
             

 

 

PRITARTA 

Alytaus miesto savivaldybės 

tarybos 2013 m. balandžio 25 d. 

sprendimu Nr. T - 105 

 

ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VADOVO IR ĮSTAIGOS  

2012  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. 2011 metų muziejaus veiklos 

ataskaitos tvirtinimas. 

2. Muziejaus  leidybiniai planai  

3. Parodų teminių planų tvirtinimas 

4. Ekspozicijų koncepcijų svarstymas 

Įvyko 4 Muziejaus tarybos posėdžiai: 

Svarstyti klausimai: 

1. Dėl 2011metų muziejaus veiklos ataskaitos ir 2012 metų veiklos 

plano; 

2. Dėl 2012 metais planuojamų išleisti leidinių: E. Svetikas „Bazorų 

kapinynas: christianizacijos šaltiniai“, „Raštai margi prijuostėn 

sudėti“; 

3. Dėl parodų iš muziejaus rinkinių koncepcijų ir teminių planų 

tvirtinimo; 

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

kūrimo, A. Matučio memorialinio muziejaus ekspozicijos 

atnaujinimo. 

Nutarta: 

1. Patvirtinti  2011 metų muziejaus veiklos ataskaitą ir 2012 metų 

veiklos planą; 

2. Pritarti leidinių leidybai: E.Svetiko „Bazorų kapinynas: 

christianizacijos šaltiniai“, „Raštai margi prijuostėn sudėti“; 

3. Patvirtinti 4 parodų iš muziejaus rinkinių koncepcijas ir teminius 

planus; 

4. Pritarti A. Matučio memorialinio muziejaus ekspozicijos 

atnaujinimui, atkuriant autentišką poeto gyvenamąją aplinką. Skelbti 

archeologinės ekspozicijos idėjos konkursą ir išrinkti nugalėtoją. 

 

D. Bagdonienė 

A.Jakunskienė 

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“ – 2012 m. spalio 8 d. (dėl 

pasikeitusio ir papildyto LR viešųjų pirkimų įstatymo). 

2. Sukurtas „Alytaus kraštotyros muziejaus viešųjų pirkimų 

komisijos darbo reglamentas“ – 2012 m. kovo 19 d., kadangi 

sudaryta Višųjų pirkimų komisija. 

3. Parengti ir išleisti 52 vidaus darbo tvarką reguliuojantys įsakymai. 

3.  Parengti ir išleisti 28 įsakymai, reguliuojantys personalo darbą. 

A. Jakunskienė 

D. Bagdonienė 

J. Čaplikas 
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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 

 

Bendradarbiavimo sutartys: 

1. Su VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centru – edukacinė ir 

renginių organizavimo veikla – 2012-01-21/2012-12-30; 

2. Su VšĮ „Argostudio“ – projektinė veikla - 2012-09-18/2013-09-

01; 

3. Su asociacija Vaiko ir mamos dienos centras „KUTIS“ – 

projektinė ir edukacinė veikla - 2012-09-24/ neterminuota; 

4. Su Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželiu – projektinė veikla – 

2012-09-26/neterminuota; 

5. Su Alytaus Jotvingių gimnazija – edukacinė ir šviečiamoji veikla 

– 2012-09-24/ neterminuota; 

6. Su Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriumi – 

bendradarbiavimas kultūros srityje – 2012-09-27/neterminuota; 

7. Su Alytaus kolegija – projektinė ir edukacinė veikla – 201-08-

28/neterminuota; 

8. Su Alytaus kolegija – bendradarbiavimas vykdant projektą „Poeto 

Antano Saulyno asmenybės ir kūrybos lobynas“ – 2012-09-28/2013-

09-28; 

9.  Su VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centru – prevencinė 

švietėjiška veikla - 2012-12-18/2013-12-31. 

 

Sutartys su projektų rėmėjais: 

1. Su Kultūros rėmimo fondu – dėl projekto „Raštai margi 

prijuostėn sudėti“ – 2012-03-06/2012-11-30. 

2.  Su kultūros ministerija – dėl projekto „Alytaus kraštotyros 

muziejaus medinių skulptūrų ir archeologinių eksponatų 

restauravimas“ – 2012-07-23/2012-12-01. 

3. Su Kultūros rėmimo fondu – dėl projekto „Anzelmo Matučio 

muziejaus ekspozicijos „Poeto kasdiena ir įkvėpimo šaltiniai“ 

atnaujinimas“ – 2012-08-06/2012-12-15. 

 

Kitos veiklos sutartys: 

1. Licencinė kūrinių panaudojimo sutartis su UAB „Šviesa“ – dėl 4 

nuotraukų panaudojimo - 2012-03-28; 

2. Su Lietuvos jūrų muziejumi – parodos eksponavimas – 2012-04-

26/2012-06-03; 

3. Su Lietuvos nacionaliniu muziejumi – dėl eksponatų publikavimo 

- 2012-09-04/iki įsipareigojimų įvykdymo; 

4. Su Lietuvos dailės muziejumi – bendradarbiavimas 2012-2015 m. 

įgyvendinant tarptautinį projektą „EuopeanaPhotography“ - 2012-

09-11/iki įsipareigojimų įvykdymo;  

5. Su UAB „Proja“ – A. Matučio memorialinio muziejaus 

ekspozicijos ‚Poeto kasdiena ir įkvėpimo šaltiniai“ ekspozicijos 

atnaujinimo paslaugų sutartis – 2012-09-24/ 2012-11-22; 

6. Paslaugų teikimo sutartis su UAB „Diemedžio leidykla“ – dėl 

 

D. Bagdonienė 
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E.Svetiko knygos „Bazorų kapinynas: christianizacijos šaltiniai“ 

leidybos (pagal numatytas projekto Nr. LT-PL/116 veiklas)– 2012-

04-27; 

7. Paslaugų teikimo sutartis su UAB „Durų sistemos ir Ko“ – 

archeologinės ekspozicijos sprendimo sukūrimo ir įgyvendinimo 

paslauga – 2012-07-16; 

8. Sutartis su UAB „Diemedžio leidykla“ – dėl leidinio „Alytaus 

rajono piliakalniai“ leidybos (pagal numatytas projekto Nr. LT-

PL/116 veiklas)– 2012-11-23. 

Dar buvo pasirašyta 31 sutartis, reglamentuojanti įvairią muziejaus 

muziejinę ir ūkinę veiklą.  

Atlikėjų ir autorinės sutartys: 

1. Atlygintinų paslaugų sutartis – ekspertės paslaugos, įvertinant 

prijuostes ir konsultuojant ruošiant informaciją katalogui – 2012-04-

02/2012-09-12; 

2. Intelektinių paslaugų teikimo sutartis – leidinio „Raštai margi 

prijuostėn sudėti“ tekstų redagavimas – 2012-07-16/2012-11-01. 

 

4. Projektinė veikla (projekto 

pavadinimas, kokiems fondams teiktos 

paraiškos, koks gautas finansavimas) 

Alytaus miesto savivaldybei: 

1. Muziejų naktis (7000 Lt) 

2. Popietės šeimoms Alytaus 

muziejuose (9000 Lt) 

3.Laiko ženklai Alytaus istorijoje 

(10700 Lt) 

Kultūros rėmimo fondui: 

1.Alytaus kraštotyros  muziejaus 

medinių skulptūrų ir archeologinių 

eksponatų  restauravimas (7390 Lt) 

2. Raštai margi prijuostėn sudėti (9346 

Lt) 

3. Paroda „Laiko ženklai Alytaus 

istorijoje“ (11000 Lt) 

4. Popietės šeimoms Alytaus  

muziejuose“ (8232 Lt) 

Kultūros ministerijos regionų 

kultūros programa  
1.Dzūkijos krašto kultūros paveldas ir 

jo sklaida“ (14050 Lt) 

 

Kultūros ministerijos muziejinių 

vertybių restauravimo programa 

 1.Alytaus kraštotyros  muziejaus 

medinių skulptūrų ir archeologinių 

eksponatų  restauravimas (13600 Lt) 

Paremti ir įgyvendinti projektai 

Kultūros rėmimo fondas: 

1. Raštai margi prijuostėn sudėti (5 tūkst. litų). 

2. Anzelmo Matučio muziejaus ekspozicijos „Poeto kasdiena 

ir įkvėpimo šaltiniai“ atnaujinimas (8 tūkst. litų). 

Kultūros ministerija: 

1.  Alytaus kraštotyros muziejaus medinių skulptūrų ir 

archeologinių eksponatų restauravimas (11 tūkst. litų). 

 

  

 

Viso paremti 3 projektai, kurių vertė  24.000 litų. 

 

 
 

D. Aidukaitė 

G. Tamošiūnienė 

V. Petrusevičienė 

 

D. Bagdonienė 

A. Kalašnikovienė 
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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..Muziejinių vertybių apskaitos 

dokumentų – aktų sudarymo ir rašymo 

tvarkos papildymas; 

3. Naujai gautų knygų į AKM 

biblioteką kainų nustatymas; 

4. Eksponatų perkėlimas iš pagalbinio į 

pagrindinį fondą; 

5. Muziejaus rinkinių analizė. 

6. Eksponatų nurašymas 

7. Eksponatų įsigijimo strategija 

8. Eksponatų inventorinimo klausimai 

ir problemos 

9.Eksponatų perkėlimo į naujas 

patalpas tvarkos aptarimas  

  

 

Įvyko 7 fondų komisijos posėdžiai. Svarstyti  klausimai: 

1. Dėl rinkinių tikrinimo ir perdavimo 2012 metais; 

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

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

į fondus ir įvertinimas; 

4. Eksponatų perkėlimas iš pagalbinio į pagrindinį fondą; 

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

7. Pagrindinio fondo binistikos rinkinio eksponatų įvertinimas; 

8. Eksponatų inventorinimo klausimai ir problemos: 

8.1. eksponatų mokslinės inventorizacijos aptarimas ir 

patikslinimas; 

8.2. dėl egzistuojančios Eksponatų bei muziejinių vertybių apskaitos 

dokumentų – aktų sudarymo ir rašymo tvarkos patikslinimo.  

A. Kalašnikovienė 

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, 

kiek, į kokius rinkinius įsigyta) 

Ketinama įsigyti per metus 757 

eksponatus.  

Planuojama surinkti eksponatų į 

rinkinius :  

filokartijos – 30;  

raštijos rinkinį:  – 20 kalendorių fondo, 

30 knygų fondo, periodikos fondo 10, 

plakatų fondo –50, dokumentų –50 

 fotografijų – 20; 

 etnografijos – 30; 

 asmens fondų –15;  

 filatelijos rinkinį- 100  

  istorijos – 10;  

bonistikos – 10, 

 faleristikos – 20  

sfragistikos – 5  

rinkiminį – 200 

numizmatikos – 20 

Viso įsigyti 3771 eksponatai (iš jų 71 iš jų pirkti už 1000 Lt) iš jų: 

GEK 3369  

PF 402 

Alytaus kraštotyros muziejuje: 

GEK  

Archeologijos 819  

Faleristikos   14 (iš jų 13 pirkta už 40 Lt) 

Filokartijos   63  

Filatelijos      48  

Fotografijos   12  

Etnografijos    22 (iš jų 7 pirkti už 680 Lt) 

Istorijos       153  (iš jų 7 už 15 Lt) 

Numizmatikos 25 (iš jų 5 pirkti už 20 Lt) 

Sfragistikos  27 ( 27 pirkti už 131 Lt) 

Bonistikos 2 (iš jų 1 pirktas už 5 Lt) 

Vaizdo garso  174  

A. Žmuidzinavičiaus fondas 3  

Nemunaičio muziejaus fondas 1151 

 

 

 

 

 

A.Kalašnikovienė 

R. Stanevičiūtė 

V. Jenčiulytė 

D. Aidukaitė 

G. Tamošiūnienė 

R. Stanevičiūtė 

A. Kalašnikovienė 

V. Dunderis 

A. Kalašnikovienė 

V. Dunderis 

V. Dunderis 

A. Balčiūnas 

V. Dunderis 
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vaizdo-garso – 20 

 A. Matučio muziejus.-60; 

A.Jonyno muziejus. 20;  

Šiuos eksponatus planuojama įsigyti 

bendradarbiaujant su spaustuvėmis, 

leidyklomis, kolekcionieriais, reklamos 

įmonėmis, bendruomenės atstovais.  

Planuojama pirkti apie  2 sfragistikos, 

10 fotografijų, 10 istorijos, 10 

etnografijos, 5 filokartijos eksponatų 

 

 

Raštijos  796, iš jų:  

knygų 11(1 pirkta už 8 Lt); kalendorių 6, dokumentai 55 (9 pirkti už 

101 Lt), periodika 36, plakatai 255, rinkiminė medžiaga 433.  

 

Pagalbinis fondas: 

Raštijos 137 iš jų:   

knygų 8, kalendorių 1, periodika 45, dokumentai 55, plakatai 27, 

rinkiminė medžiaga 1. 

Istorijos 4 

Fotografija 45 

Bonistika  8 

Etnografija 41 

Filatelija 7  

Numizmatika 13 

Vaizdo garso 41 

Nemunaičio muziejaus fondas 90 

 

A. Matučio memorialinis muziejus (AMM) rinkiniai: 

GEK knygos ir kiti leidiniai (K) 14  

GEK rankraščiai ir kt. dokumentai (R) 30 

GEK fotografijos (F) 12 

GEK atminimo (A) 3  

pagalbinis fondas (PF) 10 

 

A. Jonyno memorialinis muziejus (AJM) rinkiniai: 

GEK atminimo (A) 1  

pagalbinis fondas (PF) 6 

 

 

A. Balčiūnas 

V. Petrusevičienė 

I. Labutytė 

D.Aidukaitė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Petrusevičienė 

 

 

 

 

 

 

I.Labutytė 

 

 

1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta, 

trukmė, dalyviai) 
Ekspedicijos 

1. Ekspedicija „Alytaus miesto bei 

rajono tradicinės kultūros vertybių 

registras“– rengiamas leidinys  

2. Ekspedicija po Alytaus rajono 

dvarvietes – fiksavimas, medžiagos 

kaupimas, leidinys 

Išvykos: 
1. Išvykos fotografuoti po Alytaus 

rajono piliakalnius – rengiamam 

leidiniui. 

 

2. Išvykos pas kolekcionierius rengiant 

parodą „Mano vaikystės žaislai“ 

  

Ekspedicijos: 

1. Ekspedicija į Nemunaitį, renkant medžiagą katalogui „Raštai 

margi prijuostėn sudėti“ (1 žmogus, 1 diena) 

Išvykos: 

1. Išvyka fotografuoti piliakalnių:  Poteronių ir Gerulių (2 žmonės, 1 

diena); 

2. Išvyka fotografuoti piliakalnių:  Rumbonių ir Mardaravos (2 

žmonės, 1 diena); 

3. Išvyka fotografuoti piliakalnių:  Bambininkų, Giluičių ir 

Aniškio(2 žmonės, 1 diena); 

4. Išvyka fotografuoti Gerulių piliakalnį (2 žmonės, 1 diena); 

5. Išvyka fotografuoti piliakalnių:  Einorių ir Pivašiūnų (2 žmonės, 1 

diena); 

 6. Išvyka fotografuoti piliakalnių:  Makniūnų, Pociūniškių, 

Piliakalnio, Laukininkų ir Krištapiškio (2 žmonės, 1 diena); 

 

D.Aidukaitė 

 

 

A. Balčiūnas 

G.Tamošiūnienė 

A. Balčiūnas, 

 G. Tamošiūnienė 

A.Balčiūnas 

G.Tamošiūnienė 

A.Balčiūnas 

G.Tamošiūnienė 

 

A.Balčiūnas 

G.Tamošiūnienė 
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3. Išvykos pas žmones dėl medžiagos 

konferencijų  pranešimams 

4. Išvykos pas  žmones ir užrašyti jų 

atsiminimus apie L. Kunčinienę: pas 

Valivonienę, Užusinienę, buvusius 

mokinius. 

5. Aplankyti žmones ir užrašyti 

atsiminimus apie Anzelmą Matutį: 

mokyt. Severiną. 

 

7. Išvyka fotografuoti piliakalnių:  Obelijos ir Atesninkų (2 žmonės, 

1 diena); 

8. Išvyka fotografuoti Alytaus pylimo A. Jonyno memorialinio 

muziejaus projektui (1 žmogus, 1 diena); 

9. Išvyka į senuosius dzūkų kaimus (Marcinkonys, Zervynos, Žiūrai, 

Akmuo) fotografuoti prijuostėlių ant kryžių (3 žmonės, 1 diena); 

10. Išvyka fotografuoti Dzirmiškių piliakalnio, gyvenvietės ir 

pilkapių komplekso (2 žmonės, 1 diena); 

11. Išvyka fotografuoti Nemunaičio piliakalnio (1 žmogus, 1 diena); 

12. Į Tvarkos ir teisingumo partijos būstinę įsigyti eksponatų 

rinkiminės medžiagos fondui (1 darbuotojas, 1 diena); 

13. Į Darbo partijos būstinę įsigyti eksponatų rinkiminės medžiagos 

fondui (1 darbuotojas, 1 diena); 

14. Į Socialdemokratų partijos būstinę įsigyti eksponatų rinkiminės 

medžiagos fondui (1 darbuotojas, 1 diena); 

15. Į Alytaus miesto savivaldybę įsigyti eksponatų rinkiminės 

medžiagos fondui (1 darbuotojas, 1 diena); 

16.  pas  Žilinskienę (Gediminaitę), buvusių Alovės dvaro savininkų 

palikuonę (1 žmogus, 1 diena); 

17.  pas Oną Jankauskienę, buvusią Alytaus miesto tarybos 

Vykdomojo komiteto sekretorę (1 žmogus, 1 diena); 

18. pas Antaną Mikelionį Alytuje (1 žmogus, 1 diena). Dėl 

medžiagos straipsniui „Napoleono Didžiosios armijos pėdsakai 

buvusioje Seinų apskrityje“; 

19. Išvyka pas Elzę Mikelionienę (Viktarino k., Lazdijų raj.) dėl 

medžiagos straipsniui (1 žmogus, 1 diena); 

20.  Išvyka į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, 

Vilniuje, dėl medžiagos piliakalnių katalogui (1 žmogus, 1 diena);  

21. Išvyka pas Staselę Jonynienę, poeto A.Jonyno žmoną, Vilniuje – 

prisiminimų užrašymas apie A. Jonyną (1 žmogus, 1 diena); 

22. Išvyka pas Danutę Staselkienę rinkti  atsiminimų apie  A. 

Matučiu (1 žmogus, 1 diena); 

23. Išvyka pas Aldoną Valivobienę užrašyti atsiminimus apie L. 

Kunčinienę  (1 žmogus, 1 diena); 

24. Išvyka pas Almą Kirilovienę ir Laimutę Mikelionienę užrašyti 

atsiminimus apie L. Kunčinienę  1 žmogus, 1 diena). 

25. Išvyka į Alovės miestelį rinkti medžiagos straipsniui „Vaikų 

auklėjimo papročiai“ (1 žmogus, 1 diena). 

 

A.Balčiūnas 

G.Tamošiūnienė 

G.Tamošiūnienė  

 

D.Aidukaitė, 

R.Stanevičiūtė 

G.Dusevičiūtė 

A.Balčiūnas, V.Dunderis 

A.Balčiūnas 

 

A.Balčiūnas 

 

A.Balčiūnas 

 

A.Balčiūnas 

 

A.Balčiūnas 

 

V.Dunderis 

 

V.Dunderis 

 

D.Aidukaitė 

 

 

D.Aidukaitė 

 

A.Balčiūnas 

 

I.Labutytė 

 

V.Petrusevičienė 

 

V.Petrusevičienė 

 

V.Petrusevičienė 

 

R.Stanevičiūtė 

1.4. Kiti darbai  1. Iššifruoti prisiminimai: A. Valivonienės,  A. Kirilovienės ir L. 

Mikelionienės. 

2. Dėl būsimos Alytaus kraštotyros muziejaus rekonstrukcijos į 

muziejui skirtas patalpas darželyje „Eglutė“ išvežti 68 eksponatai. 

3. Įvertinti 962 bonistikos eksponatai 5344,45 litų sumai. 

V.Petrusevičienė  
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2. Eksponatų apskaita    

2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo 

aktų, įrašytų eksponatų į pirminės 

apskaitos knygas skaičius) 

Planuojama surašyti 100 eksponatų 

priėmimo – perdavimo ir 10 pirkimo 

aktų. 

Į gaunamų eksponatų knygą įrašyti 900 

pagrindinio fondo eksponatų; 50 

pagalbinio fondo eksponatų  

Išrašyti 106 aktai, iš jų: 

95 eksponatų priėmimo –perdavimo aktai; 

11 eksponatų pirkimo aktų. 

Į gaunamų eksponatų knygą įrašyti 3368 pagrindinio fondo 
eksponatai ir 405 pagalbinio fondo eksponatai. 

A. Kalašnikovienė 

2.2. Inventorinimas (suinventorintų 

pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų 

skaičius) 

Planuojama suinventorinti 1159 

pagrindinio ir 140 pagalbinio fondo 

eksponatus 

Suinventorinti  669 eksponatai, iš jų: 

GEK 655 

PF 14 

Visi muziejininkai 

2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių 

skaičius) 
Parašyti 1760 kartotekos kortelių 

100 etnografijos fondo  

100 kortelių Matučio muziejuje 

1150 kortelių Istorijos skyriaus 

200 filokartijos kortelių 

100 fotografijos fondo kortelių 

80 inventorinės kartotekos kortelių 

20 Jonyno muziejuje 

20 etnografijos 

Surašytos 1184 kartotekos kortelės: 

220 filokartijos fondo  

218 A. Matučio memorialiniame muziejuje 

568  Istorijos skyriaus 

18 fotografijos fondo  

140 inventorinės kartotekos   
20 A.Jonyno memorialiniame muziejuje 

 

R. Stanevičiūtė 

V. Petrusevičienė 

Istorijos skyrius 

G. Tamošiūnienė 

A. Kalašnikovienė 

I. Labutytė 

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek 

eksponatų nurašyta, perkelta ir kodėl) 

Perkelti iš Pagalbinio į Pagrindinį 

fondą 83 eksponatus. Kaip vertingus 

eksponatus: kitų rašytojų, kūrėjų 

laiškus ir sveikinimus, rašytus A. 

Matučiui 20,  63 fotografijos 

pagalbinio fondo eksponatų į GEK 

kaip vertingus. 

Nurašyti 126 pagalbinio fondo 

nuotraukas kaip nekokybiškas 

Perkelta: 

1. Perkelti 38 eksponatai iš A.Matučio muziejaus rankraščių, 

mašinraščių, dokumentų PF į GEK (AMMR). Kaip vertingi 

eksponatai: dviejų rusų rašytojų laiškai ir sveikinimai A.Matučiui; 

2. 63 eksponatai  iš fotografijos  PF į  GEK– svarbi informacija apie 

Alytų. 

3.  2 kompaktinės plokštelės iš archyvo į pagrindinį fondą A.Jonyno 

memorialiniame muziejuje. 

Nurašyta: 

126 eksponatai iš fotografijos PF  (nekokybiškos, sugadintos 

nuotraukos). 

 

 

V. Petrusevičienė 

 

 

G. Tamošiūnienė 

 

I.Labutytė 

 

 

G.Tamošiūnienė 

 

D.Aidukaitė 

2.5. Kiti darbai Retrospektyvinis dokumentavimas  

Numizmatikos Gek 100 eksponatų 

 

Rinkinių perdavimas: 

Raštijos fondo plakatų rinkinys (900 

vnt). 

Raštijos fondo dokumentų 

rinkinys(200 vnt.) 

Sfragistikos rinkinys (14 vnt.) 

 

Vaizdo-garso rinkinys (367) 

 

 Retrospektyvinis dokumentavimas numizmatikos GEK 2 

eksponatai 

 

Rinkinių perdavimas 

Raštijos plakatų rinkinio 965 eksponatai 

 

 Raštijos dokumentų rinkinio eksponatai 200 vnt.. 

 

Sfragistikos rinkinio eksponatai 14 vnt.. 

 

Vaizdo-garso rinkinio eksponatai  374vnt. 

 

V. Dunderis 

 

 

 

D. Aidukaitė 

 

D. Aidukaitė 

 

A. Kalašnikovienė 

V. Dunderis 

A. Kalašnikovienė 

A. Balčiūnas 
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Raštijos fondo rinkiminis rinkinys 

 

Etnografijos rinkinys (1300 vnt.) 

 

 

 

Įvairūs aktai: 

1.Vidaus judėjimo aktų rašymas 

 

 

 

 

 

 

 

2.Kopijų išdavimo aktų rašymas 

 

 

3.Laikinai saugoti išduotų eksponatų 

aktų rašymas 

 

 

4.Eksponatų judėjimo apskaitos 

fiksavimas 

  Rinkiminės medžiagos rinkinio eksponatai 402vnt. 

 

  Etnografijos rinkinio eksponatai 1597vnt. 

 

  

 

Įvairūs aktai: 

1. Surašyti 35 vidaus judėjimo aktai, pagal kuriuos išduotas 861 

eksponatas ( perkėlimui į kt. laikinas muziejaus patalpas (Putinų g. 

22) – 231, muziejų nakties renginiui - 8, parodai „Alio alio! Kalba 

radijas“ - 89, edukaciniam užsiėmimui „Surask lobį“ - 2, parodai 

„...lyg sektų pasaką slaptingai“ – 343, archeologijos grupės 

eksponatai - 27, fotografijos – 35, faleristikos – 17, raštijos knygų – 

3, raštijos periodika – 8, kitų eksponatų parodoms– 60). 

 

2. Surašyti 4 kopijų išdavimo aktai. 

 

 

3. Surašytas 16 laikinai saugoti išduotų eksp. aktas, 1 archyvinės 

medž. priėmimo aktas. 

 

 

4. Sutvarkyta 2011 metų eksponatų judėjimo apskaita. 

(Numizmatika, Bonistika, Faleristika, Filatelija, Raštijos knygų, 

Raštijos kalendorių, A. Žmuidzinavičiaus fondo, fotografijos, A. 

Matučio muziejaus rinkinių). 

 

A. Balčiūnas 

A. Kalašnikovienė 

R. Stanevičiūtė 

 

 

 

A.Kalašnikovienė 

A. Balčiūnas 

R. Stanevičiūtė 

D. Aidukaitė, V. 

Dunderis 

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

eksponatų grupės, juose esančių 

eksponatų skaičius, tikrinimo rezultatai) 

Patikrinti etnografijos rinkinio 

eksponatus (2348 vnt.) 

Raštijos fondo plakatų rinkinį (900 

vnt). 

Raštijos knygų rinkinį (400 vnt.) 

Raštijos fondo dokumentų rinkinį (200 

vnt.) 

Raštijos fondo  rinkiminį rinkinį (200 

vnt.) 

Archeologijos  – 500 vnt. 

 

Patikrinti rinkiniai (viso 402 eksponatai): 

Raštijos rinkiminės medžiagos rinkinio – 402 vnt. 

 

A.Kalašnikovienė 

A.Balčiūnas 

 

3.2. Konservavimas, restauravimas 

(nurodyti konservuotų / restauruotų 

eksponatų grupes, kiekį, užpildytų pasų 

skaičių), 

Restauruoti 95 ir konservuoti 97 

eksponatus: 

Restauruoti 26 A. Matučio muziejaus 

daiktų rinkinio eksponatų 

Restauruoti 69 archeologinius radinius 

Konservuoti 109 eksponatai. Iš jų: 

2 istorijos rinkinio eksponatai;  

11 dailės rinkinio eksponatai; 

65 archeologinio rinkinio eksponatai;  

29  A.Matučio memorialinio muziejaus rinkinio; 

J. Uosaitis 

A. Kalašnikovienė 
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Konservuoti  dailės fondo 13 medinės 

skulptūrų, 50 numizmatikos,19 

istorijos fondo, 15 etnografijos rinkinio 

eksponatų,  

2  A.Jonyno memorialinio muziejaus rinkinio; 

Restauruoti 23 eksponatai. Iš jų: 

4 istorijos rinkinio;  

1  fotografijos rinkinio; 

3  etnografijos rinkinio eksponatai; 

2 A.Žmuidzinavičiaus tėviškės ir A. Jonyno memorialinio muziejaus  

13 A.Matučio memorialinio muziejaus eksponatai. 

 

3.3. Restauravimo tarybos darbas 

(posėdžių skaičius, svarstyti klausimai) 

Numatyti 4 posėdžiai  

Svarstytini klausimai: 

Eksponatų būklės patikrinimo 

rezultatai 

Eksponatų atrankos restauravimui P. 

Gudyno restauravimo centre eiliškumo 

nustatymas 

Eksponatų priežiūra naujose patalpose, 

priemonių eksponatų saugojimui 

įsigijimas. 

Įvyko 3 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 archeologijos rinkinio 

eksponatai bei medinės skulptūros. 

3. Saugojimo sąlygų sudarymas eksponatams, kurie bus pervežti į 

naujas patalpas (Putinų g. 22). 

J. Uosaitis 

A. Kalašnikovienė 

D. Bagdonienė 

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. 

Sutvarkyti numizmatikos eksponatus, 

perkeliant juos į naujas saugojimo 

vietas (nauji baldai, naujos dėžės) 

Filokartijos eksponatų laikymo sąlygų 

tikrinimas (4000 vnt.) 

Fotografijos eksponatų saugojimo 

sąlygų gerinimas 

 

1. Patikrinta etnografijos fondo saugykla 100 kv. m.:pakeistos 

apsaugos priemonės nuo kenkėjų, išvėdinti tekstilės skyriaus 

eksponatai  (3 dienos). 

2. Vėdintos ir tvarkytos  pagrindinės muziejaus fondų patalpos – 3 

kartus. (120 kv.) 

3. Patikrintos Etnografijos rinkinio prijuosčių kolekcijos saugojimo 

sąlygos. 

4.  Išvalytir ir sutvarkyti eksponatai  vitrinose  A.Matučio 

ekspozicijoje, išvėdinti Daiktų rinkinio.eksponatai  

R. Stanevičiūtė 

 

 

A. Kalašnikovienė 

 

R.Stanevičiūtė 

 

V.Petrusevičienė 

 

 

3.5. Kiti darbai Eksponatų  perkėlimas į naujas 

patalpas 

 

 

 

Eksponatų konservavimo savaitė 

muziejuje 

 

 

 

 

 

 

 

Į naujas saugyklas (Putinų g. 22) perkeltas 861 eksponatas.  
 

 

 

 

Eksponatų konservavimo savaitė: 

Gamintos priemonės (dėžutės ir aplankalai) knygoms bei kitiems 

eksponatams. Pagaminta: 3 dėžės eksponatams, 5 sulankstomos 

dėžutės knygoms, 5 aplankalai knygoms, 1 aplankas dokumentams.  

 

Susisteminti akmens amžiaus eksponatai: archeologiniai radiniai 

(titnaginiai dibiniai, akmeniniai kirvukai ir kt.) – 300 vnt. 

Peržiūrėti ir atrinkti naujai kuriamai ekspozicijai  geležies amžiaus 

archeologiniai radiniai iš muziejaus rinkinių – 150 vnt. 

Visi muziejininkai 

A.Kalašnikovienė 

 

 

 

Visi muziejininkai 

 

 

 

V. Jenčiulytė 

A. Balčiūnas 

 

 

 



 10 

Eksponatų atranka konservavimui  

 Atrinkti 20 Etnografijos rinkinio eksponatai konservavimui 

R. Stanevičiūtė 

III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS    
1.Muziejaus lankytojai (pagal filialus, 

tikslines grupes) 

Planuojama sulaukti 15000 lankytojų  

Alytaus kraštotyros muziejuje  8000( 

iš jų 4000 edukacinių programų 

dalyviai,  1000 pavienių lankytojų, 

1000 organizuoti lankytojai, iš kurių 

700  moksleiviai, 2000 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 
2000 (iš jų 500 edukacinių programų 

dalyvių skaičius, 300 pavieniai 

lankytojai, 200 – organizuoti 

lankytojai, iš kurių 200 moksleiviai ir 

1000 muziejaus renginių dalyvių 

skaičius) 

A. Matučio memorialinis muziejus 
2000 ( iš jų 500 edukacinių programų 

dalyvių, 150 pavieniai lankytojai, 500 

organizuoti, iš kurių 450 moksleiviai ir 

850 muziejaus renginių dalyvių 

skaičius 

Archeologinė ekspozicija 1000 

(pavieniai lankytojai) 

Viso muziejuje su filialais  apsilankė 13258 lankytojų, iš jų:  

a)Alytaus kraštotyros muziejuje -  6306 (iš jų 2449 edukacinių 

programų dalyviai,  1479 pavieniai lankytojai, 223 organizuoti 

lankytojai, iš kurių 223  moksleiviai, 2155 muziejaus renginių 

dalyvių skaičius); 

b)Galerija „Skrydis“ - 1044 (iš jų  213 pavieniai lankytojai, 531 

organizuoti lankytojai, iš kurių 531 moksleiviai, 300 renginių 

dalyviai). 

c)Archeologinė ekspozicija  - 100 pavienių lankytojų. 

d)A.Jonyno memorialinis muziejus - 1029 (iš jų 336 edukacinių 

programų dalyvis, 360 pavieniai lankytojai, 55– organizuoti 

lankytojai, iš kurių 55 moksleiviai ir 278 muziejaus renginių 

dalyvių). 

e)A. Matučio memorialinis muziejus - 1490 ( iš jų 168 edukacinių 

programų dalyviai, 223 pavieniai lankytojai, 644 organizuoti, iš 

kurių 543 moksleiviai ir 455 muziejaus renginių dalyvių skaičius). 

f)Muziejaus parengtų parodų lankytojų skaičius kitose Lietuvos 

ir užsienio muziejuose, įstaigose, organizacijose: 

Viso 3049, iš jų pavienių 2050, organizuotų 999, iš kurių 

moksleiviai 909) : 

1. Paroda „Mūsų protėvių dvasia“ Alytaus policijos komisariate - 

400 lankytojų  (iš jų 350 pavienių,  50 organizuotų iš kurių 50 

moksleiviai).   

2. Edukacinė  paroda „Mūsų protėvių dvasia“ Simno kultūros centre 

– 30 lankytojų ( iš jų 10 pavienių, 20 organizuotų, iš kurių 0 

moksleivių). 

3. Edukacinė  paroda „Mūsų protėvių dvasia“ Alytaus rajono 

Makniūnų pagrindinėje mokykloje – 220 lankytojų ( iš jų 45 

pavieniai, 175 organizuoti, iš kurių 120 moksleiviai). 

4. Edukacinė  paroda „Mūsų protėvių dvasia“ Daugų kultūros 

centre, Alytaus rajonas – 550 lankytojų ( iš jų 300 pavieniai, 250 

organizuoti, iš kurių 250 moksleiviai). 

5. Paroda „Ir po šimto metų tamsoj žiba“ Suvalkų apygardos 

muziejuje (Lenkijoje) – 627 lankytojai. 

6. Paroda “Mūsų protėvių dvasia” Kauno miesto muziejuje - 101 

lankytojas (iš jų 86 pavieniai lankytojai, 15 organizuoti). 

7.  Paroda „Ir po šimto metų tamsoj žiba“ Lazdijų krašto muziejuje  

– 311 lankytojų (iš jų 57 pavieniai lankytojai, 254 organizuoti). 

8. Paroda „Ir po šimto metų tamsoj žiba“ P.Stulgos lietuvių liaudies 

instrumentų muziejuje, Kaune  – 446 lankytojų (iš jų 369 pavieniai 

lankytojai, 77 organizuoti). 

 

 

G.Dusevičiūtė 

 

 

 

 

 

 

 

I. Labutytė 

 

 

 

V.  Petrusevičienė 
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9. Paroda „Totoriai šalia mūsų”, Lietuvos prezidento K. Griniaus 

memorialiniame muziejuje, Marijampolėje, - 364 lankytojų (iš jų 

206 pavieniai, 158 organizuoti). 

10. Paroda „Antanas Žmuidzinavičius. Prie gimtosios žemės 

versmės.“ Alytaus miesto savivaldybė 2012 02 16 – 2012 03 07 – 

240 lankytojų (visi pavieniai) 
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. Seniausieji krašto gyventojai 3-8 kl  

2. Renesansas 4-12 kl.  

3.Bitininkystė  2-5 kl.  

4. Puodininkystė  2-6 kl.  

5. Popieriaus gamyba 3-12 kl.  

6.Proginių atvirukų gamyba 3-12 kl.  

7. Monetos pasakoja 5-8 kl.  

8. Pirmykščiai pinigai 1-4 kl.  

9.Lietuviškų pinigų istorija 9-12 kl. 

10. Velykos 2-12 kl.  

11.Vėlinės 2-12 kl.  

12. Kūčios. Kalėdos 2-12 kl.  

13.Dzūko valstiečio buitis 2-5 kl. 

14. Mano batai buvo du 1-5 kl.    

15. Kaip duonelė atsiranda 1 kl.   

16. Veltinukai 1-12 kl. 

17. Paslaptingieji viduramžiai 5-8 kl.  

18. Aš esu miestietis 5-12 kl.  

19. Senieji dzūkų krašto šeimos papročiai  

7-12 kl. 

20.  Senovės kario apranga ir ginkluotė 7-

12 kl 

21. Miesto simboliai 7-10 kl. 

22. Piemenukai 2-5 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. „Reginčios rankos“ (pradinių klasių 

moksleiviams)  

 

Naujų edukacinių programų 

Tęsiamos edukacinės programos: 

Alytaus kraštotyros muziejuje: 

1. Seniausieji krašto gyventojai 3-8 kl  

2. Renesansas 4-12 kl. (2 užsiėmimai) 

3. Bitininkystė  2-5 kl. (9 užsiėmimai) 

4. Puodininkystė  2-6 kl. (13 užsiėmimų) 

5. Popieriaus gamyba 3-12 kl. ( 19 užsiėmimų) 

6. Proginių atvirukų gamyba 3-12 kl. (1 užsiėmimas) 

7. Monetos pasakoja 5-8 kl. (10 užsiėmimų) 

8. Pirmykščiai pinigai 1-4 kl. (5 užsiėmimai) 

9. Lietuviškų pinigų istorija 9-12 kl. (1 užsiėmimas) 

10. Velykos 2-12 kl. (7 užsiėmimai) 

11.Vėlinės 2-12 kl. (10 užsiėmimų) 

12. Kūčios. Kalėdos 2-12 kl. (6 užsiėmimai) 

13. Dzūko valstiečio buitis 2-5 kl. (1 užsiėmimas) 

14. Mano batai buvo du 1-5 kl.   (8 užsiėmimai) 

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

16. Veltinukai 1-12 kl.(8 užsiėmimai) 

17. Aš esu miestietis 5-12 kl. (4 užsiėmimai) 

18. Senieji dzūkų krašto šeimos papročiai  7-12 kl. 

19. Senovės kario apranga ir ginkluotė 7-12 kl. (3 užsiėmimai) 

20. Miesto simboliai 7-10 kl. 

21. Lininkystė 1-12 kl. (3 užsiėmimai) 

22. Žvakių liejimas 1-12 kl. (7 užsiėmimai)  

A.Matučio memorialiniame muziejuje: 

1. Pats mažiausias 0 - 1kl. (3 užsiėmimai) 

2. Matučio gyvenimas ir kūryba 4-7 kl. (1 užsiėmimas) 

A. Jonyno memorialiniame muziejuje 

1. „Reginčios rankos“(pradinių klasių moksleiviams) (6 

užsiėmimai). 

Naujų edukacinių užsiėmimų sukūrimas: 

Alytaus kraštotyros muziejuje: 
1. Pynimas iš švendrų 3-10 kl (2 užsiėmimai); 

2. Surask lobį 1-12 kl.(2 užsiėmimai); 

3. Tarybinė mada 7-12 kl. (9 užsiėmimai); 

4. Mūsų protėvių dvasia 7-12 kl. (1 užsiėmimas); 

5. Lyg sektų pasaką slaptingai 1-5 kl (2 užsiėmimai); 

6. Senovės baltų kario apranga ir ginkluotė  7-12 kl. (3 

užsiėmimai); 

 

 

O. Sakevičienė 

V. Petrusevičienė 

V. Jenčiulytė 

V. Dunderis 

R. Stanevičiūtė 

A. Balčiūnas 

I. Labutytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Petrusevičienė 

 

I.Labutytė 

 

 

 

 

G.Dusevičiūtė 

V.Dunderis 

I.Labutytė/R.Stanevičiūtė 

V.Jenčiulytė 

O. Sakevičienė 
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rengimas 

 

A. Matučio memorialiniame 

muziejuje: 

„Miestas šis, vardu giria“ I-II kl. 

Mokiniams 

A. Jonyno memorialiniame 

muziejuje: 

1.„Kap ant svieto ūturija“5-12 kl. 

2. „Bitute pilkoji, iš kur medų 

nešioji“.1-12 kl. 

Alytaus kraštotyros muziejuje: 

1. Senovės baltų kario apranga ir 

ginkluotė (pagal projektą) 

2. Archeologiniai tyrinėjimai. 

3. Surask lobį 

4. Juostų vijimas 

5. Senasis apavas  5-12 kl. 

6. Jaunimo pasipriešinimas 

sovietiniam režimui Lietuvoje 8-9 

dešimt. 9-12 kl. 

7. Tarybinė mada 

8. Visuose muziejuose numatomi 

šeštadieniniai edukaciniai užsiėmimai 

šeimoms 

Projekto „Muziejus – mokykla – 

moksleivis. Muziejų ir bendrojo 

lavinimo mokyklų nacionalinis 

partnerystės tinklas“ įgyvendinimas  

7. Žiedmarškių rekonstrukcija 5-12 kl. (39 užsiėmimai); 

8. Senasis apavas (naginių rekonstrukcija) 5-12 kl. (44 

užsiėmimai). 

9. Juostų vyjimas 5-12 kl. (38 užsiėmimai) 

A. Jonyno memorialiniame muziejuje 

1. Pažintis su Antanu Jonynu (1 užsiėmimas); 

2. Bitur pilkoji iš kur medų nešioji (8 užsiėmimai). 

A. Matučio memorialiniame muziejuje: 

    1. Margą juostą aš pinu (3 užsiėmimai); 

    2. Būti muziejininku (1 užsiėmimas). 

Viso pravesta 270  edukacinių užsiėmimų.  

 

 

A.Balčiūnas 

 

A.Balčiūnas 

D.Aidukaitė 

 

G.Dusevičiūtė/ 

V.Jenčiulytė 

I.Labutytė 

 

 

V.Petrusevičienė  

 

3. Muziejaus renginiai (nurodyti 

renginių pavadinimus, laiką ir vietą) 

1) „Poezijos pavasario šventė“; 

2) „Pasakų sodas“ su lėlių teatru 

„Aitvaras“, teatro lėlių paroda;  

3) Muziejų kelias: koncertas „Dainuoju 

poeziją“ 

4) „Aktorė Unė Baye. Pažinties kodas 

– laiškai, dienoraščiai, atsiminimai“; 

5) Baltosios lazdelės dienos minėjimas 

6) Renginys moksleiviams Kovo 11-

osios proga 

Muziejuje vyko 23 renginiai: 

1. A. Matučio gimtadienio šventė, Alytaus kraštotyros muziejus – 

2012-01-06. 

2. Alytaus tautinių mažumų kultūros centro organizuota 

„Maslenica“, Alytaus kraštotyros muziejus – 2012-02-25.  

3. Dokumentinio filmo „Alfredas Vieruš – Kovalskis (1849-1915) 

pristatymas  Alytaus kraštotyros muziejuje – 2012-02-28. 

4. Popietė šeimoms minint Žemės dieną ‚„Užtekėjo saulalė, sušildė 

žemelį“, A.Jonyno memorialinis muziejus – 2012-03-17. 

5. Muziejų naktis „Sukam laiko pedalus“ – 2012-05-19: 

5.1. „Senieji rūsiai atsiveria naujai“. Archeologinė ekspozicija - 

Jiezno g. 2. 

5.2. Lietuvos jūrų muziejaus interaktyvi paroda “1 jūra 4 istorijos”. 

Galerija “Skrydis” – Vilniaus g. 13 

5.3. A.Ramanausko -Vanago gimnazijos mokinių pasirodymas “Nuo 
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7) A. Matučio gimtadienio šventė 

„Pilnos rogės pasakaičių“ Alytaus 

kraštotyros muziejuje. 

8) Popietė šeimoms „Juostų pynimas“. 

A. Matučio muziejuje. 

9) Literatūrinis-muzikinis vakaras 

medžio drožėjams. A. Matučio 

muziejuje. 

10) „Lietuvos muziejų kelio“ renginiai: 

Skulptūrų taku „Vaivorykštė ežerą 

semia“ (tarptautinio medžio drožėjų 

simpoziumo skulptūrų pristatymas); 

Kūrybinis kiemas „Pas Matutį“.  

11)Muziejų naktis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkursai-viktorinos 

 

 

 

Knygų pristatymai 

 

Šeštadieninės popietės šeimoms 

atomonės bombos iki seks bombos”.  Alytaus kraštotyros muziejus 

– Savanorių g. 6 

5.4. Alytaus Jotvingių gimnazijos dramos studoja “Taškas”: Vytauto 

V. Lansbergio Obuolio istorija. A. Matučio memorialinis muziejus 

– A. Matučio g. 8 

5.5. Iš praeities kamieno, su ąžuolo galybe. Kunigaikščio Šiurpo 

valdose. Alytaus kraštotyros muziejus – Savanorių g. 6 

5.6. Muziejaus saugyklų paslaptys. Alytaus kraštotyros muziejus – 

Savanorių g. 6 

5.7. Naktinėjimai ekspozicijose. Alytaus kraštotyros muziejus – 

Savanorių g. 6 

5.8. Naktinis kinas. Alytus senosiose kino kronikose. Alytaus 

kraštotyros muziejaus kiemas – Savanorių g. 6 

5.9. Vakarojimai prie laužo....Alytaus kraštotyros muziejaus kiemas 

– Savanorių g. 6 

6. Poezijos pavasaris 2012, A. Jonyno memorialinis muziejus – 

2012-05-25. 

7. Konferencija „Alytaus šviesuolių portretai“, Alytaus kraštotyros 

muziejuje – 2012-13-10. 

8. Literatūrinis – muzikinis vakaras „Vaivorykštė ežerą semia“, 

Anzelmo Matučio memorialiniame muziejuje – 2012-07-13.  

9. Muziejų kelio renginiai, A. Matučio ir A. Jonyno 

memorialiniuose muziejuose – 2012-08-02/2012-08-03: 

9.1 Dainuoju poeziją 08.03 A. Jonyno muziejuje 

9.2. Medžio skulptūrų pristatymas. Kūrybinis kiemas „Pas Matutį“ 

2012-08-02 

10. Europos paveldo dienos 2012. GENUS LOCI. VIETOS 

DVASIA. Renginys „Poetas, kareivio širdį turėjęs“, dokumentinio 

filmo „Antanas A. Jonynas“ peržiūra, Antano Jonyno 

memorialiniame muziejuje – 2012-09-17-21. 

11. „Antanui Jonynui 89! Apšiurusį lyrikos dienoraštį vartant...“, 

Antano Jonyno memorialiniame muziejuje – 2012-12-14. 

Konkursai- viktorinos: 

1. Viktorina „Kodėl man svarbi Kovo – 11-oji?“, Alytaus 

kraštotyros muziejuje - 2012-03-11. Tai jau ketvirtus metus iš eilės 

organizuojamas renginys muziejuje. Šiais metais viktorinoje 

dalyvavo Trečiojo amžiaus universiteto studentai. 

Knygų pristatymai: 

1. Juozo Daukšio knyga “Nuojautos purslai” - 2012-12-13. 

Šeštadieninės popietės šeimoms: 

1. Popietė šeimoms „Kur einam mes su Knysliuku“, Alytaus 

kraštotyros muziejus – 2012-01-21. 

2. Juostų pynimas, A. Matučio memorialiniame muziejuje – 2012-

02-11. 

3. Rudens dekoracijos, Alytaus kraštotyros muziejuje – 2012-10-06. 
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4. Šiurpiosios istorijos, Alytaus kraštotyros muziejuje – 2012-10-27. 

5. Senųjų animacinių filmukų peržiūra ‚Kur einam mes su 

Knysliuku...“ II dalis, Alytaus kraštotyros muziejuje – 2012-11-17. 

6. Advento vainikas, Alytaus kraštotyros muziejuje – 2012-11-24. 

7. Kalėdinio žaisliuko gamyba, Alytaus kraštotyros muziejuje – 

2012-12-01. 

8. Plunksnos meistrai iš Dzūkijos. Sigitas Geda., Antano Jonyno 

memorialiniame muziejuje – 2012-12-08. 

9. Ateina Kalėda..., Alytaus kraštotyros muziejuje – 2012-12-15. 

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 . 

4. Sukurtas Alytaus kraštotyros muziejaus profilis socialiniame 

tinkle „Facebook“ - 

https://www.facebook.com/AlytausKrastotyrosMuziejus 

 

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 39 fondų lankytojai : mokslo darbuotojai, studentai, 

kraštotyrininkai, tyrinėtojai, mokytojai, moksleiviai 

Visi muziejininkai 

6. Kita veikla Aptarnauti 50 Interesantų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptarnauti 48 interesantai. 

1.Aptarnauti 3 interesantai. 

Bakalauriniam darbui suteikta informacija  apie  Ryliškių paštą 

fotografijoje, pateiktos parodos „Atvirlaiškis iš Alytaus“ 

nuotraukos.  

P.Jauneikos magistriniam darbui (Pramogos ir laisvalaikis) suteikta 

informacija apie muziejuje saugomas nuotraukas. 

Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos parodai pateiktos 

nuotraukos apie Senamiesčio skverą. 

 2. Aptarnauti 34 interesantai.  

2.1. 1 interesantas. Alytaus spektakliai (magistriniam darbui 

Vilniaus edukologijos universitete). 

2.2. Aptarnauti 26 interesantai.Temos: Pastato Dariaus ir Girėno g. 

17 (Alytaus apylinkės teismo rūmai) istorija; Rinkos a. istorija; 

Paminklai knygnešiams Alytuje ir Alytaus r.; Tarpukario Alytaus 

gatvės; Sąjūdžio susikūrimas Alytuje; Informacija apie katalogą 

 

 

G.Tamošiūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

D.Aidukaitė 

 

V.Dunderis 

 

 

 

http://www.alytausmuziejus.lt/
http://www.alytausmuziejus/matutis.lt
http://www.alytausmuziejus/jonynas.lt
https://www.facebook.com/AlytausKrastotyrosMuziejus
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Pravesti 50 ekskursijų 

 

 

 

 

Edukaciniai užsiėmimai ne muziejuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Totoriai šalia mūsų“; Publikacijos apie Daugų praeitį; Alytaus 

apskrities viršininkas V. Vitkus; Dk Birutės 2-ojo ulonų pulko 

gydytojas J. Puodžiūnas; Pastatas kuriame pirmą kartą Alytuje buvo 

uždegta elektros lemputė; Medalio, ženkliuko, trafareto 

identifikavimas; Nuotraukoje įamžintų asmenų ir vietovės 

identifikavimas; Monetos vertės nustatymas; vietovės užfiksuotos 

fotografijoje identifikavimas; lankomiausi Alytaus istoriniai 

objektai; monetos nominalo, kilmės šalies ir vertės nustatymas; 

Alytaus miesto urbanistinė raida, senieji žemėlapiai; Lietuvos 

kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Alytaus skyriaus istorija; 

fotografijose įamžintų asmenų nustatymas; 1941 m. tremtiniai iš 

Alytaus. Parengtas Informacinis tekstukas savivaldybei: pastato 

Vilniaus g. 35 istorija. Ulonų g. pastatų istorija; Vinkšninių 

kapinyno archeologinių kasinėjimų istorija; numizmatiniai radiniai 

Daugų apylinkėse; senosios miesto pirties, Tilto g. 2 istorija. 

2.3. Aptarnauti 3 interesantai. Tema: savivaldybių muziejų rinkiniai; 

A. Žmuidzinavičiaus gyvenimas; Rutkos dvaras.  

2.4. Aptarnauti 4 interesantai. Temos: Informacija apie Daugus, 

Amatų mokyklos istorija (diplominiam darbui); Alytaus lankytinos 

vietos. Mokslo reforma tarpukariu Alytaus apskrityje.  

3. Aptarnauti 5 interesantai A.Matučio memorialiniame muziejuje. 

Temos: A.Matučio gyvenimas ir kūryba; A.Matučio m. muziejaus 

kūrimas; Miesto sodo įkūrimas; Šaulių namų statyba. 

4. Aptarnautas 1 interesantas A.Jonyno memorialiniame muziejuje. 

Tema – Muziejų nakties renginiai. 

5. Alytaus kraštotyros muziejaus bibliotekoje aptarnauti 5 

interesantai. Tema – archyvuose esanti istorinė medžiaga.   

 

Pravestos 45 ekskursijos: 

Alytaus kraštotyros muziejuje – 12  

Anzelmo Matučio memorialiniame muziejuje – 31  

Antano Jonyno memorialiniame muziejuje – 2 

 

Edukaciniai užsiėmimai ne muziejuje - 12: 

1. „Juostų pynimas“, Alytaus Piliakalnio pagrindinėje mokykloje – 

1; 

2. „Žvakių liejimas“, Tarzanijos nuotykių parke – 3; 

3. „Juostų pynimas“, senųjų amatų, archainės muzikos ir karybos 

festivalyje „Jotvos vartai“ Alytaus piliakalnio papėdėje – 1; 

4. „Juostų pynimas“, Dzūkijos regiono tradicinėje 15-oje mėgėjų 

teatrų šventėje-konkurse „Kaimo liktarna 2012“ – 1; 

5. „Advento papročiai“, Alytaus vaikų globos namuose – 1. 

6. Renginyje „Diena su knyga“ miesto teatro galerijoje. 

Demonstruota rankų darbo popieriaus gamyba - 1. 

7. Auksiniai anūkėlių piršteliai, P.Stulgos lietuvių liaudies muzikos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Balčiūnas  

 

V.Jenčiulytė  

 

 

V.Petrusevičienė  

 

 

I.Labutytė 

 

R.Vaitulionienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Jenčiulytė 

R. Stanevičiūtė 

D. Aidukaitė 

G. Dusevičiūtė 

G. Markevičienė 
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Įvairūs renginiai kitose Lietuvos 

vietose 

instrument muziejuje – 2. 

8. Ir po šimto metų tamsoj žiba, P.Stulgos lietuvių liaudies muzikos 

instrument muziejuje – 2. 

 

Dalyvavimas Knygų mugėje bendrame stende  su Muziejų 

asociacija 

 

 

 

 

D. Bagdonienė 

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS    

1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų 

bei koncepcijų rengimas (pavadinimai, 

trumpas apibūdinimas) 

1.Parengti parodos „Ir aš tarybinį rūbą 

vilkėjau“ parodos koncepciją ir teminį 

planą 

2. Parengti parodos „Mano vaikystės 

žaislai“ koncepciją ir teminį planą 

3. Parengti parodos „Technikos 

eksponatai AKM“koncepciją ir teminį 

planą  

4. Parengti koncepciją ekspozicijai: 

Matučio namų kambarys 

5. Parengti archeologinės ekspozicijos 

koncepciją 

6. Parengti parodos „Piemenukų 

apdarai ir apavas“ koncepciją ir teminį 

planą 

1. Parengtas parodos „Ir aš ten buvau, tarybinį rūbą vilkėjau...“ 

koncepcija ir teminis planas . Krimplinas, kartūnas ir kitos iki 

skausmo žinomos medžiagos dar iki šiol kur nors sušmėžuoja. 

Rodos, ir vaikystė buvo spalvingesnė, juk kiekvienas pamena savo 

mylimiausią ryškiai raudoną, mėlyną arba žalią paltuką, suknelę ar 

kelnytes, kurios papuoštos ančiuko, drugelio, gėlytės aplikacija. 

Kiekviena moteris sėmėsi patarimų įvairiais gyvenimo klausimais iš 

„Tarybinės moters“, „Moters kalendoriaus“ arba „Šeimos 

kalendoriaus“. Tuometinis mados žurnalas „Banga“, leidžiamas 

Vilniaus mados namų, buvo tas švyturys, kuris ne tik švietė į 

madingiausią pusę, bet buvo ir įkvėpimo šaltinis. 

2. Parengta parodos “...lyg sektų pasaką slaptingai” koncepcija ir 

teminis planas. Alytaus kraštotyros muziejuje organizuojama 

vaikiškų žaislų paroda, kurioje bus galima išvysti LTSR laikotarpio 

žaislus: guminius, poroloninius, plastmasinius, pliušinius žaislus, 

lėles, alavinius kareivėlius, mašinėles, stalo žaidimus ir kt. 

Seniausias parodoje eksponuojamas žaislas – spėjama, 1940 m. 

gaminta prisukama mechaninė katė iš Virginijaus ir Martyno 

Vekterių kolekcijos. Iš viso parodoje demonstruota daugiau kaip 

300 žaislų. 

3. Parengta parodos apie techniką “Alio, alio! Kalba radijas” 

koncepcija. Parodoje galima pamatyti radijo imtuvus, 

naudotus skirtinguose dešimtmečiuose, o dabar saugomus Alytaus 

kraštotyros muziejaus rinkiniuose. Paroda skirta radijo laidų Alytuje 

55-čiui. Parodą sudaro trys dalys: pirmoji – tarpukaris, antroji dalis 

– sovietmetis. Trečioji dalis – radijo stoties FM99 20-metis. 

4. Parengta atnaujintos ekspozicijos “Poeto kasdiena ir įkvėpimo 

šaltiniai” koncepcija A.Matučio memorialiniame muziejuje.   Tai 

Matulevičių šeimos gyvenamosios aplinkos fragmentas – 

autentiškas interjeras su pirmą kartą eksponuojamais memorialiniais 

daiktais. Ekspozicijoje atsispindi nerimstančio keliautojo ir gamtos 

mylėtojo įkvėpimo šaltiniai, kuriuos A. Matutis aptikdavo tiek 

Lietuvos miškuose, tiek tolimoje Rusijos šiaurėje. 

5. Parengta archeologinės ekspozicijos „Kai sieloms neliko 

medžių“. Koncepcija ir teminis planas. Ekspozicijos tema – Pietų 

Lietuvos regiono priešistorė ir Alytaus miesto kūrimasis.  

R. Stanevičiūtė 

I. Labutytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Aidukaitė 

O. Sakevičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Dunderis 

A. Balčiūnas 

 

 

 

 

 

V. Petrusevičienė 

 

 

 

 

 

V. Jenčiulytė 
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2. Atnaujintos ekspozicijos 

(pavadinimas ir vieta, nurodant filialą) 
 Atnaujinta ekspozicija Anzelmo Matučio memorialiniame 

muziejuje, A.Matučio g. 8. Ekspozicija vadinasi „Poeto kasdiena ir 

įkvėpimo šaltiniai“. 

V. Petrusevičienė 

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, 

vieta, laikas) 

1.Paroda „Ir aš tarybinį rūbą vilkėjau“ 

(AKM) 

2. Tautodailininkės Danutės 

Zalanskienės skiautinių paroda  

(galerija Skrydis) 

3. Rimanto Zinkevičiaus drožinių 

paroda (Skrydis) 

4. D. Marčiukaitienės autorinė paroda 

,,Auksinio šiaudo paslaptis". A. 

Matučio muziejuje. 

5. „Lyg sektų pasaką slaptingai“ 

(Mano vaikystės žaislai)  (Skrydis) 

6. Kunigaikščio Šiurpo valdose.(30 

metų archeologiniams tyrinėjimams 

Šiurpiliuose (1981-2011)  (Iš Suvalkų 

muziejaus rinkinių) (AKM) 

7. Klaipėdos burinis laivynas (Skrydis) 

8. Alytaus dailės mokyklos moksleivių 

diplominių darbų paroda (Jiezno 2 

Skrydis) 

9. Saadia Bahat (Izraelis) paroda 

(AKM) 

10.  Tarptautinio drožėjų plenero 

dalyvių darbų paroda (galerija 

„Skrydis“) 

11. Hermann Gschaider (Austrija) 

vieno eksponato paroda „TURIME 

PAŽVELGTI Į VIDŲ, KAD 

PAMATYTUME VAIVORYKŠTĘ...“ 

( Skrydis) 

12. Bonsų paroda (AKM) 

13.Vienožinskio meno mokyklos 

moksleivių diplominių darbų paroda 

14. Miesto gatvė 

15.Sentikių pasaulis (Skrydis) 

1. Paroda “Ira š ten buvau, tarybinį rūbą vilkėjau...” (iš AKM 

rinkinių). 2011 -11-12 iki 2012-04-08. 

2. Tautodailininkės Danutės Zalanskienės darbų paroda (galerija 

„Skrydis“) nuo 2012-01-10 – 2012-02-10. 

3. Dvejų Aukso vainikų laimėtojo Rimanto Zinkevičiaus drožinių 

paroda (galerija “Skrydis”). 2012-02-15 – 03-15.  

4. Alytaus lopšelio-darželio “Boružėlė” auklėtojos Danguolės 

Marčiukaitienės autorinė paroda “Auksinio šiaudo paslaptis” 

(A.Matučio m.m.). 2012-03-06 – 04-31.  

5. Vaikiškų žaislų paroda “...lyg sektų pasaką slaptingai” iš AKM 

rinkinių (galerija “Skrydis”). 2012-03-22 – 05-01. 

6. Paroda iš Suvalkų apygardos muziejaus (Lenkija) rinkinių 

“Kunigaikščio Šiurpo valdose. 30 metų archeologiniams 

tyrinėjimams Šiurpiliuose (1981 – 2011)” (AKM). 2012-04-17 – 06-

09. 

7. Paroda iš Lietuvos jūrų muziejaus rinkinių “Klaipėdos burinis 

laivynas” (galerija “Skrydis”). 2012-05-01 – 05-31.  

8. Alytaus dailės mokyklos moksleivių diplominių darbų paroda 

(Jiezno g. 2). 2012-06-01 – 06-31.  

9. Alytaus dailės mokyklos moksleivių diplominių darbų paroda 

(galerija “Skrydis”). 2012-06-01 – 07-10. 

10. Iš Alytaus kilusio skulptoriaus Saadia Bahat (Izraelis) skulptūros 

paroda “Po 73 metų” (AKM). 2012-06-15 – 08-15. 

11. Tarptautinio medžio drožėjų “Vaivorykštė ežerą semia” 

simpoziumo dalyvių darbų paroda (galerija “Skrydis”). 2012-07-11 

– 07-20. 

12.Hermann Gschaider (Austrija) vieno eksponato paroda 

„TURIME PAŽVELGTI Į VIDŲ, KAD PAMATYTUME 

VAIVORYKŠTĘ...“ ( Skrydis) 2012-07-25 – 08.20 

13. Tarptautinė bonsų paroda ir japoniškos kultūros pristatymas 

(AKM). 2012-08-22 – 08-25.  

14. Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto 

absolventų diplominių darbų paroda (AKM). 2012-09-06 – 10-07.  

15. Lazdijų krašto muziejaus paroda "Tremtinių takais: praeitis ir 

dabartis" (galerija “Skrydis”). 2012-10-09 – 11-13. 

16. Kauno miesto muziejaus paroda apie “Miesto gatvė” (AKM). 

2012-10-09 – 11-04. 

17. Paroda iš Suvalkų apygardos muziejaus (Lenkija) rinkinių 

“Sentikių pasaulis” (galerija “Skrydis”). 2012-11-15 – 12-07.  

18. Paroda “Alio alio! Kalba radijas...” iš Alytaus kraštotyros 

muziejaus rinkinių (AKM). 2012-11-23 – 2013-02-17. 

19. Alytiškio Džerinaldo Lukošiaus fotografijų paroda “Airija mano 

R. Stanevičiūtė, I. 

Labutytė 

D. Bagdonienė 

 

G. Markevičienė 

 

V. Petrusevičienė 

 

 

D. Aidukaitė 

O. Sakevičienė 

V. Jenčiulytė 

 

 

 

A. Balčiūnas 

V. Dunderis 

G. Markevičienė 

 

G. Markevičienė  

 

A.Jakunskienė 

G. Markevičienė 

G.Markevičienė, R. 

Stanevičiūtė 

 

D.Bagdonienė 

 

D.Bagdonienė 

 

A.Balčiūnas 

 

G.Markevičienė 

 

D. Bagdonienė 

 

V. Dunderis 

A. Balčiūnas 

G.Tamošiūnienė 
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16. Džerinaldo Lukošiaus fotografijų 

paroda 

17. Alio alio kalba radijas (paroda iš 

muziejaus rinkinių) 

 

akimis” (galerija “Skrydis”). 2012-12-11 – 2013-01-15. 

 

4. Parodos kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir užsienyje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 

1.Edukacinė paroda „Mūsų protėvių 

dvasia“. Alytaus policijos komisariate 

 

2.Edukacinė paroda „Mūsų protėvių 

dvasia“.Alytasu rajono seniūnijose. 

Simno kultūros centras  

 

3. Paroda „Totoriai šalia mūsų“. Simno 

kultūros centras 

 

4. Antanas Žmuidzinavičius. Prie 

gimtosios žemės versmės. Alytaus 

miesto savivaldybė 

5. „Mūsų protėvių dvasia“ Kauno 

miesto muziejuje 

5. Paroda „Ir po šimto metų tamsoj 

žiba...“ Kaune muziejų parodų  mugėje 

6. Paroda „Ir po šimto metų tamsoj 

žiba“ Suvalkų apygardos muziejuje 

(Lenkija 

 

 

1. Paroda „Mūsų protėvių dvasia“. Alytaus policijos komisariatas -

2012-02-23 – 2012-03-30.   

2. Edukacinė  paroda „Mūsų protėvių dvasia“. Simno kultūros 

centras – 2012-04-16 – 2012-04-30. 

3. Edukacinė  paroda „Mūsų protėvių dvasia“. Alytaus rajono 

Makniūnų pagrindinė mokykla – 2012-05-14 – 2012-06-27. 

4. Edukacinė  paroda „Mūsų protėvių dvasia“. Daugų kultūros 

centras, Alytaus rajonas – 2012-09-14 – 2013-01-23. 

5. Paroda „Ir po šimto metų tamsoj žiba“. Suvalkų apygardos 

muziejus (Lenkijoje) –2012-07-25 – 2012-08-25. 

6.  Paroda „Ir po šimto metų tamsoj žiba“.P. Stulgos lietuvių 

tautinės muzikos instrumentų muziejus, savivaldybių muziejų 

parodų mugėje Kaunas – 2012-09-04 – 2012-10-10. 

7. Paroda “Ir po šimto metų tamsoj žiba”. Lazdijų krašto muziejus – 

2012-10-12 – 2012-12-12. 

8. Paroda “Mūsų protėvių dvasia”. Kauno miesto muziejus – 2012-

08-01 – 2012-08-24. 

9. Paroda „Totoriai šalia mūsų”. Lietuvos prezidento K. Griniaus 

memorialiniame muziejuje, Marijampolėje – 2012-04-04 – 2012-06- 

10. Paroda „Antanas Žmuidzinavičius. Prie gimtosios žemės 

versmės.“ Alytaus miesto savivaldybė 2012 02 16 – 2012 03 07 

 

V. Jenčiulytė, 

A.Balčiūnas 

V. Jenčiulytė 

A. Balčiūnas 

V. Jenčiulytė 

A. Balčiūnas 

V. Jenčiulytė 

A. Balčiūnas 

G.Markevičienė  

 

G.Markevičienė 

 

 

G.Markevičienė 

 

V.Jenčiulytė 

 

V.Dunderis 

 

 

A.Balčiūnas 

5. Virtualios parodos (pavadinimas, 

tinklalapio adresas) 

1.Sovietinio laikotarpio Dzūkijos 

ženkliukai 

 

 V. Dunderis 

 

6. Bendradarbiavimas su kitais 

muziejais (kokioms parodoms, kokių ir 

kiek eksponatų paskolinta) 

Planuojama bendradarbiauti su  

nacionaliniu muziejumi rengiant 

archeologinę ekspoziciją. 

I. Pasiskolinta 

1. Ilgalaikei ekspozicijai nuo 1993 m. iš Lietuvos Nacionalinio 

muziejaus pasiskolinti 29 archeologijos eksponatai (keraminių 

puodų šukės). 

Iš kitų muziejų per metus pasiskolinti 29 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. 
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4.  Anzelmo Matučio tėviškės muziejui ilgalaikei ekspozicijai 

paskolinta 12 A.Matučio memorialinio muziejaus eksponatų. 

5. Alytaus A. Ramanausko-Vanago gimnazijos muziejaus 

ekspozicijai paskolinta 1 knyga iš A.Matučio memorialinio 

muziejaus rinkinių.  

6. Alytaus A. Ramanausko-Vanago gimnazijos muziejaus 

ekspozicijai paskolinta 20 eksponatų iš Raštijos knygų rinkinio. 

7. Parodai „Spaudos draudimo laikotarpio leidiniai“ renginyje 

„Daina su knyga“, Alytaus miesto teatre, paskolinta 15 eksponatų iš 

Raštijos knygų rinkinio. 

8. Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vankiškių 

filialo organizuotai  parodai, skirtai kalbos, knygos, spaudos 

atgavimo dienai ir Muziejų metams pažymėti paskolinta15 

eksponatų iš Raštijos knygų rinkinio. 

9. Parodai „Totoriai šalia mūsų”, Lietuvos prezidento K. 

Griniaus memorialiniame muziejuje, Marijampolėje, paskolinti 

27 eksponatai. 

10. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijai,  renginiui 

skirtam A. Ramanausko-Vanago žūties 55-osioms metinėms 

paskolintas 1 eksponatas iš Raštijos knygų rinkinio. 

Per metus kitiems muziejams ir organizacijoms paskolinta 117 

eksponatų. 

7. Kiti darbai (Skolinti eksponatai iš 

privačių asmenų) 
 Pasiskolinta iš privačių asmenų: 

1. Parodai „Ir aš ten buvau, tarybinį rūbą vilkėjau“ pasiskolinti 

90 eksponatų (drabužiai, avalynė, papuošalai, rankinės) iš privačių 

asmenų asmeninių archyvų.   

2. Parodai „...lyg sektų pasaką slaptingai“ pasiskolinti 337 

eksponatai (žaislai) iš privačių asmenų ir kolekcininkų asmeninių 

archyvų. 

3. Parodai “Alio alio! Kalba radijas...” pasiskolinti 29 

eksponatai iš privačių asmenų.    

4. Parodai “Alio alio! Kalba radijas...” pasiskolinti 35 

eksponatai iš radijo stoties FM99.    

 

Paskolinta privatiems asmenims: 

1. Birutei Malaškevičiūtei publikacijų rengimui vietos periodinėje 

spaudoje 2 eksponatai iš Raštijos knygų rinkinio. 

 

Iš privačių asmenų muziejaus parodoms skolinti 491 eksponatai. 

Privatiems asmenims paskolinti 2 eksponatai. 

 

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ 

VEIKLA 
   

1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, 

įskaitant elektroninius, rengimas ir 

Knygos „ Bazorų kapinynas“ leidyba 

Knygos “Trimitas” 1920 – 1940 

1.Išleista E.Svetiko knyga „Bazorų kapinynas: christianizacijos 

šaltiniai“ trimis kalbomis (lietuvių, lenkų ir anglų, 235 psl.) 

V. Jenčiulytė 

A. Balčiūnas 
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leidyba (autorius, pavadinimas, apimtis dzūkiškos bibliografijos” rengimas 

Leidinio (albumo) apie Alytaus miesto 

ir rajono piliakalnius rengimas 

 

Katalogo „Dzūkiškos prijuostės“ 

rengimas ir leidyba 

 

2.Rengiama knyga “Trimitas” 1920 – 1940. Dzūkų krašto 

bibliografija 

3. Rengiamas leidinys apie Alytaus miesto ir rajono piliakalnius 

„Alytaus rajono piliakalniai“  

 

 

4. Parengtas ir išleistas katalogas „Raštai margi, prijuostėn sudėti“ 

(117 psl.).  

A.Jakunskienė 

Š. Šimkevičius 

D.Bagdonienė 

 

V. Jenčiulytė 

A. Balčiūnas 

G. Tamošiūnienė 

D. Aidukaitė 

M.Lebednykaitė 

G. Tamošiūnienė 

2. Informacinių leidinių (bukletų, 

kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir 

leidyba (kokiomis kalbomis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakatai (lietuvių k.) viso 171 vnt.: 

1. Parodai „Ir aš ten buvau, tarybinį rūbą vilkėjau...“ – 25 vnt. 

2. Tautodailininkės Danutės Zalanskienės darbų parodai – 5 vnt. 

3. Medžio drožėjo, dvejų Aukso vainikų laimėtojo Rimanto 

Zinkevičiaus darbų parodai – 5 vnt. 

4. Parodai „...lyg sektų pasaką slaptingai“ – 5 vnt. 

5. Muziejų nakties renginiui „Sukam laiko pedalus“ – 30 vnt. 

6. Parodai „Kunigaikščio Šiurpo valdose. 30 metų archeologiniams 

tyrinėjimams Šiurpiliuose (1981-2011)“ – 15 vnt. 

7. Parodai „Klaipėdos burinis laivynas“ – 3 vnt. 

8. Poezijos pavasario renginiui „Arbata su dviem šaukšteliais 

poezijos“ – 5 vnt.  

9. Iš Alytaus kilusio skulptoriaus Saadia Bahat (Izraelis) skulptūros 

darbų parodai „Po 73 metų“ – 20 vnt. 

10. Lietuvos „Muziejų kelio“ renginiui „Dainuoju poeziją“ – 7 vnt. 

11. Parodai „Sentikių pasaulis“ – 15 vnt. 

12. Parodai „Alio alio! Kalba radijas...“ – 20 vnt. 

13. Fotografijų parodai „Airija mano akimis“ – 13 vnt.  

14. Skelbimas interneto portalams renginiui „Plunksnos meistrai iš 

Dzūkijos“ – 1 vnt. 

15. Skelbimas interneto portalams renginiui „Antanui Jonynui - 89“ 

– 1 vnt. 

16. Skelbimas interneto portalams renginiui „Ateina Kalėda...“ – 1 

vnt. 

Kvietimai (viso 130 vnt.): 

1. Parodos „Kunigaikščio Šiurpo valdose. 30 metų archeologiniams 

tyrinėjimams Šiurpiliuose (1981-2011)“ atidarymui – 100 vnt. 

2. Iš Alytaus kilusio skulptoriaus Saadia Bahat (Izraelis) skulptūros 

darbų parodos „Po 73 metų“ atidarymui – 30 vnt. 

3. Parodos „Sentikių pasaulis“ atidarymui – 100 vnt. 

Informaciniai plakatai stacionariuose stenduose: 

1. Paroda „Ir aš ten buvau, tarybinį rūbą vilkėjau...“ – 5 vnt. 

Skirtukai: 

Parengti 3 skirtukai po 500 vnt., reklamuojantys edukacinius 

užsiėmimus: „Baltų karyba“, „Pats mažiausias“, „Aš - vaškinis 

G. Markevičienė 
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Atvirukų su muziejaus eksponatais  

ruošimas leidybai 

drevinukas“. 

 

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje 

spaudoje rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

Jiezno ugniagesių istorija (Leidykla 

„Versmė“) 

Alytaus apskrities ugniagesiai (iki 

1944 m.). Dainava.  

Alytaus kalendorius. Alytaus 

naujienos, www.alytausgidas.lt, 

Radijas FM99 

Alytaus gatvių raida. Dainava 

Nežinomas žetonas AKM rinkiniuose 

Metraštis “Numizmatika”   

AKM numizmatikos įsigijimai 2006–

2011 m. Metraštis Numizmatika 

Alytaus rajono piliakalniai. IV dalis.  

Dainava 

Apie dzūką Miroslavo buhalterį Praną 

Bieliauską – nuo tremties iki šiandien 

Kultūra tarpukario Alytuje. Dainava 

Archeologija. Alytaus naujienos 

 XVI a. Alytaus moters kostiumas 

Lietuvos teatro laviravimas 

sovietmečiu tarp cenzūros ir 

saviraiškos laisvės galimybių.  

Vaikų auklėjimo papročiai Dzūkijoje.  
Iš ciklo „Alytaus kraštotyros muziejaus 

rinkiniai 

Pietų aukštaičių patarmės istorija, 

dabartis, ateitis 

1. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius// Alytaus 

naujienos - 2012, sausio 4 d.//www.alytausgidas.lt 

//www.gintarinesvajone.lt 

2. Vilmantė Petrusevičienė. Anzelmas Matutis: "Tik meilė žemę 

paskandins žieduos..."// Alytaus naujienos - 2012, sausio 11 d. 

3. Sovietiniam aprangos "kodui" skirta paroda priminė "deficitą", 

"blatą", "fasonus" ir "Tarybinę moterį" // Alytausgidas.lt - 2012, 

sausio 25 d. 

4. Nostalgija kvepianti paroda Alytaus kraštotyros muziejuje// 

Alytiškis.lt - 2012, sausio 26 d. 

5. Rasa Stanevičiūtė, Irma Labutytė. Ir aš ten buvau, tarybinį rūbą 

vilkėjau...// Alytaus naujienos - 2012, sausio 27 d. 

6. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius// Alytaus 

naujienos - 2012, vasario 7 d.// www.alytausgidas.lt 

//www.gintarinesvajone.lt 

7. Daiva Bagdonienė. Alytuje pradėti muziejų metai: Pietų Lietuvos 

muziejininkams - paroda ir filmas// Alytausgidas.lt - 2012, vasario 

29 d. 

8. Alytaus kraštotyros muziejuje vyko "Muziejų metų" renginių ir 

veiklų aptarimas// Dzukijostv.lt - 2012, vasario 29 d. 

9. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Kovas // 

www.alytausgidas.lt //www.gintarinesvajone.lt 

10. Deimantė Aidukaitė. Alytaus kraštotyros muziejuje - įvairių 

laikų žaislų paroda// Alytaus naujienos - 2012, kovo 22 d. 

11. Rasa Stanevičiūtė. Irma Labutytė. Originaliosios mados kūrėjos: 

darbas buvo mylimas, tad ir nuovargis nebuvo baisus// Alytaus 

naujienos - 2012, kovo 27 d. 

12. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Balandis // 

www.alytausgidas.lt //www.gintarinesvajone.lt 

13. Daiva Bagdonienė. Pagrindinė projekto idėja - sukurti 

archeologines ekspozicijas Alytaus kraštotyros muziejuje// 

Alytausgidas.lt - 2012, balandžio 12 d. 

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

www.alytausgidas.lt //www.gintarinesvajone.lt 

15. Vilmantas Dunderis. Per metus: Alytaus kraštotyros muziejus// 

Alytausgidas.lt - 2012, gegužės 18 d. 

16. Rasa Stanevičiūtė. Kaip mes sukome laiko pedalus...// Alytaus 

naujienos - 2012, gegužės 25 d. 

17. Daiva Bagdonienė. Tęsiama pažintis su jotvingių pasaulėžiūra// 

Alytaus naujienos - 2012, birželio 28 d.  

18. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius// Alytaus 

V. Dunderis 

V. Dunderis 

V. Dunderis 

V. Dunderis 

V. Dunderis 

V. Dunderis 

A. Balčiūnas 

Š. Šimkevičius 

D. Aidukaitė 

V. Jenčiulytė 

G. Markevičienė 

R. Stanevičiūtė 

R. Stanevičiūtė 

 

 

A.Kalašnikovienė 

I. Labutytė 

 

 

 

 

 

http://www.alytausgidas.lt/
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naujienos - 2012, liepos 3 d.// www.alytausgidas.lt 

//www.gintarinesvajone.lt 

19. Vilmantė Petrusevičienė. Alytaus miesto vaikai drožėjams 

pristatė vaikų poeto kūrybą// Alytaus naujienos - 2012, liepos 20d. 

20. Vilmantė Petrusevičienė. Irma Labutytė. "Lietuvos muziejų 

kelias" užsuks į mūsų miestą// Alytaus naujienos - 2012, liepos 27 d. 

21. Irma Labutytė. Pažintis su bitėmis ir melodingas vakaras// 

Alytaus naujienos - 2012, rugpjūčio 3 d. 

22. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius// Alytaus 

naujienos - 2012, rugpjūčio 8 d. 

23. Irma Labutytė. Antano Jonyno memorialinis muziejus: 

krintančių obuolių melodija// Alytaus naujienos - 2012, rugpjūčio 11 

d. 

24. Rasa Stanevičiūtė. Žmogus iš cirko. Alberto Riabovo portretas// 

Alytaus naujienos - 2012, rugpjūčio 31 d. 

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

Alytaus naujienos - 2012, rugsėjo 13 d. 

26. Vilmantė Petrusevičienė. Mokytoja Larisa Kunčinienė - 

pavyzdys ir įkvėpimas// Alytaus naujienos - 2012, rugsėjo 13 d. 

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

www.alytausgidas.lt //www.gintarinesvajone.lt 

28. Vilmantė Petrusevičienė. Jaunimas ieško ir atranda Maironį// 

Alytaus naujienos - 2012, spalio 30 d.  

29. Gintarė Dusevičiūtė. Vėlinės šiandien ir seniau// Alytaus 

naujienos - 2012, spalio 31 d. 

30. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Lapkritis// 

Alytaus naujienos - 2012, lapkričio 7 d. 

31. Gintarė Dusevičiūtė. Kraštotyros muziejuje - trys skirtingos 

šeštadieninės popietės// Alytaus naujienos - 2012, lapkričio 24 d. 

32. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Gruodis // 

www.alytausgidas.lt //www.gintarinesvajone.lt 

33. Šarūnas Šimkevičius. Paroda "Alio, alio! Kalba radijas..."// 

http://voruta.lt - 2012, gruodžio 20 d. 

34. Gintarė Dusevičiūtė. Kalėdų eglutės tradicija: nuo ko viskas 

prasidėjo?// Voruta Nr. 26 - 2012, gruodžio 22 d. 

35. Vilmantas Dunderis. Jono Hlebavičiaus žetonas// Metraštis 

“Numizmatika” 2008 - 2011, I ketv., Vilnius, 2012. 

36.  Vilmantas Dunderis. AKM numizmatikos įsigijimai 2006 – 

2011 m. // Metraštis “Numizmatika”, I ketv., 2008 - 2011, I ketv., 

Vilnius, 2012. 

37. Vilmantas Dunderis. Kolekcininkų parodos Alytuje// Metraštis 

“Numizmatika” 2008-2011, Vilnius, 2012.  

38. Šarūnas Šimkevičius. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai 

paminėti konferencija Seime // www.voruta.lt,  2012-05-09. 

http://www.voruta.lt/
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39. Vilmantas Dunderis. „Dievui garbė, artimui pagalba“// Dainava, 

2012,  Nr. 1. 

40. Deimantė Aidukaitė. „1922-1938 m. Leipalingio parapijos 

gyventojų pavardės pagal RKB santuokos metrikų knygą“//  

Dainava, 2012,  Nr. 1. 

41. Vilmantas Dunderis „Rotušės aikštė“// 2012 12 09, 

http://gintarinesvajone.lt/?p=9519 

42. Vilmantas Dunderis „Antrojo Alytaus senamiestis“// 2012 12 

11, http://gintarinesvajone.lt/?p=9534 

43. Vilmantas Dunderis „Senojo turgaus aikštė“// 2012 12 13, 

http://gintarinesvajone.lt/?p=9584 

44. Šarūnas Šimkevičius. “Alio, alio, kalba radijas...” //2012-12-19, 

http://www.voruta.lt/alio-alio-kalba-radijas/ 

45. Šarūnas Šimkevičius. „Su vilkais gyventi: mados ir gangsterinis 

kinas“//, 2012-12-03, http://www.voruta.lt/su-vilkais-gyventi-

mados-ir-gangsterinis-kinas/ 

46. Šarūnas Šimkevičius. „Tarptautinė knygotyros konferencija 

„Mokslo kūrėjai“// 2012-10-04, http://www.voruta.lt/tarptautine-

knygotyros-konferencija-%E2%80%9Emokslo-

kurejai%E2%80%9C/ 

47. Šarūnas Šimkevičius. „Henrikas Lizdenis – Dzūkijos istorijos 

puoselėtojas“//  2012 11 07, 

http://www.dainavosgidas.lt/index.php?cid=85043&new_id=113881  

48. Šarūnas Šimkevičius. „Senovinių radijų paroda Alytuje“// 2012-

12-21, 

http://www.dainavosgidas.lt/index.php?cid=85043&new_id=115744 

49. Šarūnas Šimkevičius „Alio, Alio! Kalba radijas...“// 2012-12-20, 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-12-20-alio-alio-kalba-

radijas/92561 

50. Deimantė Aidukaitė. „Napoleono Didžiosios armijos pėdsakai 

buvusioje Seinų apskrityje“// Dainava, 2012,  Nr. 2 

Viso parengta 50 publikacijų. 

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 

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 m. 

11.  Dzūkija bibliografijoje 

12. Alytaus apskrities bažnyčių istorija 

13. Laidotuvių papročiai Dzūkijoje 

muziejininkai 

http://gintarinesvajone.lt/?p=9519
http://gintarinesvajone.lt/?p=9534
http://gintarinesvajone.lt/?p=9584
http://www.voruta.lt/alio-alio-kalba-radijas/
http://www.voruta.lt/su-vilkais-gyventi-mados-ir-gangsterinis-kinas/
http://www.voruta.lt/su-vilkais-gyventi-mados-ir-gangsterinis-kinas/
http://www.voruta.lt/su-vilkais-gyventi-mados-ir-gangsterinis-kinas/
http://www.voruta.lt/su-vilkais-gyventi-mados-ir-gangsterinis-kinas/
http://www.voruta.lt/tarptautine-knygotyros-konferencija-%E2%80%9Emokslo-kurejai%E2%80%9C/
http://www.voruta.lt/tarptautine-knygotyros-konferencija-%E2%80%9Emokslo-kurejai%E2%80%9C/
http://www.voruta.lt/tarptautine-knygotyros-konferencija-%E2%80%9Emokslo-kurejai%E2%80%9C/
http://www.dainavosgidas.lt/index.php?cid=85043&new_id=113881
http://www.dainavosgidas.lt/index.php?cid=85043&new_id=115744
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-12-20-alio-alio-kalba-radijas/92561
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-12-20-alio-alio-kalba-radijas/92561
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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.  Gyvenamojo namo istorija 

Alytuje, Vilniaus g. 13 

16. Fotoatelje ir fotografai pietų 

Lietuvoje 

17. Mokytoja L. Kunčinienė 

18.Alytaus miesto parkai 

19. A. Matučio gyvenimas ir kūryba 

20. Alytaus pašto istorija 

21.  Alytus ir jo apylinkės iki 1915 

metų 

22. Alytaus istorija 1940 – 1953 m. 

23.   Tarybinio laikotarpio Dzūkija 

24. Kultūra tarpukario Alytuje 

25. Sovietmečio draugijos Alytuje 

 

14. Transportas Alytuje 1918 – 1940 m. 

15.  Gyvenamojo namo istorija Alytuje, Vilniaus g. 13 

16. Fotoatelje ir fotografai pietų Lietuvoje 

17. Mokytoja L. Kunčinienė 

18. Alytaus miesto parkai 

19. A. Matučio gyvenimas ir kūryba 

20. Alytaus pašto istorija 

21.  Alytus ir jo apylinkės iki 1915 metų 

22. Alytaus istorija 1940 – 1953 m. 

23.   Tarybinio laikotarpio Dzūkija 

24. Kultūra tarpukario Alytuje 

25. Sovietmečio draugijos Alytuje 

 

5. Mokslinių straipsnių rengimas 

(autorius, pavadinimas, leidinys) 
   

6. Mokslinių ir kitų konferencijų 

rengimas muziejuje (pavadinimas, vieta, 

laikas) 

Konferencija „Alytaus miesto 

šviesuolių portretai“ 

 

2012 m. birželio 13 d. konferencija „Alytaus šviesuolių portretai“.  

Konferencijoje dalyvavo 60 dalyvių. 

A.Jakunskienė 

 

7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose 

konferencijose ne muziejuje (tema, 

vieta, dalyviai) 

1. Savivaldybių muziejų bendrijos 

konferencija „Parodų tiltai: informacija 

ir komunikacija“ 

2. Tarptautinė konferencija „Jotvingių 

palikimo pritaikymas pažinimui“ 

 

1. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti konferencija 

Seime, Vilniuje. (1 darbuotojas). 2012-05-07. 

2. Tarptautinė numizmatikos konferencija: istorinės Lietuvos ir su ja 

susijusių šalių paveldas – įžvalgos švietimui ir mokslui, Lietuvos 

nacionaliniame muziejuje, Vilniuje. (1darbuotojas). 2012-05-23-26. 

3. Tarptautinė konferencija, skirta Muziejų metams, „Muziejus XXI 

amžiuje – pokyčiai ir iššūkiai“, Seime, Vilniuje. (2 darbuotojai). 

2012-09-21. 

4. Tarptautinė knygotyros konferencija „Mokslo kūrėjai“, Vilniuje. 

(1 darbuotojas). 2012-09-27.  

5. Savivaldybių muziejų bendrijos konferencija „Parodų tiltai: 

informacija ir komunikacija“. Kauno Rotušėje, Kaune. (3 

darbuotojai). 2012-10-02. 

6.Dalyvavimas tarptautinėje 13  LOAM organizuotas 6-asis 

tarptautininiame  susitikime-konferencijoje „Šeimos istorija – 

istorija šeimai“ 2012 09 13 Rumšiškėse liaudies buities muziejuje 

 

 



 25 

8. Pranešimai mokslinėse 

konferencijose (autorius, pavadinimas, 

vieta) 

1. Pranešimas savivaldybių muziejų 

konferencijoje “Parodų tiltai. 

Informacija ir komunikacija” apie 

Alytaus kraštotyros muziejaus patirtį 

eksponuojant paroda “Mūsų protėvių 

dvasia” Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje 

2.„Mokytoja Larisa Kunčinienė“ 

konferencijai „Alytaus šviesuolių 

portretai“ 

3.„Jonas Miškinis – Alytaus kultūrinio 

gyvenimo puoselėtojas 

4. A. Rukuižos veikla ir darbai Alytuje  

5. Muzikos mokytojas Juozas  

Smilinskas“   

6. Domas Dabriška – mokytojas, 

aktorius, scenaristas“ 

7. Profesorė Regina Žepkaitė  

8. Cirko vadovas Albertas Riabovas 

 

1. Vilmos Jenčiulytės  pranešimas „Keliaujančios parodos: patirtis ir 

pamokos“ Savivaldybių muziejų bendrijos  konferencijoje „Parodų 

tiltai: informacija ir komunikacija“ Kaune, Rotušės a. 15, 2012-10-

02 d. 

2. Vilmantė Petrusevičienė “Mokytoja Larisa Kunčinienė – 

pavyzdys ir įkvėpimas”. Alytaus kraštotyros muziejaus 

konferencijoje “Alytaus šviesuolių portretai”, Alytuje. 2012 m. 

birželio 13 d. 

3. Deimantė Aidukaitė “Istorikės Reginos Žepkaitės pedagoginė 

veikla Alytuje”. Alytaus kraštotyros muziejaus konferencijoje 

“Alytaus šviesuolių portretai”, Alytuje. 2012 m. birželio 13 d. 

4. Rasa Stanevičiūtė “ Žmogus iš cirko. Alberto Riabovo portretas”. 

Alytaus kraštotyros muziejaus konferencijoje “Alytaus šviesuolių 

portretai”, Alytuje. 2012 m. birželio 13 d. 

5. Anelė Kalašnikovienė “Drobėse įaustas Julijos Platūkienės 

gyvenimas”. Alytaus kraštotyros muziejaus konferencijoje “Alytaus 

šviesuolių portretai”, Alytuje. 2012 m. birželio 13 d. 

6. Vilma Jenčiulytė. “Nepažintas Jonas Miškinis”. Alytaus 

kraštotyros muziejaus konferencijoje “Alytaus šviesuolių portretai”, 

Alytuje. 2012 m. birželio 13 d. 

7. Vilmantas Dunderis. “Alytaus miškų mokyklos įkūrėjas”.  

Alytaus kraštotyros muziejaus konferencijoje “Alytaus šviesuolių 

portretai”, Alytuje. 2012 m. birželio 13 d. 

8. Gintarė Dusevičiūtė „Kalendorinių švenčių tradicijos samprata 

sovietmečiu“2012 11 15-16  II –oje tarptautinėje konferencijoje 

„Tradicijos ir modernumo dermė, priešprieša, raidos perspektyvos“ 

tema „, Klaipėdos universitetas. 

9. Gintarė Dusevičiūtė „Šiuolaikinio miestiečio ir kaimiečio 

sampratos kaita“ III darbo sekcijoje – kaimo sociokultūrinės 

situacijos pokyčiai. Šiaulių universiteto organizuotoje 5- ojoje 

tarptautinėje Jono Prano Aleksos vardo konferencija „Šiuolaikinė 

kaimo vizija 2012 09 21  

V.Jenčiulytė 

 

 

 

V. Petrusevičienė 

 

 

 

D. Aidukaitė 

 

 

R. Stanevičiūtė 

 

 

A. Kalašnikovienė 

 

 

V. Jenčiulytė 

 

 

V. Dunderis 

 

 

G. Dusevičiūtė 

 

 

 

 

G. Dusevičiūtė 

9. Kiti darbai Paskaitų skaitymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaitytos 3 paskaitos: 

1. Paskaita „Holokaustas Alytuje“ Alytaus Adolfo Ramanausko – 

Vanago gimnazijos moksleiviams. 2012-01-27.  

2. Paskaita „Alytaus jaunimo kultūrinė rezistencija 1941 - 1990“. 

(Minėjime, skirtame R.Kalantos žūties 40-mečiui, Alytuje. 2012-05-

14. 

3. Paskaita „Kokia yra muziejininko profesija?“ Alytaus Šv. 

Benedikto Gimnazijos moksleiviams. 2012-10-16. 

 

Darbas kt. mokslo institucijose: 

1. Kauno apskrities archyvas – 1 darbuotojas (1 diena); 

2. Lietuvos istorijos institutas – 2 darbuotojai (5 dienos); 

3. Lenkijos valstybinis archyvas Varšuvoje – 1 darbuotojas (5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 muziejininkai 
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Pranešimai seminaruose 

 

dienos); 

4. Lietuvos ypatingasis archyvas – 1 darbuotojas (1 diena); 

5. Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas – 2 

darbuotojai (1 diena); 

6. Vytauto Didžiojo karo muziejus, Kaunas – 2 darbuotojai (1 

diena). 

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

8. Lietuvos nacionalinis muziejus – 1 darbuotojas (1 diena). 

 

Darbas bibliotekose: 

1. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje – 1 darbuotoja (2 

dienos); 

2. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – 1 

darbuotojas (2 dienos); 

3. Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje – 1 darbuotojas (2 

dienos). 

 

Pranešimai seminaruose 

pranešimas seminare „Muziejų edukacinių programų pritaikymo 

bendrojo ugdymo programoms galimybės” tema „Edukacinės 

programos Alytaus kraštotyros muziejuje “,2012 10 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Dusevičiūtė 

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  Faleristikos fondas 100 eksponatų, A. 

Matučio muziejus 10 eksponatų, 40 

etnografijos eksponatų, 30 filokartijos 

eksponatų, fotografija 

Suskaitmeninti 428 eksponatai (GEK 408, PF 20): 

Fotografijos rinkinio – 348 eksponatai (328 GEK ir 20 PF). 

Faleristikos – 7 eksponatai (7 GEK) 

Sfragistika – 23 eksponatai ( 23 GEK) 

Filokartija – 47 eksponatai (47 GEK) 

Vaizdo garso rinkinys – 3 GEK 

 

G. Tamošiūnienė 

R. Stanevičiūtė. V. 

Petrusevičienė 

V. Dunderis 
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3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo 

projektuose (pavadinimas, partneriai, 

kt.) 

Dalyvauti tarptautiniam e senų 

nuotraukų, sukurtų 1839- 1939 metais, 

skaitmeninimo ir sklaidos projekte. 

 

„Europeana Photography“ – 2012 m. vasario – 2015 m. sausio mėn. 

vykdomas tarptautinis senų fotografijų, sukurtų 1839-1939 m.  

(pirmąjį fotografijos gyvavimo šimtmetį), skaitmeninimo ir sklaidos 

projektas. Jo metu suskaitmenintos ir automatizuotai aprašytos 

fotografijos visuomenei bus pristatytos Lietuvos integralios muziejų 

informacinės sistemos (LIMIS), muziejų elektroninių katalogų 

viešose prieigose Internete ir bus pateiktos į svarbiausią Europos 

kultūros paveldo portalą „Europeana“ www.euroeana.eu ir čia taip 

pat prieinamos visiems interneto vartotojams. Projektą įgyvendina 

19 partnerių iš 13 pasaulio šalių. Alytaus kraštotyros muziejus– 

vienas iš dalyvių.  

G. Tamošiūnienė 

4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų 

bazėmis gebėjimų ugdymas 

(dalyvavimas darbo grupėse, 

mokymuose) 

Dalyvavimas Kultūros istorijos darbo 

grupės veikloje ir mokymuose 

1. Lietuvos dailės muziejaus  Lietuvos muziejų informacijos, 

skaitmeninio ir LIMIS centro organizuotame  seminare „Muziejinių 

vertybių fotografavimo specifika“ dalyvavo 1 darbuotoja. 

2. Lietuvos dailės muziejaus  Lietuvos muziejų informacijos, 

skaitmeninio ir LIMIS centro organizuotoje Muziejų dienoje, 

skirtoje Lietuvos dalyvavimui Europos kultūros paveldo portale 

„Europeana“, dalyvavo 1 darbuotoja. 

 

G.Tamošiūnienė 

 

 

A.Kalašnikovienė 

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,), informaciniame-

reklaminiame leidinyje „Ką veiksi po 

to“ 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, Lietuvos radijo – 2 

1. Parengta 17 informacinių pranešimų 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; 

17 informaciniai pranešimai - www.fm99.lt;  

12 informacinių pranešimų - www.alytausgidas.lt; 

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

Informaciniai pranešimai spaudai: laikraščiui „Alytaus naujienos” – 

17; „Miesto laikraštis – 4; „Alytaus dienraštis“ – 6. 

 

2. Reportažai apie parodas bei renginius muziejuje: 

Dzūkijos TV – 27; 

LTV laida „Panorama“ – 3; 

Radijas „FM99“ – 12.  

 

3. Dalyvavimas laidose ir kt.: 

1. Interviu LRT laidai „Panorama“ apie parodą „Ir aš ten buvau, 

tarybinį rūbą vilkėjau...“. Sausio 24 d. 

2. Interviu Dzūkijos TV apie parodą „Ir aš ten buvau, tarybinį rūbą 

vilkėjau...“.Sausio 24 d.  

3. Interviu „Lietuvos žinioms“ apie senąjį geležinkelio tiltą. Vasario 

5 d. 

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

gimtadienio šventę. Sausio 6 d. 

5. Interviu Dzūkijos TV (laida „Žinios“)  apie popietę šeimoms 

„Margą juostą aš pinu“. Vasario 7 d.  

6. Interviu Dzūkijos TV apie parodėlę „Auksinio šiaudo paslaptis“. 

Kovo 6 d. 

7.  Interviu radijui FM99 apie A. Matučio gimtadienio šventę ir 

muziejaus veiklą. Sausio 4 d. 

8. Interviu „Miesto laikraščiui“, tema „Ar reikia Alytuje įamžinti 

Kovo 11-osios atminimą?“. Kovo 8 d.  

9. Interviu Dzūkijos televizijai apie pintines juostas. Vasario mėn. 

10. Interviu Dzūkijos TV renginyje „Diena su knyga“ apie 

popieriaus gamybą. Kovo 15 d.  

11. Interviu radijui „FM99“ apie vaikiškų žaislų parodą. Kovo 22 d. 

12. Interviu radijo „FM99“ LAIDAI „Tauškučių skrynelė“ apie 

Verbų sekmadienį bei kiaušinių marginimo būdus. Balandžio 1 d. 

13. Dalyvavimas radijo „FM99“ laidoje, kurioje vyko gražiausio 

velykinio margučio rinkimai. Balandžio 12 d. 

14. Pokalbis radijuje “FM99” su Vilmantu Dunderiu, kandidatu 

miesto kultūros premijai gauti. Birželio 12 d. 

15. Interviu Dzūkijos TV apie Lietuvos jūrų muziejaus parodą „1 

jūra – 4 istorijos“. Birželio 2 d. 

16.  Interviu Dzūkijos TV  laidai „Žinios“ apie A. Matučio 

personažų skulptūrų parką. Rugpjūčio 29 d. 

17.  Interviu „Miesto laikraščiui“ apie A.Matučio memorialinio 

muziejaus veiklą. Rugpjūčio 29 d.  

18. Interviu “Pūko” radijui apie šeštadieninę popietę “Advento 

vainikas”. Lapkričio 21 d.  

19. Pokalbis radijuje FM99 apie parodą „Alio alio! Kalba radijas...“. 

Lapkričio 22 d. 

20. Interviu Dzūkijos TV apie parodą „ Alio alio! Kalba radijas...“. 

Lapkričio 23 d. 

2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems 

buvo organizuotos specialios reklamos 

kampanijos ir jas trumpai apibūdinti) 

 Reklaminė akcija tarptautinės Muziejų nakties renginiui „Sukam 

laiko pedalus“: parengta renginio programa, padaryti lankstinukai, 

kurie buvo platinami viešose vietose, anonsai laikraštyje „Alytaus 

naujienos“, „Alytaus gide“, interviu radijuje FM99 apie muziejaus 

organizuojamą šventę.  

 

D. Bagdonienė 

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.  

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 

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.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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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 

elektroniniais laiškais muziejaus lankytojams, Alytaus miesto 

tarybos nariams, Alytaus miesto savivaldybės administracijos 

darbuotojams, pagrindinėms mokykloms ir gimnazijoms, miesto ir 

rajono bibliotekoms, muziejaus bičiuliams ir kt. 

3. Skrajutės apie muziejuje vykstančius renginius dalijamos 

“Skrydžio” kavinėje. 

4. Įvairiose miesto vietose, Alytaus rajono mokyklose  kabinami 

muziejuje rengiamų parodų , kitų renginių plakatai. 

5. Bendradarbiavimas su Alytaus trečiojo amžiaus universitetu 
organizuojant  renginius, paskaitas. 

6. Vykdytų projektų: “Raštai margi projuostėn sudėti”, “Alytaus 

kraštotyros muziejaus medinių skulptūrų ir archeologinių eksponatų 

restauravimas”, “Anzelmo Matučio muziejaus ekspozicijos "Poeto 

kasdiena ir įkvėpimo šaltiniai" atnaujinimas”sklaida per  radiją 

FM99 , Dzūkijos TV, Lietuvos radiją, LTV „Panoramą“, įvairiose 

interneto svetainėse. 

Informacijos sklaida kitur: 

Parengta informacija apie muziejų bei jo filialus Alytaus turizmo 

informacinio centro rengiamam leidiniui lietuvių – anglų kalbomis. 
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. Marijampolės kraštotyros muziejaus rinkinių vyriausioji 

saugotoja konsultuota eksponatų apskaitos klausimais. 

2. Kaišiadorių krašto muziejaus rinkinių vyr. saugotoja – rinkinių 

patikrinimo klausimais. 

3. Vilniaus edukologijos universiteto taikomosios istorijos 

specialybės 4 kurso studentei diplominiam darbui „Ryliškių pašto 

istorija“ – parodos ir parodos katalogo rengimo klausimais. 

4. Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijos direktoriaus 

pavaduotojas ir muziejaus vedėja – ekspozicijų koncepcijos kūrimo, 

eksponatų atrankos klausimais. 

5. Dzūkijos pagr. mokyklos darbuotoja  – muziejaus steigimo 

klausimu.   

6. Alytaus miesto kultūros skyriaus darbuotojos – rengiant minėjimą 

apie R. Kalantos žūties metines. 

D. Bagdonienė, 

muziejininkai 

2. Metodinės medžiagos rengimas 

(tema, tikslinė grupė, sklaidos būdas) 
   

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

VPU, VU, Marijampolės kolegijos 
Muziejuje atliko praktiką 3 studentai: 

Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių liter. katedros, 3 kurso 

lietuvių filologijos specialybės studentė – 1; 

Vytauto Didžiojo universiteto menotyros studijų programos 5 kurso 

studentė – 1. 

Vytauto Didžiojo universiteto kultūros paveldo ir magistrantūros 

studijų programos 1 kurso studentė – 1. 

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

atleistų darbuotojų skaičių) 

Numatoma priimti 1 pagalbinį 

darbininką 

Penki darbuotojai atleisti:  

Alytaus kraštotyros muziejaus valytoja 0,33 etato;  

Kultūros projektų vadovė  0,25 etato; 

Pagalbinis darbininkas 0,25 etato; 

Archyvo-bibliotekos vedėja 1 etatas; 

Kasininkė 0,25 etato. 

Priimti dirbti keturi darbuotojai: 

Alytaus kraštotyros muziejaus valytoja 0,33 etato;  

 Pagalbinis darbininkas 1 etatas;  

 Archyvo-bibliotekos vedėja 1 etatas; 

Kasininkė 0,25 etato. 

 

2. Kvalifikacijos kėlimas –studijavimas 

aukštosiose mokyklose, dalyvavimas 

seminaruose, kursuose, konferencijose 

Lietuvoje ir užsienyje (programos, 

temos, vieta, dalyviai) 

Stažuotė Varšuvos archeologijos 

muziejuje 

 

 

 

Mokymasis Baltijos muzeologijos 

mokykloje 

 

 

Mokymasis keliaujančioje 

muziejininkų  mokykloje 

 

 

 

 

 

 

Seminarai kitur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsienyje: 

Stažuotės: 

1. Stažuotė Varšuvos valstybiniame archeologijos muziejuje, 

Lenkijoje – 1 darbuotojas 

 

Baltijos muzeologijos mokykla - 2012: 

1. Tema: “Muziejų rinkiniai kaip bendravimo su visuomene būdas”, 

Lietuvos jūrų muziejus, Klaipėda – 1 darbuotoja  

 

“Keliajanti muziejininkų mokykla”: 

1. Viešas kalbėjimas – 2 darbuotojos; 

2. Menas laisti žmonėms jaustis laukimais muziejuje – 2 

darbuotojos; 

3. Muziejinių rinkinių mokslinė tiriamoji veikla – 2 darbuotojai; 

4. Ryšių su visuomene principai muziejų vadyboje – 2 darbuotojos. 

 

Seminarai kitur: 

1. Muziejinių vertybių fotografavimo specifika, Lietuvos dailės 

muziejus, Vilnius – 1 darbuotojas. 

2. Seminaras „Fotografijų skenavimo specifika projekte „Europeana 

Photography“ dalyvaujantiems Lietuvos muziejams“; Lietuvos 

dailės  muziejus, Vilnius – 1 darbuotoja; 

3. Seminaras-diskusija „Vieningos eksponatų skaičiavimo 

metodikos klausimai“. Lietuvos muziejų asiciacija, Vilnius – 1 

darbuotoja; 

4. Seminaras „Baltijos muzeologijos mokyklos pamokos – 2012“. 

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

muziejus, Vilnius – 2 darbuotojos; 

6. Forumas „Tiesos sakymas griaunant blogio imperiją“. Seimo 

konferencijų salė, Vilnius – 1 darbuotoja; 

V. Dunderis 

 

 

 

 

V. Jenčiulytė 

 

 

 

V. Petrusevičienė 

R. Stanevičiūtė 

I. Labutytė 

G. Dusevičiūtė 

 

 

 

 

Muziejininkai 
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Kitokie mokymai 

7. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti konferencija 

Seime, Vilniuje - 1 darbuotojas;  

8. Tarptautinė numizmatikos konferencija: istorinės Lietuvos ir su ja 

susijusių šalių paveldas – įžvalgos švietimui ir mokslui, Lietuvos 

nacionaliniame muziejuje, Vilniuje - 1darbuotojas;  

9. Tarptautinė konferencija, skirta Muziejų metams, „Muziejus XXI 

amžiuje – pokyčiai ir iššūkiai“, Seime, Vilniuje - 2 darbuotojai;  

10. Tarptautinė knygotyros konferencija „Mokslo kūrėjai“, Vilniuje 

- 1 darbuotojas;  

11. Savivaldybių muziejų bendrijos konferencija „Parodų tiltai: 

informacija ir komunikacija“. Kauno Rotušėje, Kaune - 3 

darbuotojai;  

12. Konferencija „Šeimos istorija – istorija šeimai“, Lietuvos 

liaudies buities muziejus, Rumšiškės – 1 darbuotoja;  

13. Ataskaitų teikimo seminaras 5 kvietimo projektų partneriams, 

Viešbutis „Radisson Blue Lietuva“, Vilnius – 2 darbuotojos. 

 

Kitokie mokymai 

Dalyvavimas pynimo stovykloje Musteikoje (Varėnos raj.) 2012 08 

08- 2012 08 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Dusevičiūtė 

3. Kita svarbi informacija apie 

darbuotojus (apdovanojimai ir kt.) 
 Kultūros dienos proga Alytaus miesto savivaldybės padėkomis buvo 

apdovanoti Anelė kalašnikovienė, vyr. rinkinių saugotoja, Galina 

Tamošiūnienė, fotografė, Aldona Stulginskienė, salių prižiūrėtoja 

 

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ 

PADALINIŲ VEIKLA 
   

1. Archyvo ir bibliotekos darbas Numatoma biblioteką papildyti 100 

knygų , 100 laikraščių ir žurnalų 10 

skaitmeninių leidinių. 

Gauti į archyvą numatoma 5 bylas. 

 

R. Žepkaitės, E. Svetiko archyvų 

tvarkymas 

 

Alytaus kraštotyros muziejaus biblioteka 2012 metais pasipildė: 

93 knygomis, 7 audio/ video kompaktais, 247 vnt. laikraščių. 

2013 m. sausio 1 d. duomenimis muziejaus bibliotekoje buvo 3484 

knygos,  17240 laikraščiai ir žurnalai, 128 audio/video komplektai  

Muziejaus bibliotekoje buvo 764 skaitytojų apsilankymai. 

Muziejaus moksliniame archyve yra 11  teminių apyrašų. Juose 

saugomos 449 bylos. 

 Sutvarkytas R.Žepkaitės archyvas: surašyti 527 dokumentų vienetai 

 E.Svetiko archyvas: surašyti 123 dokumentų vienetai   

 

Rengiama elektroninė kartoteka apie Alytaus miestą – užpildyta 117 

pozicijos. 

 

Nurašyta 215 vnt. archyvo laikinojo saugojimo bylų. 

 

R.Vaitulionienė 

 

 

 

 

 

 

D. Aidukaitė, V. 

Dunderis 

 

V. Dunderis 

 

 

D. Aidukaitė 

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto 

darbai, kiti ūkiniai darbai – 

apibūdinimas, rezultatai, finansinės 

išlaidos) 

Numatoma pradėti muziejaus 

ekspozicinio pastato rekonstrukciją 

 J. Čaplikas 
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3. Kitų padalinių darbas  Einamieji remontai A. Matučio ir A. 

Jonyno muziejuose 

Suremontuoti Antano Jonyno memorialinio muziejaus lietaus latakai 

ir lietvamzdžiai. 

Atliktas einamasis remontas A.Matučio memorialinio muziejaus 

ekspoziciniame kambaryje.  

J. Čaplikas 

 

 

 

Direktorė Audronė Jakunskienė 

______________________________     ___________________________   _____________________________________ 

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

 

 

2013-02-14 

 

____________________________________ 


