
 

 

     

 

 

                                   PRITRTA 

                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

                                2021  m. balandžio mėn. 29 d. 

                                                                 sprendimu Nr.T-125 

ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS   

2020  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 2 posėdžiai: 

1. 2020 metų muziejaus 

veiklos ataskaitos 

tvirtinimas. 

2. Tarptautinio 

bendradarbiavimo kryptys, 

projektų rengimas  

 

Įvyko 2 Muziejaus tarybos posėdžiai: 

1. Patvirtinta  2020 metų muziejaus veiklos ataskaita; 

2. Svarstytos 2020 m. tarptautinio bendradarbiavimo kryptys. Nuspręsta rengti 

projektus pagal INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos programą ir 2014-2020 metų 

Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo 

per sieną programą. 

 

A.Jakunskienė  

2. Muziejaus vidaus darbo 

tvarką reguliuojančių 

dokumentų rengimas 

(kokiu tikslu ir kada 

patvirtinti nauji 

dokumentai) 

Parengti tvarkas, susijusias 

su viešaisiais pirkimais, 

darbo laiko apskaitos 

žiniaraščio pildymu, 

darbuotojų mokymo 

priešgaisrinės saugos 

klausimais programą, 

pareigybių aprašus, vidaus 

darbo tvarką reguliuojančius 

įsakymus.  

 

1. Parengti ir išleisti 31 vidaus darbo tvarką reguliuojantys įsakymas (dėl įv. komisijų 

sudarymo, eksponatų  perdavimo bei patikrinimo, dėl viešųjų pirkimų plano tvirtinimo, 

biudžeto išlaidų plano dalinio pakeitimo, darbo funkcijų vykdymo nuotoliniu būdu ir 

kt.). 

2. Parengta ir išleista 17  įsakymų, reguliuojančių personalo darbą (darbuotojų  

priėmimas, atleidimas, koeficientų tvirtinimas, išmokų skyrimas ir kt.) 

3. Patvirtintos „Alytaus kraštotyros muziejaus vidaus darbo tvarkos taisyklės“, 2020 m. 

sausio 28 d. įsakymu Nr.1V-3 

4. Patvirtintas „Darbuotojų mokymo priešgaisrinės saugos klausimais programa ir 

organizavimas“, 2020 m. sausio 28 d. įsakymu Nr.1V-4 

5. Patvirtintas „Alytaus kraštotyros muziejaus motyvavimo tvarkos aprašas“, 2020  m. 

balandžio 3 d. įsakymu Nr.1V-11 

6. Patvirtintos „Alytaus kraštotyros muziejaus eksponatų skaitmeninių vaizdų 

pateikimo ir panaudojimo sutarčių formos“, 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr.1V-12 

7. Parengtas „Organizacinės struktūros pakeitimas“, patvirtintas 2020 m. rugsėjo 11 d. 

įsakymu Nr.1V-21 

8. Parengtas „Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas“, patvirtintas 2020 m. 

gruodžio 28 d. Nr.1V-30 

9. Parengtas „Eksponatų ir parodų rengimo tvarkos aprašas“, patvirtintas 2020 m. 

gruodžio 28 d. Nr.1V-31 

 

 

A. Jakunskienė 

V. Dusevičius 

I. Kasiukevičienė 

R. Vaitulionienė 
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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, 

muziejais, įstaigomis ir 

organizacijomis (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. Rengti intelektinių 

paslaugų atlikėjų ir autorinių 

darbų atlikimo sutartis 

 

Bendradarbiavimo sutartys: 

1.Su Alytaus Jurgio Kunčino biblioteka dėl abipusio bendradarbiavimo 2020 02 10 

2. Su Kurorto seniūnaitija – dėl bendrų veiklų 2020 02 10 

3.Su Piliakalnio seniūnaitija – dėl bendrų veiklų 2020 02 10 

4. Su asociacija Jaunimo klubas visiems – dėl abipusio bendradarbiavimo – 2020 02 10 

5.Su VŠĮ Mokymosi mokykla – dėl abipusio bendradarbiavimo – 2020 02 11 

6. Su Alytaus miesto teatru – bendros veiklos ketinimų sutartis dėl dalyvavimo projekte 

„Dzūkijos kraštovaizdžiai. KĄ MENA KALNAI IR KALVOS“ 2020 02 11 

7. Su Merkinės krašto muziejumi – dėl dalyvavimo projekte „Dzūkijos 

kraštovaizdžiai.Ką mena kalnai ir kalvos“ 2020 02 11 

8. Su senovės baltų draugove „Jotvos sūnūs“ dėl dalyvavimo projekte „Dzūkijos 

kraštovaizdžiai.Ką mena kalnai ir kalvos“ 2020 02 26 

9. Su  Suvalkų regioniniu muziejumi – dėl bendros veiklos, įgyvendinant projektą 

„Pasienio poezija – kalbantis paveikslas“ – 2020 07 16  

10. Su lopšeliu-darželiu „Šaltinėlis“ – dėl abipusio bendradarbiavimo 2020 08 05 

11.Su VŠĮ Alytus plius – dėl bendradarbiavimo internetiniame portale – 2020 09 30 

12 Su KASP Dainavos apygardos 1-ąja rinktine – dėl bendradarbiavimo įgyvendinant 

švietėjiškas veiklas 2020 10 13 

13. Su Panevėžio kraštotyros muziejumi – dėl bendradarbiavimo proejekte „Juozo 

Zikaro metų minėjimo renginiai Panevėžio muziejuje“ 2020 11 17 

14. Su Varėnos kultūros centru dėl bendradarbiavimo Dzūkų kultūros festivalyje 

„Čiulba ulba sakalas“ 2020 11 22 

15. Su Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriumi – dėl bendros veiklos 

organizuojant tautodailės, amatų meistrų ir jų darbų viešinimo projektus – 2020 11 24 

16. Su Alytaus miesto teatru – dėl bendradarbiavimo projekte „Šalom, Alytau“ 2020 11 

24 

17. Su Alytaus muzikos mokykla – dėl bendradarbiavimo projekte „Šalom, Alytau“ 

2020 11 24 

18.  Su Alytaus TIC – dėl bendradarbiavimo projekte „Šalom, Alytau“ 2020 11 24 

19. Su Vilniaus Gaono žydų muziejumi – dėl bendradarbiavimo projekte „Šalom, 

Alytau“ 2020 11 24 

20. Su VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centru – dėl bendradarbiavimo projekte 

„Vytautas Kasiulis: nuo Simno iki Paryžiaus“ 2020 11 26 

21. Su VŠĮ „Samanis“ – dėl bendradarbiavimo , įgyvendinant etnokultūros projektus. 

 

Sutartys su projektų rėmėjais: 

1. Su Lietuvos kultūros taryba – projekto ,, „Dzūkijos kraštovaizdžiai.Ką mena kalnai ir 

kalvos“ dalinio finansavimo sutartis 2020 06 28 

2. Su Lietuvos kultūros taryba – projekto „Vizualaus turo paslaugos kūrimas Alytaus 

kraštotyros muziejuje ir jo padaliniuose  2020  10 

 

Patalpų nuomos sutartys: 

1. Su UAB „Tvarkos linija“ 2020 02 14; 2020 02 25 

2. Su Laisvūnu Šopausku –2020 01 23 

 

A.Jakunskienė 

 

 

V. Čiginskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Jurčiukonienė 
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3. Su VŠĮ „Pažangos projektai“  – 2020 02 05 

4. Su Ramute Rimkiene – 2020 02 18 

5. Su VŠĮ Mokymosi mokykla – 2020 03 03 

6. Su Vytautu Baku – patalpų nuomos sutartis – 2020 09 20 

7. Su Kęstučiu Tamulevičiumi – patalpų nuomos sutartis – 2020 09 24 

Kitos veiklos sutartys: 

1. Su UAB „Gluk Media – įrangos nuomos – 2020 01 02 – iki 2020-06-30 

2. Su UAB „Ignitis“ – dėl elektros energijos – neterminuota 

3. Su UAB Auditorių profesine bendrija – dėl audito – 2020 01 17; 2020-05-14 ; 

2020 07 16 ; 2020 10 28 

4. Su UAB „Tele2 – judriojo ryšio paslaugų teikimo  sutartis 2020 01 13                                 

2 metai; 

5. Su UAB „Alytaus radijas“ – dėl reklamos paslaugų 2020 02 03 – 2020 12 31 

6. Su UAB „Norfos mažmena“ – prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2020 02 07 – 

2022 03 16 

7. Su UAB „Proja“ – dviejų edukacinių programų sukūrimas – 2020 02 26– iki 

įsipareigojimų įvykdymo 

8. Su UAB „Klifas “ – keltuvų techninės priežiūros ir remonto sutartis – 2020 02 

28 

9. Su LVAT – dėl metrikinės knygos skaitmeninių kopijų panaudojimo – 2020 

03 30 

10. Su UAB „Šventė Jums“  – renginių organizavimo paslaugų pirkimo sutartis – 

2020 04 06 – iki įsipareigojimų įvykdymo 

11. Su UAB JCDecaux – dėl reklamos – 2020 04 07 

12. Su Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejumi – muziejaus eksponatų atvaizdų 

reprodukavimo ir naudojimo – 2020 06 

13. Sui UAB Eg media – paslaugų pirkimo sutartis – 2020 07 13 iki 2020 08 20; 

2020 07 17 

14. Su UAB „Gaudera“ – projekto išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo 

tikrinimo atlikimo sutartis – 2020 08 07 iki 2020 09 21 

15.  SU AB „Šiaulių bankas“  – internetinės bankininkystės paslaugos teikimo 

sutartis – 2020 08 12 

16. Su Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejumi – 

restauravimo paslaugos sutartis – 2020 08 15 – iki įsipareigojimų įvykdymo 

17. Su Eugenijumi Rakausku – paslaugos sutartis – 2020 08 24 – iki 

įsipareigojimų įvykdymo 

18. Su Vita Braziuliene– paslaugos sutartis – 2020 08 29 – iki įsipareigojimų 

įvykdymo 

19. Su Džiugu Petraičiu – paslaugos sutartis – 2020 09 02 – iki įsipareigojimų 

įvykdymo 

20. Su Danguolė Karmazienė – paslaugos sutartis – 2020 09 02 – iki 

įsipareigojimų įvykdymo 

21. Su Manvydu Vitkūnu  – paslaugos sutartis – 2020 09 02 – iki įsipareigojimų 

įvykdymo 

 

V. Dusevičius 

V. Čiginskienė 

A. Jakunskienė 
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22. Su Vaida Naruševičiūte – paslaugos sutartis – 2020 09 02 – iki įsipareigojimų 

įvykdymo 

23. Su Rimante Galiniene – paslaugos sutartis – 2020 09 02 – iki įsipareigojimų 

įvykdymo 

24. Su VRM – bendrojo finansavimo sutartis 2020 09 15 – iki įsipareigojimų 

įvykdymo 

25. Su Mindaugu Astrausku – paslaugų sutartis 2020 09 24 – iki įsipareigojimų 

įvykdymo 

26. Su Egle Kordiukovaite – paslaugų sutartis 2020 10 10 – iki įsipareigojimų 

įvykdymo 

27. Su UAB „Gluk Media – Virtualaus turo AKM ir jo padaliniuose sukūrimo ir 

įgyvendinimo paslauga – 2020 10 30 

28. Su MB „Bonis Rebus“  – A.Matučio ir A.Jonyno internetinių svetainių 

atnaujinimo darbai – 2020 11 03 

29. Su Egle Kumpikaite – paslaugos sutartis – 2020 11 03 – iki įsipareigojimų 

įvykdymo 

30. Su AB „Lietuvos draudimas“ – automobilio draudimo sutartis “ – 2020 11 11  

31. Su A.Čepulio P.Į. „Bioksas“ – Edukacinių programų įrangos pirkimo sutartis – 

2020 11 20 – iki įsipareigojimų įvykdymo 

Viso 65 sutartys 

 

4. Projektinė veikla 

(projekto pavadinimas, 

kokiems fondams teiktos 

paraiškos, koks gautas 

finansavimas) 

Alytaus miesto 

savivaldybei: 

1. Muziejų naktis – 2020 

(Prašoma suma 1000 Eur,) 

Lietuvos Kultūros taryba 

1.Projektas „„Dzūkijos 

kraštovaizdžiai – ką mena 

kalnai ir kalvos“ - bendra 

projekto veiklų suma 8310 

Eur, iš KT  prašoma lėšų 

suma 4250 Eur 

3.Projektas „Vizualaus turo 

paslaugos kūrimas Alytaus 

kraštotyros muziejuje ir jo 

padaliniuose“ bendra 

projekto veiklų suma 

20000,0Eur, iš KT  prašoma 

lėšų suma 20000 Eur 

 

ES finansuojami  

projektai: 

Programa Interreg 

„Lietuva-Lenkija“ 

Paremti ir įgyvendinti projektai 

 

Alytaus miesto savivaldybė: 

1. Muziejų naktis 2020  (1,0 tūkst eur). 

2. Parodų ciklas „Iš Alytaus kraštotyros muziejaus rinkinių“ (4 tūkst. eurų) 

 

 Lietuvos kultūros taryba: 

1.Projektas „Dzūkijos kraštovaizdžiai – ką mena kalnai ir kalvos“ (3,1 tūkst. eurų) 

2. Projektas „Vizualaus turo paslaugos kūrimas Alytaus kraštotyros muziejuje ir jo 

padaliniuose“ (20,0 tūkst. eurų) 

 

 Lietuvių kalbos institutas 

1. ,,Kalbinių variantų funkcionavimas dabartinėse pietų aukštaičių šnektose“. (900 

eurų) 

 

Viso paremti 5 projektai, kurių vertė 29000 eurų 

 

Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programa: 

Pateiktas projektas ,,Pasienio poezija – kalbantis paveikslas“ kartu su Suvalkų istorijos 

muziejumi ir Lazdijų krašto muziejumi (Alytaus kraštotyros muziejaus dalis  – 200000 

eurų) Projektas pradėtas vykdyti 

 

 

 

 

A. Jurčiukonienė 

I. Žvinakienė 

 

 

A. Jakunskienė 

A. Jurčiukonienė 

 

 

I. Žvinakienė 

 

 

 

 

A. Jurčiukonienė 
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Projektas „Kultūrinių ryšių 

plėtra“ Bendra projekto vertė 

850 tūkst. eurų. AKM dalis 

projekte – 370 tūkst. eurų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kiti darbai  Baigtas įgyvendinti projektas „Paliktas paveldas“  

 

 

Informacijos-edukacijos, 

etnografijos skyriai 

II. MUZIEJAUS 

RINKINIAI: 

   

1. Eksponatų įsigijimas    

1.1. Rinkinių komisijos 

darbas (posėdžių skaičius, 

svarstyti klausimai) 

Numatomi 8 posėdžiai ir  

svarstytini klausimai: 

1. Eksponatų įsigijimas, 

įvertinimas  ir paskirstymas į 

fondus; 

2. Rinkinių vertinimas: 

2.1. Juozo Karpavičiaus 

asmens fondas  1320 vnt 

(2.2.Raštijos periodikos  

rinkinys (dovanoti iki 2011 

m.) 

2.3. Archeologijos rinkinys 

2000 vnt.  

2.4. Istorijos rinkinys (naujai 

perimti eksponatai). 

2.5. Fotografijos rinkinys 

700 vnt. 

2.6. Etnografijos rinkinys 

1000 vnt. 

2.7. Filokartijos rinkinys 

1000 vnt. 

2.8. A. Matučio rinkinys 700 

vnt.  

2.9. Istorijos tekstilės fondo 

rinkinys – 1000 vnt. 

2.10 Raštijos knygų rinkinys 

(2000) 

2.11. Valentino Kirlio 

asmens fondas (400 vnt.) 

2.12 Raštijos fondo 

dokumentų rinkinys (300 

vnt.) 

Įvyko 6 fondų komisijos posėdžiai.  

Fondų komisijos posėdžiuose svarstyti klausimai: 

-eksponatų, gautų pagal priėmimo-perdavimo aktus, svarstymas,  įvertinimas ir 

paskirstymas į rinkinius; 

-eksponatų, gautų pagal pirkimo aktus, svarstymas, įvertinimas ir paskirstymas į 

rinkinius; 

- archeologijos, raštijos-periodikos, raštijos-knygų, J. Karpavičiaus asmens rinkinio, V. 

Kirlio asmens fondo, istorijos, istorijos-tekstilės,  fotografijos, etnografijos, filokartijos,  

A. Matučio muziejaus eksponatų vertinimas tikrąja verte. Tikrąja verte įvertinta 3257 

archeologijos, 369 raštijos-periodikos, 1027 raštijos-knygų,  1272 J. Karpavičiaus 

asmens rinkinio, 311 Kirlio asmens rinkinio,  95 Istorijos rinkinio, 700 fotografijos,  

200 etnografijos, 1370 filokartijos, 1004 istorijos tekstilės, 1630 A. Matučio muziejaus, 

rinkinių eksponatų. Viso tikrąja verte pervertinti 11235 eksponatai 

-eksponatų nurašymas. Nurašyta 12 eksponatų iš A. Jonyno memorialinio muziejaus 

pagalbinio fondo rinkinio 

- Eksponatų perkėlimas (2 eksponatai  iš A. Jonyno memorialinio muziejaus pagalbinio 

fondo rinkinio perkelti  į pagrindinio fondo istorijos rinkinį); 

- Suskaitmenintų eksponatų pateikimas į VEPIS ir EUROPEANĄ; 
- muziejaus bibliotekai dovanotų  leidinių vertinimas tikrąja verte; Viso tikrąja verte 

įvertinta dovanotų knygų už 580 eurų, CD – 20 eurų   

  

A.Kalašnikovienė 

 

 

 

V. Dunderis 

G. Markevičienė 

D. Aidukaitė-Mikelionienė 

V. Jenčiulytė 

A. Balčiūnas 

G. Tamošiūnienė 

V. Petrusevičienė 

R. Benedikienė 

D. Balčiūnaitė-Svirskė 

R. Vaitulionienė 
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3. Naujai gautų knygų į 

AKM biblioteką kainų 

nustatymas; 

4. Eksponatų nurašymas; 

5. Eksponatų judėjimo 2019 

m. analizė  

 

1.2. Eksponatų įsigijimas 

(kokiu būdu, kiek, į 

kokius rinkinius įsigyta) 

Ketinama per metus įsigyti 

557 eksponatus.+ iš 

archeologinių kasinėjimų  

Planuojama surinkti 

eksponatų į rinkinius :  

Archeologijos – 

perduodamus iš kasinėjimų 

raštijos rinkinį:  – 20 

kalendorių fondo, 10 knygų 

fondo, periodikos fondo 20, 

plakatų fondo –100, 

dokumentų –25 

 fotografijų fondo  – 20 

 etnografijos – 50; 

filatelijos rinkinį- 10  

 istorijos tekstilės –10;  

bonistikos – 1, 

 faleristikos – 10  

sfragistikos – 1  

numizmatikos – 5 

vaizdo-garso – 15 

rinkiminės medžiagos – 100 

dailės –10 

istorijos – 100 

filokartijos – 20 

A.Matučio  ir A. Jonyno 

rinkiniai– 30 

Šiuos eksponatus 

planuojama įsigyti 

bendradarbiaujant su 

spaustuvėmis, leidyklomis, 

kolekcionieriais, reklamos 

įmonėmis, bendruomenės 

atstovais, ekspedicijų metu  

 

Viso įsigyti 2869 eksponatai, iš jų:  

GEK   884 

PF 1985  

GEK  

Archeologijos 25  

Faleristikos  26 

Bonistika 34  

Filatelija 35 

Filokartija 13 

Fotografija  34 

Etnografijos    44   

Istorijos      154 

Istorija tekstilė 46 

Numizmatikos  2 

Sfragistika 32 

Dailė  7 

Karpavičiaus asmens fondas 33 

Kirlio 1 

A.Žmuidzinavičiaus asmens fondas – 3  

Raštijos –  395, iš jų:  

knygų 16; kalendorių 11, dokumentai 63, periodika 25, plakatai 111, rinkiminė 

medžiaga 169 

Pagalbinis fondas: 

Archeologijos 1786 

Faleristikos 3 

Bonistika 2 

Raštijos kalendorių 77 

Istorijos 36 

Vaizdo- garso 15 

Numizmatika – 5 

Fotografija  2 

Etnografija 1 

Dailė 21 

Jonyno 37 

 

 

A.Kalašnikovienė 

V. Dunderis 

V. Jenčiulytė 

G. Tamošiūnienė 

R. Benedikienė 

A. Balčiūnas 

G. Markevičienė 

D. Aidukaitė-Mikelionienė 

V. Petrusevičienė 

D. Balčiūnaitė-Svirskė 

 

 

1.3. Ekspedicijos, 

išvykos (vieta, 
Išvykos: 

 

Išvykos eksponatų paieškai : 

Išvykos krimplino eksponatų paieškai: 

 

Markevičienė 
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trukmė, dalyviai) 

 

-2 išvykos etnografijos 

eksponatams  rinkti  Alytuje, 

Alytaus rajone 

-2 išvykos istorijos skyriaus 

eksponatams rinkti Alytuje, 

Alytaus rajone 

 

 

-1 išvyka eksponatų pas Jadvygą  Lionikienę į Stakliškes; 

- 1 išvyka pas Daivą Galeckienę, gyv. Alytuje. Gauta apie 50 įvairių eksponatų 

(nuotraukos, atvirukai, istorinė tekstilė ir kt.);  

- 5 išvykos į komiso parduotuves (gauta 15 krimplino suknelių) 

-1 išvyka pas L. Bagdanavičienę 

- 1 išvyka į Caritą (gauta krimplino drabužių, skarelių) 

Kitos išvykos 

-1 išvyka (Ulonų g., Alytuje, gautos skarelės) 

-1 išvyka pas dailininką Zabitą; gautas 1 dailės darbas.  

-1 išvyka (komiso parduotuvę,  gauta 20 vnt.šventų paveikslėlių ) 

- iIšvyka į Rudnios k., Varėnos r. pas Oną Andrijauskaitę eksponatų (gauta 16 eksp. į 

etnografijos rinkinį).  

-3 išvykos ieškant eksponatų parodai apie laiškus. Į muziejaus rinkinius gauta18 daiktų 

-4 išvykos Alytaus mieste (Alytaus miesto savivaldybėje, politinių partijų būstinėse) dėl 

eksponatų rinkiminės medžiagos fondui 

- 1 išvyka į Stakliškes etnografinių eksponatų rinkimui. Gauti 5 eksponatai 

- 1 išvyka į Punios  k., Alytaus r. Gauta dešimt Punios parapijos leidžiamų laikraštėlių, 

kuriais papildytas raštijos-periodikos rinkinys 

- 1 išvyka pas Leokadiją Laukienę dėl eksponatų (06-10),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Stanevičiūtė 

 

D. Aidukaitė-Mikelionienė 

A. Balčiūnas 

 

G. Bernatavičius, G. 

Jakučionienė 

A. Kalašnikovienė 

V. Petrusevičienė 

 

1.4. Kiti darbai    

2. Eksponatų apskaita    

2.1. Pirminė apskaita 

(išrašytų priėmimo aktų, 

įrašytų eksponatų į 

pirminės apskaitos knygas 

skaičius) 

Planuojama surašyti 60 

eksponatų priėmimo – 

perdavimo ir 17 pirkimo 

aktus. 

Į gaunamų eksponatų knygą 

įrašyti 557 eksponatų ir 

archeologinių tyrinėjimų 

metu gautus eksponatus  

 

Išrašyti 104 aktai, iš jų: 

80  eksponatų priėmimo –perdavimo aktų; 

24  eksponatų pirkimo aktų. 

Į gaunamų eksponatų knygą įrašyti  2013 eksponatų. Iš jų 1042  pagrindinio fondo 

eksponatai ir 971 pagalbinio fondo eksponatai. 

Visi muziejininkai 

A.Kalašnikovienė 

2.2. Inventorinimas 

(suinventorintų 

pagrindinio, pagalbinio 

fondo eksponatų skaičius) 

Planuojama suinventorinti  

3200 eksponatų 

Istorijos tekstilės rinkinio 

200 GEK 

Faleristikos rinkinio gauti 

eksponatai 

Rinkimų rinkinio 200 GEK 

Video-audio rinkinio 200 

GEK 

Filatelijos rinkinio 400 GEK 

Numizmatikos  rinkinio 600 

Suinventorinti  GEK 2991 eksponatai, iš jų:  

Faleristikos rinkinio – 25 GEK 

Bonistikos rinkinio – 34 GEK 

Rinkimų rinkinio – 200 GEK 

Video-audio rinkinio –200 GEK 

Filatelijos rinkinio – 218 GEK 

Numizmatikos rinkinio –622 GEK 

Raštijos plakatų rinkinio – 400 GEK 

Fotografijos rinkinio – 241 GEK 

Etnografijos rinkinio – 254GEK 

Filokartijos rinkinio – 360 GEK 

Visi muziejininkai 
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GEK 

Raštijos plakatų rinkinio 400 

GEK 

Bonistikos rinkinio gauti 

eksponatai 

250fotografijų rinkinio GEK 

Memorialinių muziejų 

skyriaus 300 eksponatų   

(30GEK, 270 PF)   

Filokartijos rinkinio 350 

eksponatų 

Etnografijos rinkinio 300 

eksponatai  

A.Matučio muziejaus – 237 

Istorinės tekstilės rinkinio – 200 GEK  

 

 

 

 

 

 

2.3. Kartotekos (išrašytų 

kortelių skaičius) 
Parašyti  1600 kartotekos 

kortelių 

250 kortelių memorialinių 

muziejų  

900 kortelių Istorijos 

skyriaus 

400 Etnografijos-

ikonografijos skyriuje 

50 inventorinės kartotekos 

kortelių 

 

Surašytos 2243 kartotekos kortelės: 

1075 kortelių Istorijos skyriaus; 

508 Etnografijos-ikonografijos skyriaus; 

600 A. Matučio memorialiniame muziejuje 

60 Inventorinės kartotekos 

 

Istorijos skyrius 

Etnografijos-ikonografijos 

skyrius 

V. Petrusevičienė 

A. Kalašnikovienė 

 

 

 

 

 

 

2.4. Nurašymas, 

perkėlimas (kiek 

eksponatų nurašyta, 

perkelta ir kodėl) 

Nurašyti prastos būklės A. 

Matučio pagalbinio rinkinio 

eksponatus 

Nurašyta 12 eksponatų iš A. Jonyno memorialinio muziejaus pagalbinio fondo rinkinio 

1 eksponatas AKM GEK 36460 (geležinkeliečių  keltuvas) perkeliamas iš 

pagrindinio fondo etnografijos rinkinio į pagrindinio fondo istorijos rinkinį. 

Eksponatas buvo neteisingai priskirtas etnografijos rinkiniui pagal struktūrą. 

V. Petrusevičienė 

R. Stanevičiūtė 

2.5. Kiti darbai Rinkinių perdavimas: 

1.Vaizdo-garso  rinkinys 

(likę eksponatai) 

 

raštijos dokumentų rinkinys 

(likę eksponatai)  

 

archeologijos rinkinys  (likę 

eksponatai) 

 

Istorijos rinkinys (1000) 

 

Filokartijos rinkinio 

perdavimas 

 

Etnografijos rinkinio 

1. Rinkinių perdavimas: 

1.1. Perduota saugoti 6422  archeologijos rinkinio eksponatų – Artūrui Balčiūnui 

1.2 Perduota saugoti 290 audio-video  eksponatai – Artūrui Balčiūnui 

1.3. Perduota saugoti Istorijos rinkinio 266 eksponatai Vilmantui Dunderiui 

1.4. Perduota saugoti 30 dokumentų rinkinio eksponatai – Deimantei Aidukaitei-

Mikelionienei 

1.5. Perduota saugoti 6044 filokartijos rinkinio eksponatai – Dovilei Balčiūnaitei-

Svirskei 

1.6. Perduota saugoti 450 gamtos rinkinio eksponatų – Vilmantei Petrusevičienei 

 

Viso perduota  13502 eksponatų 

2. Užpildytos 2020 m. Raštijos kalendorių, Raštijos knygų, Raštijos periodikos, 

Raštijos plakatų, Raštijos dokumentų, Raščijos rinkiminės medžiagos, filatelijos, 

numizmatikos, faleristikos, filokartijos, bonistikos, sfragistikos, istorijos, fotografijos, 

istorinės tekstilės, etnografijos, archeologijos, dailės, vaizdo-garso  rinkinių A. 

Žmuidzinavičiaus V. Steponavičiaus,  J. Karpavičiaus, J. Kirlio  asmens fondų,  A. 

 

A. Kalašnikovienė 

A. Balčiūnas 

V. Dunderis 

D. Aidukaitė-Mikelionienė 

D. Balčiūnaitė-Svirskė 

V. Petrusevičienė 

 

 

 

 

 

 

muziejininkai 
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perdavimas (likę eksponatai) 

 

Gamtos rinkinys 

 

 

2.Eksponatų  judėjimo 

apskaitos ataskaitos 

3. Vidaus judėjimo ir kiti 

aktai 

Matučio, A. Jonyno muziejų  rinkinių judėjimo lentelės. 

3. Viso surašyta 44 aktai, iš jų:  

3.1. 22 eksponatų vidaus judėjimo aktai 

3.2.  16 laikinai saugoti išduotų /priimtų eksponatų aktai 

3.3.  4 eksponatų kopijų išdavimo aktai  

3.4.  1 eksp. patikrinimo aktas  

3.5. 1 eksp. nurašymo aktas 

 

 

 

 

A. Kalašnikovienė 

R. Stanevičiūtė 

V. Jenčiulytė 

A. Balčiūnas 

V. Dunderis 

G. Markevičienė 

V. Petrusevičienė 

G. Tamošiūnienė 

D. Balčiūnaitė-Svirskė 

D. Aidukaitė-Mikelionienė 

3. Eksponatų apsauga ir 

priežiūra 

   

3.1. Rinkinių tikrinimas 

(tikrintos eksponatų 

grupės, juose esančių 

eksponatų skaičius, 

tikrinimo rezultatai) 

Patikrinti : 

raštijos dokumentų rinkinį 

(likę eksponatai)  

archeologijos rinkinį  (likę 

eksponatai) 

Istorijos rinkinį  (1000 

eksponatų) 

Vaizdo-garsos rinkinį (likę 

eksponatai) 

A. Jonyno muziejaus 

pagalbinį fondą (587 

eksp. 

 Petronėlės Jonynaitės 

kolekciją (apie 140 eksp.) 

 A. Jonyno muziejaus 

ekspozicijos eksponatus. 

 

 

Patikrinti eksponatai: 

Eksponatų perdavimo metu, patikrintos eksponatų grupės: archeologijos(6422 vnt.), 

istorijos (266 vnt.), gamtos (450 vnt.), filokartijos (6044 vnt.), audio-video (290 vnt.); 

dokumentų (30 vnt.) 

Patikrinti eksponatai A. Jonyno muziejuje – 140 vnt. 

A. Matučio muziejuje – 172 

 

Viso patikrinta  13814 eksponatų 

 

 

 

A. Balčiūnas 

V. Dunderis 

V. Petrusevičienė 

D. Balčiūnaitė-Svirskė 

D. Aidukaitė-Mikelionienė 

 

3.2. Konservavimas, 

restauravimas (nurodyti 

konservuotų / restauruotų 

eksponatų grupes, kiekį, 

užpildytų pasų skaičių), 

Restauruoti 23  ir 

konservuoti 591 

eksponatus. 

Restauruoti : 

20 etnografijos rinkinio 

eksponatų 

3 istorijos rinkinio 

eksponatus 

Konservuoti: 

 310 archeologijos rinkinio 

eksponatų 

50 raštijos periodikos 

rinkinio eksponatų 

Restauruoti 51 eksponatai. Iš jų: 

3 Istorijos rinkinio eksponatai  

14 A. Matučio muziejaus eksponatų 

3 dailės rinkinio eksponatai  

5 archeologijos rinkinio 

22 Etnografijos rinkinio 

4 Marijampolės K. Griniaus muziejui  

  

Konservuoti 733 eksponatai. Iš jų: 

130 numizmatikos rinkinio 

25 etnografijos rinkinio eksponatų  

213 archeologijos rinkinio eksponatų  

33 istorijos rinkinio eksponatai 

 

A. Kalašnikovienė 

J. Uosaitis 

R. Stanevičiūtė 

A. Balčiūnas 

V. Petrusevičienė 

V. Dunderis 

G. Markevičienė 

V. Jenčiulytė 

G. Tamošiūnienė 
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100 asmens  rinkinių 

eksponatų 

50 fotografijos rinkinio 

eksponatų 

3 dailės fondo eksponatus 

7 etnografijos rinkinio 

eksponatus 

2 istorijos rinkinio 

eksponatus  

58 Matučio muziejaus 

eksponatų 

1 A. Jonyno muziejaus 

eksponatą 

10 numizmatikos rinkinio 

eksponatų 

 

 

8 Istorijos tekstilės rinkinio eksponatai  

14 Raštijos periodikos rinkinio eksponatų 

5 Raštijos knygų rinkinio 

141 Raštijos plakatų rinkinio 

50 fotografijos rinkinio 

107 A. Matučio muziejaus eksponatų,  

4 A. Jonyno muziejaus eksponatų 

3 eksponatai parodai (ne muziejaus rinkinys) 

Viso konservuoti ir restauruoti  784 eksponatai 

 

  

3.3. Restauravimo tarybos 

darbas (posėdžių skaičius, 

svarstyti klausimai) 

Numatyti 4 posėdžiai  

Svarstytini klausimai: 

Muziejaus rinkinių 

prevencinio konservavimo ir 

restauravimo plano 

svarstymas 

Archeologinių eksponatų 

konservavimo eiliškumo 

nustatymas 

 A,Matučio muziejaus 

rinkinio eksponatų 

konservavimo eiliškumas,  

eksponatų laikymo sąlygų 

gerinimas, įsigyjant 

eksponatų saugyklų. 

 

  

Įvyko 4 Restauravimo tarybos posėdžiai. 

Svarstyta ir nutarta: 

1. Muziejaus rinkinių prevencinio konservavimo ir restauravimo planas. Patvirtintas 

2020 metų planas 

 2. Nustatytas archeologinių eksponatų konservavimo eiliškumas. Atrinkti 

archeologijos eksponatai restauravimui – konservavimui 

3. Nustatytas A. Matučio muziejaus restauruotinų eksponatų eiliškumas 

4. Svarstytas ir nustatytas Istorijos rinkinio eksponatų konservavimo eiliškumas 

5. Eksponatų laikymo sąlygų gerinimas. Įsigyjant eksponatų saugyklų įrangą nuspręsta 

pirmenybę teikti istorijos tekstilės rinkinio, dailės  rinkinio tekstilės eksponatams. 

 

J. Uosaitis 

A. Kalašnikovienė 

A. Jakunskienė 

A. Balčiūnas 

3.4. Eksponatų saugojimo 

sąlygų tikrinimas 

(nurodyti patikrintų 

saugyklų, salių kiekį, 

atliktus  pagrindinius 

priežiūros ir tvarkymo 

darbus) 

Eksponatų saugojimo sąlygų 

patikrinimas: 

1.Istorijos fondo saugyklas 

(2 patalpos.) eksponatų 

vėdinimas, baldų būklės 

patikrinimas, drėgmės 

reguliavimas 

2. Bonistikos rinkinio 

eksponatų būklės 

patikrinimas 

1. Archeologijos rinkinys – 1130 eksponatai patalpinti  į reikalavimus atitinkančias  

saugias priemones – rerūgštinio popieriaus dėžes.   

2.Istorijos  rinkinys –  tvarkytas rinkinio etiketažas (15 vnt.) 

3. Faleristikos rinkinio – tvarkytas rinkinio etiketažas – 131 vnt. 

4. Audio-video rinkinys – surūšiuoti eksponatai patalpinti reikalavimus atitinkančiose 

dėžutėse. 

5. Etnografijos rinkinys – lauke išvėdinti 245 etnografijos rinkinio tekstilės eksponatai 

(lovatiesės, paltai, kailiniai, rankšluosčiai) 

6.  Raštijos rinkinys: 

6.1  Raštijos rinkinio knygos (35 vnt.) perketi į saugias saugojimo sąlygas – naujus 

A. Balčiūnas 

 

V. Dunderis 

 

 

 

R. Benedikienė 

 

 

V. Jenčiulytė 
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3. Istorijos fondo saugyklos  

tekstilės grupės eksponatų 

vėdinimas 

4. Archeologijos rinkinio 

eksponatų būklės tikrinimas, 

eksponatų atrinkimas 

konservavimui, eksponatų 

perdėjimas į naujas dėžutes 

5. raštijos saugyklos 

dokumentų,  plakatų , 

asmens rinkinių, rinkiminės 

medžiagos,  video-audio, 

periodikos, kalendorių, 

knygų filatelijos, eksponatų 

saugojimo sąlygų 

pagerinimas perdedant juos į 

saugius aplankalus ir vokus, 

vėdinant eksponatus 

6.Etnografijos fondo  

tekstilės rinkinio eksponatų 

vėdinimas, sisteminimas 

naujose spintose 

7. Dailės rinkinio saugyklos 

100 kv. m 

tvarkymas:eksponatų 

valymas,  apsaugos 

priemonių taikymas 

eksponatų saugojimo 

vietose.  

8 Matučio  Daiktų ir 

Rankraščių, mašinraščių ir 

kitų raštų  rinkinio 

saugojimo vietų tvarkymas. 

9. Tekstilės ir odos 

eksponatų vėdinimas ( A, 

Matučio muziejus) 

10.Fotografijos rinkinio 

eksponatų saugojimo sąlygų 

tikrinimas ir talpinimas 

reikalavimus atitinkančiose 

saugojimo priemonėse 

 

aplankus 

6.2. Raštijos periodikos rinkinio eksponatai  (38 vnt.) perketi į saugias saugojimo 

sąlygas – naujus aplankus 

7. Istorijos-tekstilės rinkinių eksponatų sisteminimas, tvarkymas: 

7.1. sugrupuoti pagal tipą tekstilės fondo drabužiai,  

7.2. Parengta orientavimosi rodyklė; 

7.3. Drabužiai įvilkti į specialius maišus 

7.4. Tarp eksponatų sudėliotos priemonės nuo kandžių ir kitų kenkėjų. 

8. Asmens fondų rinkiniuose 115 eksponatų perkelti į saugius aplankus bei vokus 

9. raštijos plakatų rinkinyje 400 eksponatų perkloti saugiomis medžiagomis 

10. Filaterijos rinkinio 100 eksponatų patalpinti į nerūgštinio popieriaus vokus 

11. A. Matučio muziejuje: 

11.1. Sutvarkytos A. Matučio rankraščių, mašinraščių ir kitų raštų saugojimo vietos (9 

lentynos), surašytas etiketažas; 

11.2.Sutvarkyti rinkinio plakatiai – surūšiuoti , ištiesinti, nuvalyti (200 vnt.) A. Matučio  

11.3. Išvėdintas 41 Daiktų rinkinio eksponatas  

11.4. Sutvarkyti A. Matučio Daiktų rinkinio baldai  

11.5. Iš A. Matučio muziejaus į saugyklą Kalnėnų 2B pervežti daiktų rinkinio 

eksponatai 

12. A. Jonyno muziejuje: 

12.1. P. Jonynaitės kolekcijos daiktai perkelti į saugias saugojimo sąlygas (140 

eksponatų).  

12.2. Iš A. Jonyno muziejaus ekspozicijos išimta 11 eksponatų, kurie pakeisti kopijomis  

 

 

 

 

 

 

G. Markevičienė 

 

 

 

 

D. Aidukaitė-Mikelionienė 

 

V. Petrusevičienė 

3.5. Kiti darbai 1.Aplankų knygoms gamyba 

ir vietų naujai perimtiems 

1. Padaryta 70 aplankų eksponatams laikyti 

2. Padaryta 1100 nerūgšinio popieriaus vokų eksponatų laikymui 

 R. Sakalauskienė 

P. Sabonienė 
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eksponatams parengimas 

2.Eksponatų fotografavimas 

prieš restauravimą ir po jo 

3. A. Matučio eksponatų 

perkėlimas į kitas patalpas.  

4. Parengti vietas naujai 

perimtiems eksponatams  

 

3. Fiksuota eksponatų restauravimo darbų eiga (7 eksponatų) G. Tamošiūnienė 

III. LANKYTOJŲ 

APTARNAVIMAS 

   

1.Muziejaus lankytojai 

(pagal filialus, tikslines 

grupes) 

 Viso muziejuje su filialais apsilankė  10854  lankytojai, iš jų:  

Alytaus kraštotyros muziejuje -  7741 (iš jų 2347 edukacinių programų dalyviai, 38 

edukacinių šeimos popiečių dalyviai, 4152 pavieniai lankytojai, 580 ekskursijų 

dalyviai, 624 muziejaus renginių dalyviai); 

Archeologinė ekspozicija, Jiezno g. 2  - 736  (iš jų  447 pavieniai lankytojai, 79 

ekskursijų dalyvių, 143  edukacinių užsiėmimų dalyvių, 67 muziejaus renginių 

dalyviai). 

A.Jonyno memorialinis muziejus – 176 (iš jų 34 edukacinių programų dalyviai, 11 

pavieniai lankytojai, 77 – ekskursijų lankytojai, 54 muziejaus renginių dalyvių). 

A. Matučio memorialinis muziejus - 1277 (iš jų 404 edukacinių programų dalyviai, 

415 pavieniai lankytojai, 190 ekskursijų dalyviai, 21 šeštadieninių popiečių dalyviai, 

247 muziejaus renginių dalyviai). 

Muziejaus fondų lankytojai  26 

Interesantai 145 

Lankytojai įvairiais klausimais 753 

 

 

G. Bernatavičius 

I. Žvinakienė 

V. Jenčiulytė 

V. Dunderis 

A. Balčiūnas 

D. Aidukaitė - Mikelionienė 

G. Markevičienė 

G. Jakučionienė 
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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  

6.Proginių atvirukų gamyba  

7. Ką pasakoja monetos 5-8 

8. Pirmykščiai pinigai 1-4 kl.  

9.Lietuviškų pinigų istorija  

10. Velykos 2-12 kl.  

11.Vėlinės 2-12 kl.  

12. Aleliuma Kalėda 2-12 kl.  

14. Mano batai buvo du 1-5  

15. Kaip duonelė atsiranda 

1-4 kl.   

16. Veltinukai 1-5 kl. 

17. Aš esu miestietis 5-12 kl.  

18. Senieji dzūkų krašto 

šeimos papročiai  6-12 kl. 

19.Šešias dienas žąseles 

ganiau, septintą – į bažnyčią 

ėjau 1-4  kl 

20. Vytinės juostos (įv. 

amžiaus grupėms). 

21. Pasėjau grikį (įvairaus 

amžiaus grupėms) 

22.Jauni ir (ne) okupuoti. 9-

12 kl. 

23. Naginių rekonstrukcijos 

(5-12 kl.). Pritaikyta ir 

suaugusiems 

24. Tapk archeologu (5-12  

25. Senovės kario apranga ir 

ginkluotė. Žiedinių šarvų 

gamyba. 5-12 kl. 

26. Miesto simboliai 7-15 kl. 

27. Šiaudiniai stebuklai . 

Moksleiviams nuo  5 kl. 

Pritaikyta suaugusiems  

Tęsiamos edukacinės programos: 

 

Alytaus kraštotyros muziejuje – 146:  
1.„Žvakių liejimas“ – 4 užsiėmimai  

2.„Puodininkystė“ – 7 užsiėmimai 

3.„Pasėjau grikį...“ – 13 užsiėmimų 

4.„Popieriaus gamyba“ –9 užsiėmimai  

5.„Be lietuviškos kalbos neišgyvensi nė dienos“ – 6 užsiėmimai 

6. .Pažink miesto gatveles 7  

7.„Pabėgimas iš miesto“ – 1 užsiėmimai 

8.„Veltinukai“ (1–5 kl.) – 17 užsiėmimai 

9.„Numargintos Velykos“ (įvairaus amžiaus grupėms) – 0 

10.„Šešias dienas žąseles ganiau, septintą  į bažnyčią ėjau“ – 4 užsiėmimai 

11.„Į darbą neskubėdamas, į karčiamą pasibėgėdamas“ – 0  

12.Lietuviškų pinigų istorija 2  

13. Šiaudiniai stebuklai 1 

14. Raštininko baltos rankos/Puošnios raidės/rašau be rašalo 1 

15. Mano batai buvo du – 7 

16. Kaip gimtuosna kraštuosna šneka – 8 

17. Renesansas – 0 

18.Gyvybės medis/Užaugo liepa devyniašakė – 15 

19. Susisuk filmuką/Animacijos istorija – 10 

20. Būti muziejininku – 0 

21. Aleliuma Kalėda – 0 

22. Folkloro mokyklėlė – 7 

23. Jauni ir (ne)okupuoti – 0 

24. Alytaus miestietis – 1 

25. Lėlės – 1 

26. Susikurkime sodybą – 17 

27. Tapatybės kodas. Nuo sėklukės iki drobukės – 4 

28. Alytaus legendos – 4 

29. Tapatybės kodas. Lino ražiniai - 1 

 

 

Archeologinėje ekspozicijoje 10 

1.Tapk archeologu - 4 

2.Alytaus lobiai – 3  

3.Senovės kario ginkluotė - 2 

4.Viduramžių paslaptys papuošaluose - 1 

  

A. Matučio. Muziejuje – 23 

1.„Kodėl varnėnai grįžta?“ – 9  

2. Sudėliok eilėraštį - 1  

3. „Mediniai personažai - 4  

 

 

G. Bernatavičius 

V. Dunderis 

V. Jenčiulytė 

A. Balčiūnas 

G. Markevičienė 

I. Žvinakienė 

G. Jakučionienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Balčiūnas 

V. Dunderis 

V. Jenčiulytė 

G. Jakučionienė 

 

 

 

 

I. Žvinakienė 
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28. Be lietuviškos spaudos 

neišgyvensi nė dienos 

29. Žvakių liejimas (įv. 

Amžiaus grupėms) 

30. Senieji krašto gyventojai 

3-8 kl. 

Anzelmo Matučio 

memorialiniame muziejuje, 

A. Matučio g. 8, tęsti: 

„Kelmučio parduotuvė“ – 2–

3 klasėms. 

„Aš – vaškinis Drevinukas“ 

– 2–4 klasėms. 

„Vaikų dovana A. Matučiui“ 

– 1–4 klasėms. 

„Iššlavė Pietutis dangų“ – 3–

4 klasėms. 

„Matučio gyvenimas ir 

kūryba“ – 4–7 klasėms. 

„Rašytojo asmenybė“ – 7–12 

klasėms. 

„Pats mažiausias“ – 5–7 

metų vaikams. 

„Margą juostą aš pinu“ –nuo 

9 metų. 

„Būti muziejininku“ – 5–12  

„Mediniai personažai“ – 

visoms amžiaus grupėms. 

 

Visuose muziejuose 

numatomi šeštadieniniai 

edukaciniai užsiėmimai 

šeimoms 

4.„Vasara pas Matutį“ – 1  

5. „Pasibūkime su Matučiu linksmai“ - 8 

 

A. Jonyno  muziejuje – 2 

1. „Reginčios rankos“ – 1 

2. „Bitute pilkoji, iš kur medų nešioji“ – 1 

 

Viso: 181 

 

R. Trubilienė 

 

 

 

 

I.Žvinakienė 

G. Bernatavičius  

 

 

3. Muziejaus renginiai 

(nurodyti renginių 

pavadinimus, laiką ir 

vietą) 

Muziejuje pravesti 130 

renginių 

 

  

 

 

 

 

Muziejuje vyko 105 renginiai: 

 

Šventės – 6  

1.Muziejų naktis 2020 08 28-29 

2. Renginys ant Punios piliakalnio, skirtas Muziejų keliui 07 11 

3. Renginys  „Mes-baltai“ rugsėjo 22 d. 

4. Poezijos pavasaris-2020 rugpjūčio 7 d. 

5. „Putų šou“ A. Matučio muziejuje rugpjūtis 

 

 

 

Muziejininkai 
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6. „Mes pušyne pas Matutį pasilinksminsim truputį“ birželis 

Knygų pristatymai –3: 

1. K. Tamulevičiaus sudarytos knygos apie konstitucijas pristatymas  09 25  

2. Juozo Žitkausko sudaryto .Dzūkų kalendoraus 2020“ pristatymas 10 20 

3. Literatų klubo „Tėkmė“ knygų pristatymas 07 31 

 Edukacinės popietės šeimoms  AKM – 6  

„Prakalbinta klumpė“ sausio 11 d. 

„Pasėjau grikį“ sausio 25 d. 

„Žvakių liejimas“. Vasario 1 d. 

„Susuk filmuką“ vasario 8 d. 

„Pinu trispalvę“ vasario 15 d. 

„Kap gimtuosna kraštuosna šneka“, skirta Lietuvių kalbos dienoms paminėti, vasario 

20 d. 

Popietės A. Matučio mem. muziejuje – 3 

1.„Angelų istorijos“ sausio 18 d. 

2. „Kodėl varnėnai grįžta? vasario 29 d. 

3. Tau, vaikuti, dovanoju skambią skambią kalbą kovo 7 d. 

Paskaitos – 2 

Konferencijos – 1 

Susitikimai– 2 

Dviračių ir pėsčiųjų žygiai – 3 

Parodų atidarymai – 15 

Edukacinių programų pristatymai ugdymo įstaigoms – 2 

Kūrybinės dirbtuvės – 2 

Įvairūs smulkūs renginiai – 49 

Folkloro mokyklėlė – 8 

4. Muziejaus interneto 

svetainės plėtra (kas ir 

kaip buvo atnaujinta) 

Atnaujinti informaciją 

Alytaus kraštotyros 

muziejaus, A. Jonyno 

muziejaus, A. Matučio 

muziejaus internetinėse 

svetainėse ir facebook 

paskyroje. 

www.youtube.com AKM 

kanalo tvarkymas 

1. Atnaujinos A. Matučio ir A. Jonyno memorialinių muziejų svetainės. Pakeistas 

svetainių dizainas, struktūra, patalpinti virtualūs turai po šiuos muziejus. 

2.Nuolat atnaujinama informacija svetainės www.alytausmuziejus.lt  puslapiuose: 

naujienos, renginių kalandorius, edukacijos, veikla ir kt. AKM svetainė atnaujinta 63  

kartus, AKM feisbukas 50 kartus. 
3. Alytaus kraštotyros muziejaus profilio socialiniame tinkle www.facebook.com 

priežiūra ir tvarkymas. Informacijos atnaujinimas  25 kartai 

4. Nuolat atnaujinamas  prižiūrimas Anzelmo Matučio memorialinio muziejaus profilis 

socialiniame tinkle www.facebook.com  9 kartai A. Matučio m. muziejaus feisbukas 

atnaujintas 26 kartus, A. Matučio m. muziejaus svetainė – 1 kartą. 
5. Atnaujinama informacija Antano Jonyno memorialinio muziejaus internetinėje 

svetainėje  2 kartus 

6.Prižiūrimas ir nuolat tvarkomas Antano Jonyno memorialinio muziejaus profilis 

socialiniame tinkle www.facebook.com. 11 kartų 

7. Nuolat atnaujinamas muziejaus infostendas – 35 kartai 

 

.  

 

G. Bernatavičius 

 

 

I. Žvinakienė 

http://www.youtube.com/
http://www.alytausmuziejus.lt/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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5. Fondų lankytojų 

aptarnavimas (nurodyti 

aptarnautų lankytojų 

grupes ir skaičių) 

Aptarnauti 20 fondo 

lankytojų. (studentus, 

moksleivius, mokyto-jus, 

mokslo darbuotojus, 

kraštotyrininkus atliekančius 

mokslinius tiriamuosius 

darbus) 

 

Aptarnauti 26 fondų lankytojai : mokslo darbuotojai, studentai, kraštotyrininkai, 

tyrinėtojai, mokytojai, moksleiviai. 

Fondų lankytojai: 

1. archeologas dr. Eugenijus Svetikas: R. Rimantienės asmeniniai daiktai  

2. archeologas Vytautas Vingis domėjosi Simno miesto istorinės dalies 2019 m. 

žvalgomųjų tyrimų radiniais;  

3. LVIA – dėl Merkinės metrikų knygos patalpinimo internete (2 lankytojai); 

4. menininkė-tekstilininkė Laura Garbštienė ir menotyrininkė Eglė Mikalajūnė 

domėjosi dailės fondu. Tikslas -  apžiūrėti dailės rinkinio eksponatus ir išsirinkti tuos, 

kurie galimai bus skolinami  būsimai parodai rugsėjo mėn.  Marcinkonyse.(2 

lankytojos); 

5.LTR Dzūkijos skyriaus pirmininkė Modesta Tarasauskienė susipažino su dailės 

rinkiniu, teikta konsultacija primityvios tapybos tema;  

6.Tautodailininkas Vaidas Pusvaškis domėjosi  etnografijos rinkinio eksponatais, pintus 

iš vytelių. Tikslas – sukurti keleto iš jų kopijas; 

7. Muziejininkė iš Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus V. Vilūnaitė apžiūrėjo ir 

fotografavo 3 etnografijos rinkinio muzikinius eksponatus;  

8. LTS Dzūkijos skyriaus pirmininkė Modesta Tarasauskienė lankėsi tekstilės fonde. 

Tikslas – pažintinis. Konsultuota tradicinės liaudies tekstilės klausimais.  

9. MB StepDraw projektui – „Žydų kultūros paveldo prioritetiniuose turizmo 

regionuose Lietuvoje e-rinkodara “. Domėjosi fotografijos fonde esančia medžiaga ( 2 

fondų lankytojai); 

10. Leidykla "Piko valanda" domėjosi fotografijos fonde esančiomis fotografijomis, 

susijusiomis su odontologija; 

11.Lazdijų muziejaus muziejininkė –parodai „Judėk be moto “ domėjosi fotografijomis 

susijusiomis su transporto priemonėmis;  

12.B. Malaškevičiūtė –atsirinko eksponatus ir fotografijos fondo Kaišiadorių muziejaus 

rengiamai parodai, vykdant projektą  „Geležinė uždanga“: Lietuva – Lenkija, 1920-

1939 metais; 

13.  Vidą Vaškių ir Modestas Ružauskas domėjosi gamtos rinkinio eksponatais – 

drugelių kolekcija (2 lankytojai) 

14. VU studentas domėjosi įstaigos istorija ir jos dokumentais 

 

 

 

D.Aidukaitė-Mikelionienė 

A.Balčiūnas 

 

V. Jenčiulytė 

G. Markevičienė 

 

 

 

 

 

R. Stanevičiūtė 

 

 

 

G. Markevičienė 

 

 

G. Tamošiūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kalašnikovienė 

R. Vaitulionienė 

6. Kita veikla Aptarnauti 30 Interesantų 

Pravesti 70 ekskursijų 

 

Aptarnauti 145 interesantai: 

Temos:  
1.1.Kasdienis visuomenės gyvenimas 1941–1944 m.; ligų protrūkiai Alytaus krašte 2 

interesantai  

1.2. Alytaus dvarvietės 2018 m.  archeologiniai tyrimai,jotvingių genties istorija ir 

archeologija, archeologinės rekonstrukcijos galimybės,Obelytės archeologinio 

komplekso radinių rekonstrukcijos galimybės ir įgyvendinimas, .dr. J. Nemeikša 

Alytuje 6 interesantai 

1.3. Aniškio dvaro valdytojo Dono Svens santuoka ir jo žmonos kilmės nustatymas; 

tarpukario Alytaus apskrities viršininko įstaigos pastatas; Baltijos kelio įamžinimas 

mieste; signataro D. Malinausko ryšiai su Dzūkija,Alytaus piliakalnis ir jo gyvenvietės, 

tyrinėjimai, eksponatų panaudojimas; Žiburio g. 5 namo istorija, pravardės kilmė; 

 

 

D. Aidukaitė-Mikelionienė 

 

A. Balčiūnas 

 

 

 

 

V. Dunderis 
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fotografijoje esančių asmenų identifikavimas; Kaimo seniūno ženklas;  L. 

Baliukevičiaus tėvas; LSSR konstitucijos; miesto tiltai ir tilteliai; apie miesto kino 

teatrus, foto indentifikavimas 4 interesantai.plombos indentifikavimas; duomenų apie 

karį savanorį patikslinimas,fotografijoje esančios vietovės patikslinimas; Simno 

bažnyčioje dirbę kunigai; žydų metrikų paieška; 1941 m. birželio įvykiai mieste; 

konsultacijos kaip rinkti informaciją apie mieste gyvenusius žydus; išlikę žydų verslo 

pastatai; Juozapo Radziukyno CV; Alytaus apylinkėse kurti kino filmai;  Alytaus fortai; 

Alytaus pirties istorija; herbo nustatymas; kokardos identifikavimas; miesto vaistinės; 

miesto orkestrai; fotografijų paieška A. Bubnio knygai; Smėlio gatvės esančios žydų 

kapinės. 32 interesantai 

1.4.žydiškos dainos ir šokiai vaikams, Šv. Benedikto gimnazijos teritorijos istorija. 

ikonografija apie Alytaus miesto žydus 3 interesantai.  

1.5. konsultacija dėl kryždirbystės parodos rengimo, dėl šventųjų paveikslų iš 

Stakliškių vertingumo, ansamblio vadovas Albertas Švelginas konsultavosi dėl 

dzūkiško kostiumo detalių – netekėjusių moterų galvos apdangalų. 3 interesantai 

1.6. dėl nuotraukų identifikavimo 

1.7.informacija suteikta apie Vytautą Trečioką 2  

 

 

2. Pravestos  63 ekskursijos: 

Alytaus kraštotyros muziejuje – 41  

Anzelmo Matučio memorialiniame muziejuje – 11  

Antano Jonyno memorialiniame muziejuje – 3 

Archeologinėje ekspozicijoje „Kai sieloms neliko medžių“ – 4 

Alytaus kraštotyros muziejuje ir mieste  – 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Jenčiulytė 

 

G. Markevičienė 

 

 

G. Tamošiūnienė 

 

 

 

 

G. Bernatavičius 

I. Žvinakienė 

R. Trubilienė 

A. Balčiūas 

D. Aidukaitė-Mikelionienė 

V. Dunderis 

 

V. Dunderis 

IV. EKSPOZICIJOS IR 

PARODOS 

   

1. Ekspozicijų ir parodų 

teminių planų bei 

koncepcijų rengimas 

(pavadinimai, trumpas 

apibūdinimas) 

1.Parodos „Šalom, Alytau“ 

koncepcijos ir plano 

rengimas 

2. Parodos „Raktai“ 

koncepcijos ir plano 

rengimas  

3. Parodos „Atminimų 

sąsiuviniai“ koncepcijos ir 

plano rengimas  

 

1. Parengta parodos „Šalom, Alytau!“  koncepcija ir teminis planas 

Stendinė kilnojama paroda su interaktyviais elementais (gali būti keletas audio įrašų, 

video, papildomos realybės ar kt.) 

Parodoje pristatomas žydų gyvenimas Alytuje nuo pirmųjų Alytuje apsigyvenusių žydų 

paminėjimų iki holokausto. Ši paroda skirta suvokti ir pažinti žydų kasdienį gyvenimą, 

religiją, kultūrą, jų tarpusavio santykį, santykius su lietuviais.  

Pagrindinės temos:  

Žydų dinamika mieste: gyventojų skaičiaus kitimas, įtaka miestelio augimui, gatvių 

formavimui ir pan. 

Žydų visuomeninis gyvenimas (tarpukaris): draugijų veikla, dalyvavimas miestelio 

politikoje, kultūriniuose renginiuose, savanoriai gaisrininkai.   

Žydų verslai.  

Tarpukario žydų bendruomenė: žinomesnių žydų ir jų šeimų istorijos.  

 

 

 

V. Jenčiulytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

Žydų švietimas: pradinės mokyklos, progimnazija, religinės mokyklos. 

Maldos namai Alytuje. 

Žydų kapinės. 

Holokaustas Alytuje: getas, masinės žudynės.  

Išlikęs žydų palikimas šiandieniame Alytuje. 

Stenduose tekstai ir ikonografinė medžiaga (gali būti fotografijos, dokumentų kopijos, 

iškarpos iš spaudos ir pan.). 

Audio įrašai: žydiška muzika, žydų atsiminimai. 

2.Parengta parodos „Raktai“ koncepcija ir teminis planas. 

Tikslas: parodos idėja – pristatyti architekto Algirdo Mainelio muziejui padovanotą 

(1950-2015) kauptą raktų kolekcija, papildant ją muziejaus Istorijos ir Archeologijos 

rinkiniuose, tai pat kitų muziejų rinkiniuose saugomais raktais ir spynomis, parodyti 

raktų ir spynų raidą Lietuvoje, nuo viduramžių iki šių dienų.   

Eksponavimas: raktai, spynos, fotografijos veikiantys senovinių spynų muliažai. 

3.Parengta parodos „Atminimų sąsiuviniai“ koncepcija ir teminis planas 

Parodos tikslas – pristatyti rašytinio jaunimo bendravimo pokytį nuo XX a. 3-4 

dešimtm. iki XX–XXI a. sandūros, o kartu parodyti ir atminimų sąsiuvinių įvairovę. 

Uždavinys – pagausinti muziejaus Raštijos dokumentų rinkinį atminimų sąsiuviniais. 

Kadangi rinkinyje saugomas vos vienintelis tradiciją liudijantis egzempliorius. 

 

Atminimai – sunkiai apibrėžiamas žanras tradicinėje lietuvių liaudies tautosakoje. 

Paprastai atminimo rašymo reiškinys labiau jungė bendraklasius ar kiemo draugus. 

Atminimas – tai, kas sutelpa viename puslapyje, rašomame vienų jaunuolių kitiems, 

kuriančiame aliuziją į rašiusįjį: tai ir aktualus tekstas, ir jį papildantis ar paaiškinantis 

pieštas vaizdas. Tai – poezijos ir vaizduojamojo meno derinys. Tekstu ir vaizdu 

pateikiama tai, kas yra aktualu šiandien: mintys, idėjos, rašančiojo jausmai atminimo 

sąsiuvinio savininkui. Atminimo pildyti bet kam nebuvo duodama – tai buvusi 

savotiška privilegija. Tyrėjai spėja, kad Lietuvoje minima tradicija greičiausiai paplitusi 

per Lenkijos dvarų kultūrą. 

XX a. vid. atminimų sąsiuviniai buvo pildomi vyresniųjų, baigiamųjų klasių moksleivių 

prieš pat baigiant mokyklą, o vėliau, apie XX a. 8–9 dešimtm., šią tradiciją perėmė ir 

jaunesniųjų klasių moksleiviai, tai pavertę savotišku žaidimu. Šis reiškinys didžiausią 

pakilimą išgyveno XX a. paskutiniaisiais dešimtmečiais, tūkstantmečių sandūroje jis 

jau pradėjo nykti. Šiandien savo tradiciniu pavidalu tai jau išnykusi jaunų žmonių 

bendravimo forma. 

Tyrinėtojai pažymi, jog atminimų sąsiuvinio pildymas taip pat „paklūsta madai“: 

„albumai – besikeičiantis rašytinio folkloro žanras, kurio pobūdį ir pavidalus lemia 

įvairūs veiksniai: pačių albumų mados tendencijos, vyraujanti kultūrinė aplinka, 

mažojo kolektyvo – klasės, mokyklos – tradicijos, albumo savininko valia“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Dunderis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Aidukaitė-Mikelionienė 
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2. Atnaujintos 

ekspozicijos (pavadinimas 

ir vieta, nurodant filialą) 

 

 

Atidaryti etnografinę 

ekspoziciją „Sodzius 

Dzūkijon“ 

 

  

Atidaryta ekspozicija „Sodzius Dzūkijon“  2020 08 28 Alytaus kraštotyros muziejus 

Savanorių g. 6 

I. Žvinakienė 

G. Bernatavičius 

G. Markevičienė 

G. Jakučionienė 

A. Jurčiukonienė 

R. Stanevičiūtė 

 

3. Parodos muziejuje 

(pavadinimas, vieta, 

laikas) 

1. Paroda „Dzūkų abrūsėliai“ 

 

2. Teisė ir pareiga: LR 

Seimo rinkimai 1920 – 1940 

m. 

 

 3. Alytaus dailės mokyklos 

retrospektyvinė tapybos 

darbų paroda 

 

4.Pirmieji dešimtmečiai 100-

metėje gimnazijos istorijoje  

5. Odetos Tumėnaitės i-

Bražėnienės ir Adelės 

Bražėnaitės (Utena) 

margučių, karpinių paroda 

 

6. Raktai (Iš muziejaus 

rinkinių) 

 

7. Kryždirbystė Dzūkijoje 

(Tautodailės metams skirta 

paroda) 

 

8. UNESCO paveldo paroda 

 

9.Bonsai paroda 

 
10.Medžioklės paroda 

 

11. Fotografijų paroda 

„Istorinė atmintis. Ką 

pasakoja piliakalniai“ 

 1.Paroda  „Dzūkų abrūsėliai“ (Iš Alytaus kraštotyros muziejaus rinkinių)  sausio 1 – 

vasario 20 

2.Mindaugo Jakučionio medžio skulptūrų paroda „Pasiuntiniai“ A. Matučio muziejuje 

Sausio 1 – vasario 29 

3.Paroda „Teisė ir pareiga: Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai 1920 – 1940 m.“ 

Vasario 16 – kovo 10 

4. Alytaus dailės mokyklos retrospektyvinė tapybos darbų paroda  „Iš archyvų“ kovo 5 

– balandžio 30 

5. Paroda „Pirmieji dešimtmečiai 100-metėje gimnazijos istorijoje“  gegužės 18 – 

rugsėjo 3 d. 

6. Paroda Visų žanrų kryždirbystė (Tautodailės metams skirta paroda)  birželio 13 – 

rugpjūčio 31 

7. Dzūkijos krašto medžioklės trofėjų paroda, skirta Lietuvos medžiotojų ir žvejų 

draugijos 100-mečiui.  Rugsėjo 3 – rugsėjo 30  

8. Paroda „Istorinė atmintis. Ką pasakoja mūsų piliakalniai“.  Rugsėjo 8- spalio 10 

9. Paroda „Kaukų ir kitų Alytaus rajono piliakalnių radiniai“ Archeologijos  muziejus.  

Rugsėjo 10 – spalio 9  

10. Daratos Surdokaitės juvelyrikos paroda „Palikimai“ Archeologijos muziejus. Spalio 

23 – lapkričio 20 d. 

 11. Elvyros Petraitienės kūrybos darbų paroda „Molinukai iš seno sodo“ Spalio 7 – 

lapkričio 14 

12. Paroda, „Labas, Brangi Violeta!“ skirta pašto dienai Spalio 9 – gruodžio 31 

13. Respublikinė paroda Eglutės žaisliukas A. Matučio mem. muziejuje 2020 01 

(Medžiagą pateikė L/d Pušynėlis ) 

G. Markevičienė 

R. Benedikienė 

 

M. Jakučionis 

 

A. Jakunskienė 

 

 

A.Janušonis 

 

G. Tamošiūnienė 

G. Markevičienė  

 

G. Markevičienė 

 

 

A. Jakunskienė 

 

V. Jenčiulytė 

A. Balčiūnas 

G. Markevičienė 

 

D. Surdokaitė 

 

 

G. Markevičienė 

 

D. Aidukaitė-Mikelionienė  

D. Balčiūnaitė-Svirskė 
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12. Mediniai stebuklai (iš 

muziejaus rinkinių“ 

 

13. Petraitienės keramika 

 

14. V. Kolesnikovo darbų 

paroda 

15. Pašto dienai skirta 

paroda 

16. Gaono metams skirta 

paroda  

17. „Krempleno“ audiniams 

skirta paroda 

18.Asociacijos  Olita-Orany 

paroda, skirta žygiams 

 

 

 

 

 

 

4. Parodos kituose 

muziejuose ir institucijose 

Lietuvoje ir užsienyje 

(pavadinimas, vieta, 

laikas) 

1.Nepriklausomybės kovos 

Dzūkijoje 1919–1923 m. 

 

1.1. Birštono muziejuje 

1.2. Simno mieste 

1.3. Butrimonių 

gimnazijoje 

1.4. Jiezno kultūros 

centre 

1.5. Punsko lietuvių 

kultūros namuose 

1.6. Seinų Lietuvių 

namuose 

1.7. Merkinės mieste 

1.8. Lazdijų krašto 

muziejuje 

 

2.Kaimo gyvenimo 

portretai: 

2.1.Alytaus Jotvingių 

gimnazijoje 

       2.2. Oginskių muziejuje 

1.Paroda „Dainavos kino teatrui  

1.1. Dainavos kinoteatre – 60 spalio 22-gruodžio 30  

2. Paroda „Kai sieloms neliko medžių“ 

2.1. „Jotvingių šventėje“ Leipalingyje 2020 09 05  

3.   Paroda „Kaimo gyvenimo portretai“ 

3.1. Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje. 2020-03-04 – 05 18  

3.2. Alytaus Jotvingių gimnazijos bibliotekoje. 2020-02-20 – 03 03 

3.3. Žemaičių vyskupystės muziejuje Varniuose 2020- 05-20 

4. Paroda „Paroda „Nepriklausomybės kovos Dzūkijoje 1919–1923 m.“  

4.1. Birštone (2020 02 11 – 2020 03 12). Vasario 11 d. parodos pristatymas 

moksleiviams. 

4.2. Punioje ( 2020 03 12 – 2020 05 20). Parodos apžiūra – 1 d.   

4.3. Jiezne (2020 05 20 – 2020 06 22).  

4.4. Punske (2020 06 25 – 2020 07 24) 

4.5. Lazdijuose (2020 07 24 – 2020 08 27). 

4.6. Druskininkuose (2020 10 01– 2020 10 30). 

4.7. Merkinėje (2020 11 06 – 2020 12 06) 
5. Paroda „Punios piliakalnis fotografijose“  

5.1.Lauko paroda ant Punios piliakalnio 2020 09 05 

5.2. Punios Daugiakultūriniame centre  2020 09 22 – 10 30 

6. Paroda „Vandenų kultūrinė atmintis: gyvenimas prie Nemuno“:  

V. Petrusevičienė 

 

 

V. Dunderis 

 

G. Tamošiūnienė 

 

 

V. Dunderis 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Balčiūnas 

 

 

V. Jenčiulytė 
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Rietave 

 

3.Kai sieloms neliko 

medžių... 

3.1. Leipalingio 

muziejuje 

 

4.Gyvenimas abipus 

Nemuno 

4.1.Kino teatras „Dainava“ 

4.2.Merkinės lankytojų 

centras 

 

5.Vytauto Trečioko darbų 

paroda 

5.1.Biržų krašto muziejuje 

 

6.1. Dainavos kino teatre 2020 01 10 – 2020 02 28  

6.2.Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės lankytojų centre 2020 02 17 – 03 30 (kovo 

10 parodos pristatymas) 

7. Vytauto Trečioko darbų paroda 

7.1. Biržų krašto muziejuje „Sėla“ 2020 10 30 – 2020 12 30 

Kitos parodos: 

8. Rinkta  ir parengta medžiaga parodai (kilnojamai ir virtualiai)„Pasienio policijos 

Alytaus baras (1924-01-01–1940-07-29)“  pagal  Kaišiadorių muziejaus projektą 

„Geležinė uždanga“: Lietuva – Lenkija, 1920–1939 m. “.  

Viso surengta 17 parodų 

 

 

 

 

 

V. Petrusevičienė 

G. Markevičienė 

 

 

 

 

B. Malaškevičiūtė 

5. Virtualios parodos 

(pavadinimas, tinklalapio 

adresas) 

Surengti virtualią parodą 

skirtą A. Matučio 98 gimimo 

metinėms.  

 

Virtuali šventinių tarpukario atvirukų iš AKM filokartijos rinkinio paroda (video 

formatu) nuo 2020-12-23, prieiga:  

V. Petrusevičienė 

6. Bendradarbiavimas su 

kitais muziejais (kokioms 

parodoms, kokių ir kiek 

eksponatų paskolinta) 

Paskolinti eksponatus 

Lazdijų krašto, Merkinės 

muziejams, A. Matučio 

tėviškės muziejui 

I.  Paskolinta: 

1. Lazdijų krašto muziejui 

1.1. ekspozicijai paskolinta 17 eksponatų (archeologijos ir istorijos) 

1.2. Merkinės kraštotyros muziejaus ekspozicijai paskolinti 48 istorijos ir 

etnografijos rinkinių eksponatai. 

1.3.  Anzelmo Matučio tėviškės muziejui ilgalaikei ekspozicijai paskolinta 12 

A.Matučio memorialinio muziejaus eksponatų 

1.4. Prienų krašto muziejui ekspozicijai – 1 istorijos rinkinio eksponatas 

Viso per metus paskolinta 78 eksponatų 

 

A.Kalašnikovienė 

 

 

 

V. Petrusevičienė 

 

 

V. Dunderis 

7. Kiti darbai  

7.1. kokioms parodoms, 

kokių ir kiek eksponatų 

pasiskolinta  

7.2. Išvykos ir 

ekspedicijos medžiagos 

rinkimui parodoms 

parengti 

7. Kiti darbai 

7.1.Bendradarbiauti su 

muziejais rengiant parodą 

„Kaukų ir kitų Alytaus 

rajono piliakalnių radiniai“ , 

„Šalom, Alytau“, „Labas, 

brangi Violeta“ 

7.2. išvykos medžiagos 

rinkimui naujai ruošiamai 

etnografinei ekspozicijai.  

Pasiskolinti 318 eksponatai, iš jų: 

1. Ilgalaikei Antano Jonyno memorialinio muziejaus ekspozicijai iš P. Jonynaitės  

pasiskolinti 127 eksponatai (asmeniniai Jonynų šeimos daiktai). 

2. Parodai „Kaukų ir kitų Alytaus rajono piliakalnių radiniai“  pasiskolinta 

eksponatų iš:  

2.1. Lietuvos nacionalinio muziejaus 170 eksponatų;  

3. Parodai „Šalom, Alytau“: 

3.1.Iš Gaono žydų muziejaus gauta 15 fotografijų skaitmeninės kopijos 

3.2. Iš Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus – 4 fotografijų skaitmeninės kopijos  

4. Parodai „Labas, Brangi Violeta!“ 

4.1.Iš privačių asmenų – 2 

Išvykos medžiagos rinkimui parodoms: 

 

 

 

V. Petrusevičienė 

 

A.Balčiūnas 

 

 

V. Jenčiulytė 

 

 

D. Aidukaitė-Mikelionienė 
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V. LEIDYBINĖ IR 

MOKSLINĖ VEIKLA 

   

1. Katalogų, mokslinių ir 

kitų leidinių, įskaitant 

elektroninius, rengimas ir 

leidyba (autorius, 

pavadinimas, apimtis 

1. Knygos “Alytiškiai 

Baltijos kelyje”rengimas 

2. Leidinio apie alytiškius 

Baltijos kelyje rengimas  

3. Knygos, skirtos 

atspindėti alytiškių 

kasdieniam gyvenimui 

sovietmečiu (1945-1964) 

rengimas 

4.Knygos apie Alytaus 

rajono dvarus rengimas 

 

1. Rengiama knyga apie dzūkiškas lovatieses  

2. Rengiama medžiaga knygai apie alytiškius Baltijos kelyje 

3. Rengiama knyga, skirta atspindėti alytiškių kasdieniam gyvenimui 

sovietmečiu (1945-1964) 
4. Rengiama knyga apie Alytaus rajono dvarus 

 

 

R. Stanevičiūtė 

V. Dunderis 

D. Aidkaitė-Mikeionienė 

B. Malaškevičiūtė 

D. Aidukaitė-Mikelionienė 

V. Dunderis 

A. Balčiūnas 

2. Informacinių leidinių 

(bukletų, kvietimų, 

plakatų ir kt.) rengimas ir 

leidyba (kokiomis 

kalbomis) 

 

1. Plakatų  parodoms ir 

šventėms leidyba 

 

2. Skrajučių ir žemėlapių 

leidyba 

1. Skelbimas „Pirmieji dešimtmečiai 100-metėje gimnazijos istorijoje“.  

2. Skelbimas kolonai ir stotelei „Sodzius Dzūkijon“ 2 vnt.  

3. Skelbimas popietei „Nugabenk knygą“. 

4. Skelbimas popietei „Pinu trispalvę“. 

5. Skelbimas popietei „Prakalbinta klumpė“.  

6. Skelbimas ekspozicijai „Sodzius Dzūkijon“, kolonai I var. (su tamsia siena). 

7. Skelbimas ekspozicijai „Sodzius Dzūkijon“, kolona II var. (su iliustracija). 

8.Skelbimas ekspozicijai „Sodzius Dzūkijon“, kolonai III var. (su durų anga). 

9. Skelbimas ekspozicijai „Sodzius Dzūkijon“, stotelei I var. (su durų anga). 

10. Skelbimas parodai  „Kryždirbystė“. 

11. Skelbimas ekspozicijai „Sodzius Dzūkijon“, stotelei. 

12. Skelbimas parodai „Reginiai nuo piliakalnių“ paprastas ir ekranui. 

13. Skelbimas parodai  „Kaukų ir kitų Alytaus rajono piliakalnių radiniai ” paprastas ir 

ekranui. 

14. Skelbimas konferencijai  „Piliakalnių mįslės“ paprastas ir ekranui. 

15. Skelbimas renginiui „Mes baltai“ paprastas ir ekranui.  

16. Skelbimas parodai  „Molinukai iš seno sodo“ paprastas ir ekranui.  

17. Skelbimas parodai  „Aukso vainikas“ paprastas ir ekranui.  

 

Iš viso – 17 skelbimų. 

 

Informaciniai plakatai stacionariuose stenduose: 

1. 2020 08 20 – Skelbimas kolonoms renginiui „Muziejų naktis“  

 

2.Skrajutės ir žemėlapiai: 

2.1.Išleista 5000 skrajučių lietuvių, lenkų, anglų kalbomis, pristatančių muziejaus 

ekspoziciją „Sodzzius Dzūkijon“  įgyvendinant projektą ,,Paliktas paveldas“  

 

G. Markevičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Žvinakienė 

G. Bernatavičius 
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2.2.1500 egz. Tiražu Išleistas turistinio maršruto nuo Alytaus iki Suvalkų (Lenkija) 

žemėlapis su 30 lankytinų objektų aprašais ir su 8 objektų atvirukais lietuvių, lenkų, 

anglų kalbomis įgyvendinant projektą „Paliktas paveldas“. 

2.3. Sukurta mobili programėlė, skirta propaguoti pasienio turizmą, įgyvendinant 

projektą „Paliktas paveldas“. 

 

 

A. Jurčiukonienė 

B. Malaškevičiūtė 

 

 

 

 

3. Publikacijų kultūros ir 

periodinėje spaudoje 

rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

Parengti 10 publikacijų  1.Malaškevičiūtė B. Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osiso – praleiskime laiką 

prasmingai // Alytaus naujienos. 2020 m. vasario 20 d. 

(apie nepriklausomybei skirtus paminklus Alytaus mieste ir rajone) 

2. Malaškevičiūtė B Kaip Juozas Gabrys-Paršaitis sumušė Antaną Smetoną // Dainava. 

2020. Nr.1. 

3. Malaškevičiūtė B Kaime gelbėjo piršlys, o prakutusiems moksluose - laikraštis // 

Trimitas. 2020. Nr. 2. 

4. Malaškevičiūtė B Žvaigždėtas dangus – paslaptis, jei kas krinta iš jo – tai tik trobos 

didumo // Trimitas. 2020. Nr. 4. 

5. Malaškevičiūtė B Pasikėsinimas nužudyti ministrą pirmininką Augustiną Voldemarą 

// Trimitas. 2020. Nr. 5. 

6. Malaškevičiūtė B Prieškariu politinės aistros kunkuliavo ir meno parodose // 

Trimitas. 2020. Nr. 6. (Straipsnis apie tai, kaip 1925 m.  skulptoriaus Antano 

Aleksandravičiaus darbų parodoje Juozas Gabrys–Paršaitis daužė Antano Smetonos 

biustą). 

7. Malaškevičiūtė B Vestuvės Dzūkijoje – atgarsiai Amerikoje // Trimitas. 2020. Nr. 7 

8. Malaškevičiūtė B Inžinierius Tomas Norus-Naruševičius – žmogus, atsisakęs tapti 

Lietuvos prezidentu // Trimitas. Nr. 8. 

9. Malaškevičiūtė B Įstatymas draudžia Kalėdų eglutę! // Trimitas. 2020. Nr. 12. 

10. Dunderis V.Tarpukario Alytaus ugniagesiai // 

https://alytausgidas.lt/naujiena/30381-alytaus-ugniagesiai-tarpukaryje-miesto-valdyba-

neleido-statyti-mediniu-namu 

11.Dunderis V. Skautės užrašai // Alytaus naujienos. 2020-10-24. 

12 Petrusevičienė V. Šešios dešimtys nuoširdaus darbo metų – dėl didžiojo ekrano. 

Alytaus naujienos//2020-10-20 ir žurnalas „Dainava“ 2020/2 

13.Stanevičiūtė R. .Apie Kūčių stebuklą... //www.welovelithuania.lt , 2020-12-22.  
 
Viso parengta 13 publikacijų  

 

4. Moksliniai tyrimai 

(temos) 

 

1. Nacionalinių mažumų 

istorija Alytaus apskrityje 

2. Alytaus mokyklos 1916 – 

1940 metais 

3. XIX - XX a. kariniai 

daliniai Alytuje 

4. Alytaus apskrities 

ugniagesiai 

1. Nacionalinių mažumų istorija Alytaus apskrityje 

2. Alytaus mokyklos 1916 – 1940 metais 

3. XIX - XX a. kariniai daliniai Alytuje 

4. Alytaus apskrities ugniagesiai 

5. Rezistencija Dzūkijoje 1944-1953 m. 

6. Dzūkijos krašto periodinė spauda 

7. V-XIII a. pietinių Lietuvių žemių karyba bei ginkluotė 

8. Alytaus rajono dvarai 

9. Rinkimai Alytuje 1918 – 2010 m. 

V. Jenčiulytė 

V. Jenčiulytė 

V. Dunderis 

V. Dunderis 

V. Dunderis 

V. Jenčiulytė 

A.Balčiūnas 

Balčiūnas, Dunderis 

A.Balčiūnas 

https://alytausgidas.lt/naujiena/30381-alytaus-ugniagesiai-tarpukaryje-miesto-valdyba-neleido-statyti-mediniu-namu
https://alytausgidas.lt/naujiena/30381-alytaus-ugniagesiai-tarpukaryje-miesto-valdyba-neleido-statyti-mediniu-namu
http://www.welovelithuania.lt/
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5. Rezistencija Dzūkijoje 

1944-1953 m. 

6. Dzūkijos krašto periodinė 

spauda 

7. V-XIII a. pietinių Lietuvių 

žemių karyba bei ginkluotė 

8. Alytaus rajono dvarai 

9. Rinkimai Alytuje 1918 – 

2010 m. 

10.  Dzūkija bibliografijoje 

11. Alytaus apskrities 

bažnyčių istorija 

12. Laidotuvių papročiai 

Dzūkijoje 

13. Alytaus miesto parkai 

14. A. Matučio gyvenimas ir 

kūryba 

15 Jotvingių gatvės istorija 

16. Alytaus pašto istorija 

17.  Alytus ir jo apylinkės iki 

1915 metų 

18. Alytaus istorija 1915 – 

1990 m. Alytaus miesto 

gatvių raida 

19. Kultūra tarpukario 

Alytuje 

20. Sovietmečio draugijos 

Alytuje 

21. Teisinės ir juridinės 

paslaugos buvusiose Seinų ir 

Alytaus apskrityse 

tarpukariu. 

22.. Alytiškiai Baltijos 

kelyje 

 

10.  Dzūkija bibliografijoje 

11. Alytaus apskrities bažnyčių istorija 

12. Laidotuvių papročiai Dzūkijoje 

13. Alytaus miesto parkai 

14. A. Matučio gyvenimas ir kūryba 

15 Jotvingių gatvės istorija 

16. Alytaus pašto istorija 

17.  Alytus ir jo apylinkės iki 1915 metų 

18. Alytaus istorija 1915 – 1990 m. Alytaus miesto gatvių raida 

19. Kultūra tarpukario Alytuje 

20. Sovietmečio draugijos Alytuje 

21. Teisinės ir juridinės paslaugos buvusiose Seinų ir Alytaus apskrityse tarpukariu. 

22.. Alytiškiai Baltijos kelyje 

23. Dzūkiškas kostiumas 

24. Šeimos tradicijos ir papročiai Dzūkijoje 

 

B. Malaškevičiūtė 

A. Kalašnikovienė 

A. Kalašnikovienė 

V. Petrusevičienė 

V. Petrusevičienė 

V. Petrusevičienė 

V. Jenčiulytė 

V. Jenčiulytė 

V. Dunderis 

V. Dunderis 

D. Aidukaitė- Mikelionienė 

D. Aidukaitė- Mikelionienė 

D. Aidukaitė- Mikelionienė 

D. Aidukaitė- Mikelionienė,  

V. Dunderis 

G. Markevičienė 

R. Benedikienė 

5. Mokslinių straipsnių 

rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

   

6. Mokslinių ir kitų 

konferencijų rengimas 

muziejuje (pavadinimas, 

vieta, laikas) 

Konferencija „Piliakalnių 

mįslės“ 

 

2020 09 18  konferencija „Piliakalnių mįslės“ skirta Alytaus apskrities piliakalniams. 

Savanorių g. 6, Alytaus kraštotyros muziejuje.  

V. Jenčiulytė 
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7. Dalyvavimas 

mokslinėse ir kitose 

konferencijose ne 

muziejuje (tema, vieta, 

dalyviai) 

Dalyvauti 3 mokslinėse 

konferencijose 

 

 

 

 

 

 

1. 2020 11 27 – dalyvauta Kultūros paveldo departamento organizuotoje konferencijoje 

„Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“, skirtoje habil. dr. Rimutės 

Rimantienės 100-mečiui paminėti Art9ras 

2. 2020 11 26 dalyvauta Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos surengtoje 

Alberto Vijūko - Kojelavičiaus konferencijoje  

3. 2020 09 17-18 . tarptautinis forumas  „Muziejus: pokyčio jėga“ (4 darbuotojai) 

 

 

Muziejinnkai 

8. Pranešimai mokslinėse 

konferencijose (autorius, 

pavadinimas, vieta) 

1 .Pranešimai konferencijoje 

„Piliakalnių mįslės“  

1. Pranešimas „Alytaus rajono piliakalnių radiniai“ mokslinėje konferencijoje 

„Piliakalnių mįslės“. 2020 09 18 – skaitytas Alytaus kraštotyros muziejuje 

2. Pranešimas  „Pasienio policijos Alytaus baras (1924-01-01–1940-07-29)“  

nuotolinėje konferencijoje „Geležinė uždanga“: Lietuva – Lenkija, 1920–1939 m. “ 

2020 11 25 Organizatorius Kaišiadorių muziejus 

 

 

A. Balčiūnas 

 

B.Malaškevičiūtė 

 

 

 

 

9. Kiti darbai  

9.1. Darbas archyvuose 

9.2. Darbas bibliotekose 

9.3. Paskaitų skaitymas 

9.4. Darbas kitose 

institucijose 

9.5. Pranešimai 

seminaruose 

9.6 Išvykos medžiagos 

rinkimui pas pateikėjus 

9.7. Ekspedicijos 

moksliniams tikslams 

9.8. Informacijos 

sisteminimas 

Darbas archyve – 3 

darbuotojai 

Darbas bibliotekose – 3 

darbuotojai 

Perskaityti paskaitų – 7 

Išvykos pas medžiagos 

pateikėjus 

 Kiti darbai: 

9.1. Darbas archyvuose 

1. Išvyka į Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialą (9 dienos) – informacijos 

rinkimas apie miesto istoriją sovietmečiu, apie žydus ir dvarus. (04-29,04-30, 05-02,05-

03,05-04,05-05,05-11, 05-12, 09-21 

9.2. Darbas bibliotekose:  

9.2.1.Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje – 2 darbuotojai (2 dienos). Rinka 

medžiaga ekspozicijai „Sodzius Dzūkijon  

9.2.2. Alytaus rajono bibliotekoje – 2 darbuotojai (2 dienos) Rinkta medžiaga 

ekspozicijai „Sodzius Dzūkijon 

9.3. Paskaitos 7 

9.3.1. Paskaita „Kaukai – jotvingių žemė“ atkuriamosios archeologijos festivalyje 

„Kaukai“ 2020 10 10  

9.3.2.paskaita Talokio kaimo bendruomenei apie Vasario 16 2020 02 16  

9.3.3.webinaras Putinų gimnazijos mokytojoms ir mokiniams „Alytaus žydų 

istorija“2020 06 11  

9.3.4. paskaita apie jotvingiškus vandenvardžius „Jotvingių šventėje“ Leipalingyje 

2020 09 05  

9.3.5.paskaita Putinų gimnazijos gimnazistams „Alytaus senamiestis“ 2020 11 23  

9.3.6. Paskaita „Lininiai dzūkų abrūsėliai“ Alovės bibliotekoje, Alytaus r. 2020-02-28. 

9.6. Išvykos medžiagos rinkimui pas pateikėjus 

9.6.1. 1.Išvyka pas Nedzingėje (Varėnos r.) gyvenančią Vandą Mockevičienę. Moteris 

kalbinta įvairiomis temomis – apie naminių gyvulių auginimą, tradicinę kaimo buitį, 

papročius. Išvykos metu padarytas maždaug 1,5 val. garso įrašas, pateikėja nufilmuota. 

Medžiaga naudojama naujos etnografinės ekspozicijos „Sodzius Dzūkijon“ kūrimui. 

9.6.2.Išvyka Alytuje pas Liepų gatvės gyventoją Česyną istorinės medžiagos apie 

Plechavičiaus rinktinę rinkimui ; 

9.6.3. Išvykos pas informacijos pateikėjus Vitą Udrakytę Baublienę (09-03) ir  Aldoną 

 

 

V. Dunderis 

 

 

 

R. Stanevičiūtė 

G. Markevičienė 

 

 

 

A. Balčiūnas 

 

V. Dunderis 

 

 

 

 

 

 

 

G. Markevičienė 

R. Stanevičiūtė 

G. Markevičienė 

G. Bernatavičius 

 

G. Bernatavičius 

 

V. Petrusevičienė 
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Pangonytę Jaciunskienę (09-28) dėl informacijos ir fotografijų apie kiną „Dainava‘; 

9.6.4.išvyka pas  1 pateikėją dėl informacijos apie Baltijos kelią ir sąjūdį  

9.6.5. Išvyka į Krokialaukį parodos "Kaimo gyvenimo portretai" personažų 

identifikavimui 2020-06-29. 

9.6.6.Išvyka į Seirijus  pas medžio drožėją A. Janicką medžiagos rinkimui apie patį 

drožėją. 

9.6.7. 2 Išvykos Alytuje pas. Maironio gatvės gyventojus Atsiminimų užrašymas. 

(2020-08-05, 08 07) 

9.6.8. Išvyka  į Luksnėns, pas Kurnėnų mokyklos mokytoją Miliuvienę. Užrašyti 

atsiminimai (2020-08-18) 

9.7. Ekspedicijos moksliniais tikslais: 

Ekspedicija Druskininkų savivaldybės kaimuose ,,Kalbinių variantų funkcionavimas 

dabartinėse pietų aukštaičių šnektose“. Organizuota kartu su Lietuvių kalbos institutu. 

Liepos 27-29 d.  

Ekspedicija Varėnos rajono savivaldybės kaimuose ,,Kalbinių variantų funkcionavimas 

dabartinėse pietų aukštaičių šnektose“. Organizuota kartu su Lietuvių kalbos institutu. 

Spalio 7-9 d.   

9.8.Informacijos sisteminimas 

9.8.1.Garso įrašų sisteminimas ir parengimas ekspozicijos „Sodzius Dzūkijon“ 

informaciniam terminalui „Naminiai gyvuliai“. 

9.8.2. Medžiagos, surinktos ekspedicijų metu kartu su Lietuvių kalbos institutu (liepos 

27-29d. ir spalio 7-9 d.) tvarkymas 

9.8.3.  iš archyvo parsivežtų dokumentų kopijos tvarkymas (Sutvarkyta 20 bylų), 

sutvarkyta 20 bylų 

 

 

 

V. Dunderis 

G.Tamošiūnienė 

 

G. Bernatavičius 

I. Žvinakienė 

 

G. Bernatavičius 

 

 

I.Žvinakienė 

R. Stanevičiūtė 

D.Balčiūnaitė-Svirskė 

G. Bernatavičius 

G. Markevičienė 

 

 

G. Bernatavičius 

I. Žvinakienė 

R. Stanevičiūtė 

G. Markevičienė 

D. Balčiūnaitė-Svirsakė 

V. Dunderis 

 

 

VI. RINKINIŲ 

APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMAS 

IR EKSPONATŲ 

SKAITMENINIMAS 

   

1. Kompiuterinė apskaita 

(nurodyti įvestų į 

muziejaus duomenų bazę 

įrašų apie eksponatus bei 

skaitmeninių vaizdų 

skaičių) 

Įvesti į duomenų bazę įrašų 

apie eksponatus – 800 

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per 

ataskaitinius metus –611 

Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu 

  Virtualiųjų apsilankymų institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius 

per metus  38360 

  Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius 

institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose 15252 

 

 

Muziejininkai, bibliotekininkė-

archyvarė 

2. LIMIS (vykdyti  

parengiamieji darbai) 

 LIMIS centre nuskenuotos 85 lovatiesės R. Stanevičiūtė 

3. Eksponatų 

skaitmeninimas 
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3. 1. Suskaitmenintų 

eksponatų atranka 

(nurodyti prioritetinį 

kriterijų/-us: unikalumas, 

turinys ir vertė, fizinė 

būklė, amžius, rūšis, tema, 

kt.) 

 Padaryta atranka eksponatų, kuriuos galima būtų suskaitmeninti 2020 m. LIMIS 

sistemai.  

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per 

ataskaitinius metus –611 

Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu: 

Virtualiųjų apsilankymų institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per 

metus  38360 

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius institucijos 

valdomose skaitmeninėse kolekcijose 15252 
 

Muziejininkai 

3.2. Suskaitmenintų 

eksponatų skaičius  
Numatoma suskaitmeninti 

ir patalpinti į LIMIS 

duomenų bazę: 

Numatoma suskaitmeninti 

ir patalpinti į LIMIS 

duomenų bazę: 

Raštijos periodikos rinkinio 

–15 eksponatų 

Raštijos knygų rinkinio – 10 

eksponatų 

Raštijos plakatų rinkinio – 

25 eksponatus 

Vaizdo – garso rinkinio – 25 

eksponatus 

Numizmatikos  rinkinio – 

250 eksponatų  

Fotografijos rinkinio – 20 

eksponatų 

A.Matučio ir A. Jonyno 

muziejų rinkiniai – 30 

eksponatų 

Dailės rinkinio – 20 

eksponatų 

Faleristikos rinkinio – 30 

eksponatų 

 

Bibliotekos fondo vienetų – 

220 

 

Suskaitmeninti ir patalpinti LIMIS duomenų bazėje: 

Viso: 611 

1) 381 eksponatai, iš jų:  

Vaizdo-garso rinkinio – 25 

Raštijos plakatų rinkinio – 22 

Raštijos knygų rinkinio – 25 eksponatai 

Numizmatikos rinkinio – 259 

Dailės rinkinio – 20 eksponatų 

A. Matučio muziejaus  rinkinio – 30 eksponatų  

 

2) Bibliotekos  

Viso230 iš jų: 

 2.1.222 muziejaus bibliotekos leidinių  

 2.2. 8 vaizdo-garso įrašai 

 

A. Balčiūnas 

D. Aidukaitė -Mikelionienė 

V. Jenčiulytė 

V. Dunderis 

G. Tamošūnienė 

G. Markevičienė 

V. Petrusevičienė 

 

 

 

R. Vaitulionienė 

3.3. Dalyvavimas 

skaitmeninimo 
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projektuose (pavadinimas, 

partneriai, kt.) 

4. Skaitmeninimo ir darbo 

su duomenų bazėmis 

gebėjimų ugdymas 

(dalyvavimas darbo 

grupėse, mokymuose) 

Dalyvavimas mokymuose 

dirbti su integralia muziejų 

informacine sistema 

(LIMIS). 

 

 

Dalyvavimas mokymuose „Darbas su LIMIS“ 2020-09-15/16. D. Balčiūnaitė-Svirskė 

5. Kiti darbai Skaitmeninių aplankų 

tvarkymas kompiuteryje: 

rūšiavimas, glaudinimas, 

įrašymas į CD 

  

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) 

Parengti mažiausiai -30 

informacinių pranešimų 

įvairiems žiniasklaidos 

kanalams. 

1.Informaciniai pranešimai – 

30 (FM99, Alytaus 

naujienos, ), interneto 

svetainėse: 

www.alytausmuziejus.lt; 

www.muziejuportalas.lt; 

www.alytausgidas.lt; 

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

www.xxlpramogos.lt; 

www.cika.lt, 

www.alytusplius.lt; 

www.renginiaialytuje; 

www.alytauspulsas.lt 

www.danielius.net, Lietuvos 

radiją, Lietuvos televiziją 

„Panoramoe“. 

2. Reportažai apie parodas, 

renginius, konferencijas TV 

laidose: „Dzūkijos 

televizijoje“ – 12; „LRT – 4. 

3. Dalyvavimas radijo 

laidose (FM99 ir kt.) – 5, 

Lietuvos radijo – 2 

4. Žinutės muziejaus 

facebook paskyroje – 40 

1.Išsiųsta 18 informacinių pranešimų interneto portalams: www.alytausgidas.lt, 

www.alytusplius.lt, www.fm99.lt, www.manokrastas.lt www.alytauslaikas.lt, 

www.dzukijostv.lt, www.dzukijosveidas.lt, www.dainavoszodis.lt, www.alytus.lt, 

www.miestonaujienos.lt, www.renginiaialytuje.lt, miesto ir rajono švietimo įstaigoms, 

savivaldos įstaigoms, miesto bendruomenėms, suinteresuotoms grupėms. 

 „Atgiję“ senojo miesto vaizdai sveikins Alytų – parašyk linkėjimą ir Tu! 2020-06-10 

„Kviečiame padėti atpažinti gimnazistus senose fotografijose“ 2020-06-18. 

 „Sodzius Dzūkijon“ atveria duris – pamatyk, išgirsk, pajausk, kaip gyveno tavo 

seneliai“ 2020-08-18 

 „Kopk į Alytaus rajono piliakalnius ir pildyk piliakalnių pasą“ 2020-08-31 

 

 

 

  

2. 9 reportažai apie renginius ir parodas muziejuje: 

2020-02-24. DzūkijosTv apie edukacinį tarmių renginį „Kap gimtuosna kraštuosna 

šneka“ 

2020-01-07. DzūkijosTv apie A. Matučio gimimo metinių minėjimą. 

2020-01-02. DzūkijosTv apie kalėdinių žaisliukų parodą A. Matučio muziejuje. 

2020-05-08. DzūkijosTv apie karantino pasekmes A. Matučio muziejuje  

2020-08-24 https://www.facebook.com/dzukijosveidas.lt/videos/dz%C5%ABkijos-

veidas-kalbina-alytaus-muziejininkus-apie-ekspozicij%C4%85-sodzius-

dz%C5%ABkijon/614163379527602/  

2020-08-31 

https://www.facebook.com/dzukijostv.lt/videos/duris-atv%C4%97r%C4%97-alytaus-

kra%C5%A1totyros-muziejaus-etnografin%C4%97-ekspozicija-sodzius-

dz%C5%ABki/774585316706921/  

2020-10-12 

https://www.facebook.com/dzukijostv.lt/videos/383936669363433  

I. Žvinakienė 

G. Bernatavičius 

 

 

 

A. Balčiūnaitė-Svirskė 

 

R.Stanevičiūtė 

 

A. Balčiūnas 

 

 

 

 

 

G. Bernatavičius 

I. Žvinakienė 

G. Jakučionienė 

G. Bernatavičius 

 

A.Jurčiukonienė 

G. Bernatavičius 

 

 

 

 

 

 

 

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.alytusplius.lt/
http://www.renginiaialytuje/
http://www.alytauspulsas.lt/
http://www.danielius.net/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.alytusplius.lt/
http://www.fm99.lt/
http://www.manokrastas.lt/
http://www.alytauslaikas.lt/
http://www.dzukijostv.lt/
http://www.dzukijosveidas.lt/
http://www.dainavoszodis.lt/
http://www.alytus.lt/
http://www.miestonaujienos.lt/
http://www.renginiaialytuje.lt/
https://www.facebook.com/dzukijosveidas.lt/videos/dz%C5%ABkijos-veidas-kalbina-alytaus-muziejininkus-apie-ekspozicij%C4%85-sodzius-dz%C5%ABkijon/614163379527602/
https://www.facebook.com/dzukijosveidas.lt/videos/dz%C5%ABkijos-veidas-kalbina-alytaus-muziejininkus-apie-ekspozicij%C4%85-sodzius-dz%C5%ABkijon/614163379527602/
https://www.facebook.com/dzukijosveidas.lt/videos/dz%C5%ABkijos-veidas-kalbina-alytaus-muziejininkus-apie-ekspozicij%C4%85-sodzius-dz%C5%ABkijon/614163379527602/
https://www.facebook.com/dzukijostv.lt/videos/duris-atv%C4%97r%C4%97-alytaus-kra%C5%A1totyros-muziejaus-etnografin%C4%97-ekspozicija-sodzius-dz%C5%ABki/774585316706921/
https://www.facebook.com/dzukijostv.lt/videos/duris-atv%C4%97r%C4%97-alytaus-kra%C5%A1totyros-muziejaus-etnografin%C4%97-ekspozicija-sodzius-dz%C5%ABki/774585316706921/
https://www.facebook.com/dzukijostv.lt/videos/duris-atv%C4%97r%C4%97-alytaus-kra%C5%A1totyros-muziejaus-etnografin%C4%97-ekspozicija-sodzius-dz%C5%ABki/774585316706921/
https://www.facebook.com/dzukijostv.lt/videos/383936669363433
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 2020 10 12 –  Dzūkijos TV apie parodą „Labas, Brangi Violeta“  

video siužetas virtualiai „Muziejų nakčiai“ apie eksponatą – partizano laišką 2020 05 

18) 

2020 10 29 Dzūkijos TV apie parodą „Kaukų ir kitų piliakalnių radiniai“  

 

 

3.Dalyvavimas laidose –  12 

 

1.LRT radijo laida „Atrask Lietuvą“ (01-28)   

2.LRT televizijos laida „Draugystė veža“ (01-28/29) 

3.LRT laidoje „Laba diena, Lietuva“ apie naują ekspoziciją „Sodzius Dzūkijon“2020-

06-02 

4.Interviu LRT laidai „Laba diena, Lietuva“ apie ekspozicijos „Sodzius Dzūkijon“ 

kūrimą. 2020-06-03. 

5. Interviu laidai „Dzūkiška pynė“ apie Advento tradicijas Dzūkijoje. Paskelbta 

muziejaus svetainėje 2020-12-19. 

6.LRT televizijos laida Atspindžiai. Paveldo kolekcija. Atplukdyta, apleista, vėl 

prikelta: mokykla Kurnėnuose - išeivio dovana gimtajam kraštui. (filmuota 2020-08-28. 

Laida rodyta 2020-09-20) 

7.Radijo stoties FM99 laidoje apie naujos ekspozicijos atidarymą. 

8. radijo stoties FM99 laidoje „Kultūra čia ir dabar. Afiša“ pristatant meilės laiškų 

parodą „Labas, brangi Violeta!“ 2020-10-20  

9. Radijo stoties FM99 laidoje apie žygius po Alytaus rajono piliakalnius ir akciją 

„Keliaukite su Alytaus piliakalnių pasu“2020 09 01 Artūras 

10 Radijo stoties FM99 laidoje apie renginį „Punios piliakalnis. Nuo istorijos ir 

legendos“2020 07 09  Artūras 

11.Radijo stoties FM99 laidoje apie Dzūkijos knygnešius, jiems skirtą šeštadienio 

popietę, žaidimą „Nugabenk knygą“ 2020 03 05   

12. 09 21 – Radijo stoties FM99  rubrikoje „Afiša“ apie baltų vienybės dienos minėjimą 

ant Alytaus piliakalnio  

 

1. Žinutės facebooke 

3.1.Parengtos 38 žinutės rinkinių eksponatus viešinimui Facebook paskyroje 

(rubrika „Muziejus pas lankytoją“) 

- Parengtos 3 žinutės apie istorijos-tekstilės ir dailės rinkinių eksponatus viešinimui 

- Parengtos 8 žinutės apie etnografijos rinkinio eksponatus viešinimui  

- Parengtos 3 žinutės apie  eksponatus iš Raštijos dokumentų rinkinio 

- Parengta  1 žinutė eksponatą iš Raštijos plakatų rinkinio  

- Parengtos 2 žinutės apie eksponatus iš Video-audio rinkinio 

-  Parengta  1 žinutė apie eksponatą iš Archeologijos rinkinio 

- Parengtos 3 žinutės apie eksponatus iš Faleristikos rinkinio 

- Parengtos 2 žinutės apie raštijos periodikos rinkinio eksponatus 

- Parengta  1 žinutė apie eksponatą iš raštijos kalendorių rinkinio 

- Parengta  1 žinutė apie eksponatą iš filatelijos rinkinio 

 

D Aidukaitė-Mikelionienė 

 

A.Balčiūnas 

 

 

 

G. Bernatavičius 

I. Žvinakienė 

 

 

R. Stanevičiūtė 

 

 

 

G. Bernatavičius 

 

 

I. Žvinakienė 

 

D. Aidukaitė-Mikelionienė 

A.Balčiūnas 

A. Balčiūnas 

V. Jenčiulytė 

 

 

V.Jenčiulytė 

 

 

 

 

D. Balčiūnaitė-Svirskė 

G. Markevičienė 

R. Stanevičiūtė 

V. Jenčiulytė 

A. Balčiūnas 

V. Dunderis 
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- Parengta  4 žinutės apie eksponatus iš Raštijos knygų rinkinio 

3.2.. Parengti 6 įrašai su  informacija ir iliustracijomis eksponatų viešinimui internete 

https://www.facebook.com/matuciomuziejus 

- A. Matučio namo istorija (2 eksp.) 03-30 

- Pirmosios A. Matučio knygos (4 eksp.) 04-16 

- A. Matučio užrašų knygelė (1 eksp.) 04-27 

- A. Jonyno eilės  Vasario 16-ajai (1 eksp.) 02-13 

-  Apie vertėją Peterį Baną ir jo laiškus (6 eksp.). 12-10 

-  Naujametiniai sveikinimai A. Matučiui (11 eksp.). 12-28 

3.4. Facebook rubrikai „Alytaus metamorfozės“ parengtos 4 žinutės 

- informacija apie: miesto paštą 

- Pontono kareivines;  

- Rotušės aikštę.Vilmantas 

4. Kiti įrašai facebooke ir muziejaus svetainėje: 

-Parengti 9 įrašai apie Alytaus kalnus su literatūriniais tekstais ir 17 nuotraukų, 

vykdant projektą „Dzūkijos kraštovaizdžiai – ką mena kalnai ir kalvos“ (11 eksponatų) 

Paskelbti: 07-13–07-19 https://www.facebook.com/AlytausKrastotyrosMuziejus. 

07-16  https://www.facebook.com/matuciomuziejus  

-parengta informacija muziejaus facebook puslapiui apie spaudos draudimo leidinius 

5. Parengtos ir paskelbtos 123 kitos įvairios žinutės Facebook paskyroje 

6.Parengta ir paskelbta 41 žinutė Instagram paskyroje 

 

4.Interviu – 18:  

1.Interviu www.dzukijosveidas.lt apie ekspoziciją „Sodzius Dzūkijon“. 2020-08-27. 

2. Interviu apie muziejininkų ekspedicijas „Nauja yra visai užmiršta sena“, arba 

kuo įdomios muziejininkų ekspedicijos”, spausdinta muziejaus svetainėje ir 

„Alytaus naujienose“ 2020-12-10 Nr. 140, p. 6-7.  

3. Interviu laidai „Dzūkiška pynė“ apie Advento tradicijas Dzūkijoje. Paskelbta 

muziejaus svetainėje 2020-12-19.  

       11 . Interviu „Alytaus naujienoms“:Jautrioje parodoje - trapius jausmus liudijantys          

laiškai ne mesendžeriu“(.išspausdinta 2020 11 07, Nr. 126, p. 9.) 

       12. interviu Birštone apie parodą „Nepriklausomybės kovos    Dzūkijoje 1919-    

1923 m“ vietos laikraščiui „Gyvenimas“. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/02/14/nepriklausomybes-kovos-dzukijos-kraste/2020 

02 11 d.  

      13. interviu LRT apie žydus Alytuje ir vienintelį kiną savanorį Nepriklausomybės 

kovose 2020 07 22 – 

https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1210655/garsiausas-dailes-zinovas-ir-izraelio-

lakstingala-kas-liko-is-alytaus-zydu-istorijos 

https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1206995/is-kinijos-i-lietuvos-kariuomene-

vienintele-tarpukario-lietuvos-savanorio-kino-petro-cinso-istorija  

       14. interviu portalui www.bernardinai.lt apie Alytaus sinagogą Interviu buvo prieš 

pora metų, bet straipsnis tik dabar pasirodė:  

https://www.15min.lt/max/naujiena/gyvenimas/alytaus-zydu-istorijos-apie-

 

  

 

 

V. Petrusevičienė 

 

 

V. Dunderis 

G. Tamošiūnienė 

D. Balčiūnaitė-Svirskė 

 

 

 

V. Petrusevičienė 

 

 

V. Jenčiulytė 

D. Balčiūnaitė-Svirskė 

D. Balčiūnaitė-Svirskė 

 

 

R. Stanevičiūtė 

        

D.Balčiūnaitė-Svirskė 

R. Stanevičiūtė 

 

R. Stanevičiūtė 

 

D. Aidukaitė-Mikelionienė 

 

V. Dunderis 

 

 

 

V. Dunderis 

 

 

 

 

V.Dunderis 

 

 

 

V. Dunderis 

https://www.facebook.com/AlytausKrastotyrosMuziejus
https://www.facebook.com/matuciomuziejus
http://www.dzukijosveidas.lt/
http://www.gyvenimas.eu/2020/02/14/nepriklausomybes-kovos-dzukijos-kraste/
https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1210655/garsiausas-dailes-zinovas-ir-izraelio-lakstingala-kas-liko-is-alytaus-zydu-istorijos
https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1210655/garsiausas-dailes-zinovas-ir-izraelio-lakstingala-kas-liko-is-alytaus-zydu-istorijos
https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1206995/is-kinijos-i-lietuvos-kariuomene-vienintele-tarpukario-lietuvos-savanorio-kino-petro-cinso-istorij
https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1206995/is-kinijos-i-lietuvos-kariuomene-vienintele-tarpukario-lietuvos-savanorio-kino-petro-cinso-istorij
http://www.bernardinai.lt/
https://www.15min.lt/max/naujiena/gyvenimas/alytaus-zydu-istorijos-apie-nepriklausomybes-kovas-kino-teatrus-nama-su-liutukais-ir-padalinta-miesta
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nepriklausomybes-kovas-kino-teatrus-nama-su-liutukais-ir-padalinta-miesta 2020 09 16  

       15. interviu Dzūkijos TV apie Nepriklausomybės kovose dalyvavusius žydus 

savanorius 2020 12 15 

       16. interviu Dzūkijos regiono portalui „Dzūkijos veidas“ apie Alytaus gimnaziją 

tarpukariu ir jai skirtą parodą 2020 05 27  

       17. radijo stočiai FM 99 apie parodą „Dainavos“ kino teatrui – 60“. 10-22 

        18. Interviu portalui Dzūkijosveidas.lt apie parodą „Dainavos“ kino teatrui – 60“. 

10-22  

 

 

 

 

V. Jenčiulytė 

 

 

V. Petrusevičienė 

2. Reklama (nurodyti 

projektus, kuriems buvo 

organizuotos specialios 

reklamos kampanijos ir jas 

trumpai apibūdinti) 

Projektas „Paliktas 

paveldas“ 

Reklaminių klipų kūrimas – 

20 

 

 
Projektas Paliktas paveldas: 

1.2reportažai per Dzūkijos televiziją; 

2.2 skirtingi anonsai, kviečiantys į „Muziejų naktį“, kurie buvo transliuojami  šešis 

kartus per dieną nuo rugpjūčio 18 d. iki rugpjūčio 29 d.; 

3. sukurtas filmukas, transliuotas radijo stoties FM99 tinklapyje, kurio tikslas – 

kvietimas į renginė„Muziejų naktis“. 

4. Autobuso stotelių paviljonuose patalpinti plakatai, kviečiantys atvykti į naujos 

ekspozicijos „Sodzius dzūkijon“ atidarymą. Reklama vyko nuo birželio 16 iki rugsėjo 

29 dienos. 

5.Informaciniai pranešimai  laikraščiuose 2 

6.Informaciniai pranešimai portaluose 7 

7. filmukas „Sodzius Dzūkijon“  atidarymo renginio sukūrimas.  

 

 

.Sukurti 45 anonsiniai/informaciniai parodų/renginių filmukai: 

1 Parodai „Pasiuntiniai“ (01-06) 

2 Parodai „Dieviškos“ (01-07) 

3 Parodai „Dzūkų abrūsėliai“ (01-07) 

4 Šeštadienio popietei „Angelų istorijos“ (01-13) 

5. Etnografinei ekspozicijai „Trobelės įrengimas“ (03-04) 

6. Karantino filmukas „Būk sąmoningas“ (03-27) 

7. Karantino filmukas „Būk akylas“ (04-01) 

8. Ritasi margi margučiai (04-02) 

9. „Verba plaka“ (04-03) 

10, Marginimas vašku (04-06) 

11 Sodzius Dzūkijon – 3 

12. Folkloro mokyklėlė –17 

13. O buvo naktys šviesios  

14. Sodzius Dzūkijon –2 

15.Visų kryždirbystės žanrų paroda –3 

16. Trobelės langų vaizdai  

17. „Pirmieji dešimtmečiai 100-metėje gimnazijos istorijoje“ – 2 

18. Kryždirbystės paroda (2020-07-29) 

Informacijos-edukacijos 

skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Balčiūnaitė-Svirskė 

 

 

 

 

C. Bernatavičius 

D. D. Balčiūnaitė-Svirskė 

https://www.15min.lt/max/naujiena/gyvenimas/alytaus-zydu-istorijos-apie-nepriklausomybes-kovas-kino-teatrus-nama-su-liutukais-ir-padalinta-miesta
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19. Sukurti 6 „Poezijos pavasario 2020“ skaitymų – 6 

20 E. T. Petraitienės keramikos darbų paroda 2020-11-09  

 

 

 

3. Kita veikla 1. Reklamuoti renginius, 

įvykius, edukacines  

programas, parodas  

internetinėse svetainėse: 

www.alytausmuziejus.lt; 

www.muziejuportalas.lt; 

www.alytausgidas.lt; 

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

www.alytusplius.lt; 

www.renginiaialytuje.lt ; 

www.alytus.lt; 

www.dzukijainfo.lt;  

www.alytus-tourism.lt; 

www.fm99.lt; 

www.dainavosgidas.lt. Ir kt. 

2. Elektroniniai laiškai 

lojaliems muziejaus 

lankytojams. 

3. Muziejaus renginių 

skrajutės kavinėse, kaimo 

turizmo sodybose, 

viešbučiuose irk t. turistinėse 

vietose 

4. Plakatai įvairiose miesto 

vietose, reikalui esant, ir 

kitose apskrities vietose. 

5. Bendradarbiavimas su 

TAU. 

6. Dalyvauti Vilniaus knygų 

mugėje,  „Adventur“ 

pristatant Alytaus 

kraštotyros muziejų 

7. Organizuoti muziejaus 

veiklos viešinimo seminarus, 

pristatymus Alytaus miesto 

ir rajono, aplinkinių rajonų 

švietimo įstaigų 

darbuotojams. 

8. Bendradarbiauti su miesto 

1. Nuolat talpinama ir atnaujinama informacija apie renginius, vykstančius muziejuje 

bei jo filialuose, interneto svetainėse: www.alytausmuziejus.lt ; 

www.muziejuportalas.lt; www.alytus.lt; www.renginiaialytuje.lt; www.alytausgidas.lt; 

www.dainavosgidas.lt; www.eb.lt; www.alytusplius.lt; www.dzukijainfo.lt; 

www.fm99.lt;  www.SuperTravelNet.com; www.alytauspulsas.lt, 

www.dzukijoskraštas.lt, www.dzukijosveidas.lt www.alytauslaikas.lt   ir kt.  

2. Informacija apie muziejaus renginius, parodas, akcijas siunčiama elektroniniais 

laiškais muziejaus lankytojams, miesto ir rajono švietimo įstaigoms, kultūros įstaigoms, 

TAU klausytojams,  Alytaus miesto ir rajono bendruomenėms; Alytaus miesto tarybos 

nariams, kolegoms muziejininkams Lietuvoje ir kt. adresatams. 

3. Skrajutės apie muziejuje vykstančius renginius dalijamos įvairiose kavinėse, 

darželiuose, mokyklose, kitose gyventojų laisvalaikį organizuojančiose įstaigose. 

4. Įvairiose miesto vietose, Alytaus miesto ir rajono mokyklose nuolat kabinami 

muziejuje rengiamų parodų plakatai. 

skelbimai/plakatai/skrajutės: 

1) Šeštadieniniai priešpietei „Klumpės pasakojimai“ (01-07) 

2) — // — popietei „Angelų istorijos“ (01-13) 

3) — // — popietei „Pasėjau grikį...“ (01-20) 

3) — // —  popietei „Žvakių liejimas“ (01-27) 

4) — // —  popietei „Susk filmuką“ (01-31) 

5)  — // — popietei „Kodėl varnėnai grįžta“ (02-24)  

6) „Vasarį apsilankyk parodose“ Facebook viršelis. 2020-02-09 

7) „Apsilankyk parodose“ Facebook viršelis. 2020-02-17 

8) Edukacinis renginys „Kap gimtuosna kraštuosna šneka“. 2020-02-19 

9) Pažintinis renginys „Tau, vaikuti, dovanoju skambią skambią kalbą“. 2020-03-04 

10) renginys „Laisvės aitvarai“ 2020-03-04 

11) „Dzūkelio meniu“ 2020-03-29. 

 

5. Bendradarbiaujame su Alytaus trečiojo amžiaus universitetu: organizuojame 

edukacinius užsiėmimus, renginius, paskaitas. 

6. Dalyvavimas mugėse, pristatant muziejų: 

6.1. 8-ojoje tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje ADVENTUR 2020 

Litexpo Vilniuje 2020-01-27  

 6.2.  Knygų mugėje Katalogas „Dzūkų abrūsėliai“ pristatytas Vilniaus knygų mugėje 

vasario 22 d.pristatymas 

7. Knygos „Neužmiršti. Nepamiršti“ pristatymas Alytaus teatre 2020 09 05 

 

8.Etnografinės ekspozicijos ir veiklų pristatymas  L/d „Šaltinėlis“ kolektyvui. (10-06) 

Etnografinės ekspozicijos ir fotosesijų galimybių pristatymas fotoklubo nariams (10-

I.Žvinakienė 

G. Bernatavičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.Bernatavičius 

D. Balčiūnaitė-Svirskė 

 

 

http://www.alytausmuziejus.lt/
http://www.muziejuportalas.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.ams.lt/
http://www.eb.lt/
http://www.alytusplius.lt/
http://www.renginiaialytuje.lt/
http://www.alytus.lt/
http://www.dzukijainfo.lt/
http://www.alytus-tourism.lt/
http://www.fm99.lt/
http://www.dainavosgidas.lt/
http://www.alytausmuziejus.lt/
http://www.muziejuportalas.lt/
http://www.alytus.lt/
http://www.renginiaialytuje.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.dainavosgidas.lt/
http://www.eb.lt/
http://www.alytusplius.lt/
http://www.dzukijainfo.lt/
http://www.fm99.lt/
http://www.supertravelnet.com/
http://www.alytauspulsas.lt/
http://www.dzukijoskraštas.lt/
http://www.dzukijosveidas.lt/
http://www.alytauslaikas.lt/
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įmonėmis, organizuojant 

jiems muziejaus pristatymą; 

9. Organizuoti rodyklės 

pastatymą I Alytuje prie 

archeologinės ekspozicijos 

 

23) 

 

9. Jiezno g.2 ant Archeologinės ekspozicijos pastato patalpintas reklaminis užrašas. 

 

 

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 3 interesantai: 

Nadiežda Krakovskaja, Alytaus rusų šeštadieninės mokyklos koordinatorė – suteikta 

informacija apie eksponatų apskaitos dokumentus ir jų pildymą, kuriamam tautinių 

mažumų muziejui; 

Utenos krašto muziejaus rinkinių saugotojai suteikta informacija apie  eksponatų 

vertinimą tikrąja verte; 

Varėnos rajono savivaldybės kultūros skyriaus specialistei suteikta informacija apie  

eksponatų vertinimą tikrąja verte; 

VU komunikacijos programos 4 kurso studentei  Martynai Žukaitei konsultacija dėl 

bakalauro darbo „Istorinio-kultūrinio turizmo komunikacija. Papildytos ir virtualios 

realybės palyginimas Lietuvos muziejuose“.  

Konsultacijos, metodinė pagalba, bendras darbas identifikuojant Alytaus gimnazijos 

studentus AKM fotografijos rinkinio nuotraukose su A. Ramanausko-Vanago 

gimnazijos mokytoju Antanu Jurčiu  

 

 

A. Kalašnikovienė 

 

 

 

 

 

 

 

G. Bernatavičius 

 

 

G. Tamošiūnienė 

2. Metodinės medžiagos 

rengimas (tema, tikslinė 

grupė, sklaidos būdas) 

   

  

3. Darbas su stažuotojais 

ir praktikantais 

Priimti studentus praktikai iš 

VDU, VPU, VU, 

Marijampolės kolegijos 

Vadovavimas VDU studentės praktikai E. Aidukaitė-

Mikelionienė 

IX. MUZIEJAUS 

DARBUOTOJAI 

   

1. Kadrų kaita (nurodyti 

priimtų / atleistų 

darbuotojų skaičių) 

 Kadrų kaitos nebuvo A.Jakunskienė 

2. Kvalifikacijos kėlimas 

–studijavimas aukštosiose 

mokyklose, dalyvavimas 

seminaruose, kursuose, 

konferencijose Lietuvoje 

ir užsienyje (programos, 

temos, vieta, dalyviai) 

 1.Seminaras „„Geneologija ir heraldika“ . organizatorius –Geneologijos ir heraldikos 

draugijos organizuotas seminaras 2020 09 19  

2.Webinaras „Skaitmeninės kultūros iššūkiai paveldo komunikacijai: pranešimai, 

medijos, auditorijos“ 2020 04 23  

3. dr. Danutės Blažytės-Baužienės paskaita „Demokratijos triumfas besikuriančioje 

Lietuvos valstybėje: „112 karalių“ Steigiamajame Seime“ 2020 05 11  

4. Artūro Svarausko paskaita „Krikščionys demokratai Steigiamajame Seime: partijos 

organizacija ir politinė programa“2020 05 12  

5. Gintaro Mitrulevičiaus paskaita „Vasario 16-osios Akto signataro Stepono Kairio 

Muziejininkai, kiti specialistai 
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veikla Steigiamajame Seime: politinė lyderystė Socialdemokratų frakcijoje“2020 05 13 

6. dr. Vilmos Bukaitės paskaita „Aleksandras Stulginskis: Steigiamojo Seimo 

pirmininkas, einąs prezidento pareigas“2020 05 14  

7. Webinaras „European Jewish Cemeteries Initiative (ESJF) webinare skirtame žydų 

kultūrai ir istorijai Lietuvoje. 2020 05 26  

8. Webinaras „Prevencinio konservavimo veikla“2020 06 29  
9. Regioninės kultūros tarybos nuotolinė konferencija 2020 11 12 (3 darbuotojai) 

10. Seminaras „Autorių teisės muziejų veikloje“ 2020 11 20 (3 darbuotojai) 

11. Paskaita Lietuvos dailės muziejaus Youtube kanalu: Jean-Marie Sani „Muziejų 

raida Prancūzijoje ir švietimo veikla muziejuose“ 2020 02 28  

12. Digital Lunch & Learn virtualus susitikimas apie virtualios realybės pritaikymo 

galimybes viešajame sektoriuje „VIRTUALI REALYBĖ: ar galime „patirti“ kultūrą, 

švietimą ar mediciną?“ 2020 05 08  

13.virtuali diskusija „Kiek dabartinei tapatybei svarbi seniausioji istorija“, organizuota 

Lietuvių kalbos instituto 2020 11 04  

14. Seminaras „Baltų genčių rekonstrukcijos problematika“. 2020 11 24 

(Organizatorius Lietuvos nacionalinis kultūros centras (Zoom platforma) 2 darbuotojai 

15.Seminaras „Senosios ir tradicinės amatininkystės populiarinimas ir integravimas į 

kultūros paveldo švietimo sritį“ 2020 11 25-26 (Organizatorius Lietuvos nacionalinis 

kultūros centras)(Zoom platforma) (4 darbuotojai) 

16. Etninės kultūros specialistų, folkloro ansamblių vadovų, tautodailininkų, tradicinių 

amatų centrų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo nuotolinis seminaras, organizuotas 

Lietuvos nacionalinio kultūros centro (Zoom platform)2020 12 14-18  

17. Seminaras „Personalo dokumentų reforma nuo 2020 m. sausio 1 d.“ Alytaus verslo 

konsultaciniame centre. 2020-01-31 

18.Seminaras Kalba kaip kalbėtojo ženklas Alytaus miesto savivaldybėje 2020-03-05 

19. Seminaras „Bendradarbiavimo per sieną programos ankstesnė patirtis ir iššūkiai 

ateičiai“2020-01-23.  

20. Informacinis seminaras „2014–2020 m. Lietuvis ir Rusijos bendradarbiavimo per 

sieną Programos 3 kvietimo teikti paraiškas 2020-02-05 

21.Seminaras „Collaborating on Virtual Educational Programs During Coronavirus“. 

22.Nuotolinis seminaras „Facebook“ komunikacijos pagrindai“ (04-24). 

23.Nuotolinis seminaras „Skaitmeninės kultūros iššūkiai paveldo komunikacijai: 

pranešimai, medijos, auditorijos“ (04-23) (2 darbuotojai)  

24. NEMO vebinaras „Museum lives in post-pandemia“ 

25.Seminaras „Bendravimo su žmonėmis turinčiais negalią ypatumai“ (LŽNS) (2 

darbuotojai) 

26. Seminaras “Etninės kultūros integravimas į ugdymo procesą” (Organizatoriai AKC 

ir Alytaus kolegija) (2 darbuotojai) 

27. Seminaras PROGRAMA „EUROPA PILIEČIAMS“ PARAIŠKOS TEIKIMAS, 

2020-07-16 

28.Seminaras “Senosios ir tradicinės amatininkystės populiarinimas ir integravimas į 

kultūros paveldo švietimo sritį” Organizatorius VDA  Lapkričio 25-26 d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCiLtHk_bMGBipuEHVRWpnpw
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Studijos aukštosiose mokyklose: 

Magistratūros studijos Vytauto Didžiojo universitete 

Kursai 

Fotografijos kursai Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filiale. 

 

 

 

 

 

R. Stanevičiūtė 

 

G.Markevičienė 

3. Kita svarbi informacija 

apie darbuotojus 

(apdovanojimai ir kt.) 

   

X. MUZIEJAUS 

PAGALBINIŲ 

PADALINIŲ VEIKLA 

   

1. Archyvo ir bibliotekos 

darbas 

Numatoma biblioteką 

papildyti 70 knygų , 100 

laikraščių ir žurnalų 10 

skaitmeninių leidinių. 

Gauti į mokslinį archyvą 

numatoma 5 bylas. 

Alytaus kraštotyros muziejaus biblioteka 2020 metais pasipildė: 

65 knygomis ir  3 audio/video  kompaktų, 147 vnt. laikraščių, 34 vnt. žurnalų. 

2021 m. sausio 1 d. duomenimis muziejaus bibliotekoje buvo  4314 knygos, laikraščių 

ir žurnalų - 18708, garsinių regimųjų dokumentų - 171. CD/DVD likutis 90 vnt.  

Muziejaus bibliotekoje buvo registruoti 83 skaitytojų apsilankymai. 

Muziejaus moksliniame archyve yra 12  teminių apyrašų ir 497 bylos 

Užpildytos 191 inventorinės kortelės  

 

 

R. Vaitulionienė 

 

 

 

 

 

 

2. Ūkinė veikla (statybos 

ir remonto darbai, kiti 

ūkiniai darbai – 

apibūdinimas, rezultatai, 

finansinės išlaidos) 

Savanorių g. 6 laiptinės 

remontas 

Suremontuoti A. Matučio 

muziejaus tvorą 

1.Suremontuota laiptinė Savanorių g. 6  

2. Suremontuota A. Matučio muziejaus tvora: nuimtos rūdys, tvora 

perdažyta,atnaujinta, padaryti varteliai iš Savanorių g. 6 į A. Matučio muziejų 

 

V. Dusevičius 

3. Kitų padalinių darbas     

 

 

 

            Direktorė Audronė Jakunskienė 

______________________________     ___________________________   _____________________________________ 

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


