 20-mečio proga 

D.Bagdonienė 

 

 

 

 

 

I.Labutytė 
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– nemokamo lankymo savaitė. Buvo vedamos ekskursijos ir 

edukacinės programos. Reportažai per Dzūkijos TV, interviu FM99 

radijo laidose. Spalio 17 – 21 d. 

V.Petrusevičienė 

3. Kita veikla 1. Reklamuoti renginius internetinėse 

svetainėse: www.alytausmuziejus.lt; 

www.muziejuportalas.lt; 

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

www.eb.lt; www.xxlpramogos.lt; 

www.cika.lt;  www.SuperTravelNet.com   
ir kt.  

2. Elektroniniai laiškai lojaliems 

muziejaus lankytojams. 

3. Muziejaus renginių skrajutės kavinėse. 

4. Plakatai įvairiose miesto vietose, 

reikalui esant, ir kitose apskrities vietose. 

5. Bendradarbiavimas su TAU. 

6. Vykdomų projektų sklaida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos sklaida kitur 

 

 

 

 

 

1. Nuolat talpinama ir atnaujinama informacija apie renginius, 

vykstančius muziejuje bei jo filialuose, interneto svetainėse: 

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

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

www.alytauspliusai.lt; www.xxlpramogos.lt; www.cika.lt;  
www.SuperTravelNet.com   ir kt.  

2. Informacija apie muziejaus renginius, parodas, akcijas siunčiama 

elektroniniais laiškais muziejaus lankytojams, Alytaus miesto 

tarybos nariams, Alytaus miesto savivaldybės administracijos 

darbuotojams, pagrindinėms mokykloms ir gimnazijoms ir kt. 

3. Skrajutės apie muziejuje vykstančius renginius dalijamos 

“Skrydžio” kavinėje. 

4. Įvairiose miesto vietose, Alytaus rajono mokyklose nuolat 

kabinami muziejuje rengiamų parodų plakatai. 

5. Bendradarbiaujam su Alytaus trečiojo amžiaus universitetu 
organizuodami renginius, paskaitas. 
6. Vykdyti projektai: “Muziejų naktis”, “Kultūros vertybių 

prevencinis konservavimas Alytaus kraštotyros muziejuje”.  Apie 

juos buvo skelbiama radijo FM99 laidose, rodomi reportažai 

Dzūkijos TV, straipsniai laikraščiuose ir įvairiose internet 

svetainėse. 

Informacijos sklaida kitur: 

Parengta informacija apie muziejų bei jo filialus Alytaus 

informacinio centro rengiamam leidiniui lietuvių – lenkų kalbomis. 

Parengta informacija Alytaus turizmo informacinio centro 

leidžiamam leidiniui anglų kalba apie naują muziejaus filialą 

D.Bagdonienė 

 

 

 

 

 

D.Bagdonienė 

 

 

 

 

G.Markevičienė 

D.Bagdonienė 

 

D.Bagdonienė 

 

D.Bagdonienė 

 

 

 

 

D. Bagdonienbė 

 

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 6 interesantai: 

1. Lazdijų krašto muziejaus fondų saugotoja konsultuota eksponatų 

apskaitos klausimais. 

2. Prienų krašto muziejaus darbuotojai – eksponatų apskaitos 

klausimais. 

3. Marijampolės kraštotyros  muziejaus fondų vyriausioji saugotoja 

– eksponatų apskaitos klausimais. 

4. Punios bendruomenės centro  vadovė – ekspozicijų kūrimo 

klausimais 

5. Dzūkijos pagr. mokyklos moksleivės  – muziejuose kaupiamų 

praeities kultūros turtų išsaugojimu. Kodėl jaunimui naudinga juos 

pažinti.   

A.Kalašnikovienė 

 

A.Kalašnikovienė 

 

A.Kalašnikovienė 

 

D.Bagdonienė 

 

V.Jenčiulytė 

 

 

I.Labutytė 

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.supertravelnet.com/
http://www.alytausmuziejus.lt/
http://www.muziejuportalas.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.ams.lt/
http://www.eb.lt/
http://www.alytauspliusai.lt/
http://www.xxlpramogos.lt/
http://www.cika.lt/
http://www.supertravelnet.com/
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6. Klaipėdos miesto viešosios bibliotekos meno skyriaus 

darbuotojos – rengiant parodą apie skulptorių A. Sakalauską. 

2. Metodinės medžiagos rengimas (tema, 

tikslinė grupė, sklaidos būdas) 
 Pristatyta metodinė medžiaga iš „Baltijos muzeologijos mokyklos 

Taline. (Parodų vertinimo metodai, naujovės) Alytaus kraštotyros 

muziejaus darbuotojams, 2011-09-20. 

 

Parengta anketa „Parodos analizė“, skirta Alytaus kraštotyros 

muziejaus muziejininkams  

V.Jenčiulytė 

 

 

 

 

V.Jenčiulytė 

 

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais Priimti studentus praktikai iš VDU, 

VPU, VU, Marijampolės kolegijos 
Muziejuje atliko praktiką 5 studentai: 

Alytaus kolegijos diplomantės (Elektroninės leidybos specialybė) - 

2; 

Vilniaus dailės akademijos, Dailėtyros katedros I dailėtyros kurso 

studentė– 1;  

Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių liter. katedros, 3 kurso 

lietuvių filologijos specialybės studentė – 1; 

Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos studijų programos 1 

kurso studentė – 1. 

 

V.Petrusevičienė 

 

V.Jenčiulytė 

 

V.Markauskienė 

 

D.Aidukaitė 

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

darbuotojų skaičių) 
 Trys darbuotojai atleisti:  

A.Jonyno memorialinio muziejaus vedėja;  

valytoja 0,25 etato;  

A.Matučio memorialinio muziejaus valytoja 0,5 etato.  

Priimti dirbti trys darbuotojai: 

 A.Matučio memorialinio muziejaus valytoja 0,5 etato 

 A.Jonyno memorialinio muziejaus vedėja 

 muziejininkė 0,5 etato. 

A.Jakunskienė 

2. Kvalifikacijos kėlimas –studijavimas 

aukštosiose mokyklose, dalyvavimas 

seminaruose, kursuose, konferencijose 

Lietuvoje ir užsienyje (programos, temos, 

vieta, dalyviai) 

Lietuvos kultūros darbuotojų 

tobulinimosi centre: 

1. Muziejų veiklos teisiniai 

aspektai (1) 

2. Muziejų ekspozicijos ir jų 

modernizavimas (1) 

3. Žmonių išteklių motyvavimas ir 

skatinimas (1) 

4. Memorialinių muziejų veiklos 

ypatumai  (1) 

Projekte „XXI a. muziejininkų 

kompetensijų ir gebėjimų ugdymas, II 

etapas“: 

1. Rinkinių vadyba (2) 

2. Lankytojų aptarnavimo kultūra 

(2) 

Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre: 

1. Muziejų komunikacija – 1 darbuotoja  

 

Projekte „XXI a. muziejininkų kompetensijų ir gebėjimų ugdymas, 

II etapas“: 

1. Lankytojų aptarnavimo kultūra – 2 darbuotojos; 

2. Renginių vadyba – 1 darbuotoja; 

3. Rinkinių vadyba – 2 darbuotojai; 

4. Kultūros projektų paraiškų rengimas finansinei paramai gauti. – 

2 darbuotojos; 

5. Interpretaciniai metodai muziejų veikloje– 1 darbuotoja; 

6. Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas – 3 darbuotojai; 

7. Kontrolės sistema ir jos diegimas – 7 darbuotojai. 

  

Seminarai kitur: 

1. Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai ir naujovės 2011 m.. 

 
D.Bagdonienė 
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 Praktiniai elektroninių viešųjų pirkimų (CVP IS) mokymai – 1 

darbuotojas. 

2. Seminaras „Senųjų amatų, darbų ir pramogų diena“; Lietuvos 

liaudies buities muziejus, Rumšiškės – 2 darbuotojai; 

3. Skaitmeninio kultūros paveldo sklaida. Lietuvos dailės muziejus, 

Vilnius – 1 darbuotoja; 

4. Baltijos muzeologijos mokyklos pamokos – 2011. Nacionalinis 

K.Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas – 1 darbuotoja; 
5. Muziejinių eksponatų skenavimo specifika. Lietuvos dailės 

muziejus, Vilnius – 2 darbuotojos; 

6. Edukacija Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 

centre. Genocido aukų muziejus, Vilnius – 1 darbuotoja; 

7. Seminaras „Knygos šventė“. Kauno suaugusių švietimo centras, 

Kaunas – 1 darbuotojas. 

  

Užsienyje: 

Stažuotės: 

1. Stažuotė Baltijos Muzeologijos mokykloje Taline, Estijoje. 

Tema: Ekspozicijų eksponavimas – 1 darbuotoja; 

Seminarai: 

1. „Baltarusijos muziejų edukacijų rengimo metodai ir naujovės“. 

Baltarusija – 2 darbuotojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Jenčiulytė 

 

 

D. Bagdonienė 

3. Kita svarbi informacija apie darbuotojus 

(apdovanojimai ir kt.) 
   

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ 

PADALINIŲ VEIKLA 
   

1. Archyvo ir bibliotekos darbas Numatoma biblioteką papildyti 100 

knygų , 500 laikraščių ir žurnalų 20 

skaitmeninių leidinių. 

Gauti į archyvą numatoma 5 bylas ir 20 

vnt. videoaudio medžiagos. 

Alytaus kraštotyros muziejaus biblioteka 2011 metais pasipildė: 

138 knygom, 6 audio kompaktais, 240 vnt. laikraščių. 

2012 m. sausio 1 d. duomenimis muziejaus bibliotekoje buvo 3408 

knygos, laikraščių ir žurnalų - 16986, garsinių regimųjų dokumentų 

- 121.  

Muziejaus bibliotekoje buvo 786 skaitytojų apsilankymai. 

Muziejaus moksliniame archyve yra 8  teminiai aprašai.  

 

Rengiama elektroninė kartoteka apie Alytaus miestą – užpildyta 

537 pozicijos. 

Z.Baliukevičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V.Dunderis 

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto 

darbai, kiti ūkiniai darbai – apibūdinimas, 

rezultatai, finansinės išlaidos) 

Numatoma pradėti muziejaus 

ekspozicinio pastato rekonstrukciją 
A.Matučio muziejuje nupirktas naujas šildymo katilas, atnaujinta 

santechnika. (Kaina – 15000 Lt) 

J. Čaplikas 

3. Kitų padalinių darbas     
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