PRITARTA
Alytaus miesto savivaldybės
tarybos 2015 m. vasario 26 d.
sprendimu Nr. T - 11

ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITA
Veiklos sritis
I. ADMINISTRACINĖ
VEIKLA
1. Muziejaus tarybos
darbas (posėdžių skaičius,
svarbiausi svarstyti
klausimai ir priimti
sprendimai)

2. Muziejaus vidaus darbo
tvarką reguliuojančių
dokumentų rengimas
(kokiu tikslu ir kada
patvirtinti nauji
dokumentai)
3. Muziejinės veiklos
sutarčių su Lietuvos ir
užsienio organizacijomis
rengimas (kokios, kada
pasirašytos, trumpas
apibūdinimas, galiojimo
laikas)

Buvo planuota
Numatomi 4 posėdžiai:
1. 2013 metų muziejaus
veiklos ataskaitos
tvirtinimas.
2. Muziejaus leidybiniai
planai
3. Parodų teminių planų
tvirtinimas
4. Ekspozicijų koncepcijų
svarstymas

1. Pasirašyti
bendradarbiavimo sutartis
su Alytaus ir kitų Lietuvos
miestų gimnazijomis,
vidurinėmis,
pagrindinėmis
mokyklomis ir darželiais
(pagal poreikį).

Pasiektas rezultatas

Atsakingas asmuo

Įvyko 4 Muziejaus tarybos posėdžiai:
Svarstyti klausimai:
1. Dėl 2013 metų muziejaus veiklos ataskaitos;
2. Dėl 2014 metais planuojamos leidybinės veiklos: atvirukų rinkinio „Grikio kelias“ (10
rūšių atvirukų), muziejaus ekspozicijų atvirlaiškių (2 rūšys), atvirlaiškių iš serijos „Alytaus
kraštotyros muziejaus eksponatai“ (3 rūšys) ir edukacinių programų reklaminių skirtukų;
3. Dėl parodų iš muziejaus rinkinių koncepcijų ir teminių planų tvirtinimo;
4. Dėl ilgalaikės parodos „Be lietuviškos dienos neišgyvensi nė dienos“ ir ekspozicijos
„Antano Jonyno gyvenimas ir veikla“ koncepcijų kūrimo.
Nutarta:
1. Patvirtinti 2013 metų muziejaus veiklos ataskaitą;
2. Pritarti atvirukų rinkinio„Grikio kelias“, atvirlaiškių iš muziejaus ekspozicijų, atvirlaiškių
iš serijos „Alytaus kraštotyros muziejaus eksponatai“ ir edukcinių programų skirtukų
leidybai;
3. Patvirtinti 3 parodų iš muziejaus rinkinių koncepcijas ir teminius planus;
4. Pritarta ilgalaikės parodos Be lietuviškos dienos neišgyvensi nė dienos“ ir ekspozicijos
„Antano Jonyno gyvenimas ir veikla“ koncepcijoms.

A. Jakunskienė
D. Bagdonienė

1. Parengti ir išleisti 32 vidaus darbo tvarką reguliuojantys įsakymai.
2. Parengti ir išleisti 37 įsakymai, reguliuojantys personalo darbą.

A.Jakunskienė

Bendradarbiavimo sutartys:
1. Su Alytaus miesto Panemunės pagrindine mokykla – dėl edukacinės ir renginių
organizavimo veiklos - 2014-01-10/neterminuota;
2. Su Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-ąja
rinktine – dėl bendradarbiavimo rengiant renginius, parodas – 2014-06-02/2015-06-02;
3. Su Alytaus miesto Senamiesčio pradine mokykla – dėl edukacinės ir renginių
organizavimo veiklos – 2014-09-01/neterminuota;
4. Su Alytaus kolegija – dėl bendradarbiavimo vykdant projektą „Poeto Antano Saulyno
asmenybės ir kūrybos lobynas“ – 2014-10-03/neterminuota;

D. Bagdonienė
A. Jakunskienė

2. Parengti sutartis,
reikalingas vykdant
įvairius muziejaus
projektus.
3. Pasirašyti reikalingas
sutartis, rengiant
muziejaus renginius
(rengiant Muziejų naktį);
4. Kontroliuoti muziejinės
veiklos sutarčių sudarymą.
5. Sutartys su Kultūros
ministerija, Kultūros
fondu ir kt. muziejaus
projektų finansuotojais
6. Rengti intelektinių
paslaugų atlikėjų ir
autorinių darbų atlikimo
sutartis
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5. Su Alytaus „Sakalėlio“ pradine mokykla – dėl bendradarbiavimo mokinių formaliojo ir
neformaliojo ugdymo srityje – 2014-12-12/neterminuota.
Sutartys su projektų rėmėjais:
1. Su Alytaus miesto savivaldybės administracija – dėl projektų „Visa dzūkelio sveikata iš
grikio...“, ekspozicija „1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje: vienos gatvės istorija“, edukacinių
užsiėmimų ciklas bei paroda „Be lietuviškos kalbos neišgyvensi nė dienos“ ir „Muziejų
naktis 2014“ įgyvendinimo – 2014-03-17/2014-12-23.
2. Su Lietuvos kultūros taryba – projekto „Vytauto Kasiulio asmenybės ir kūrybos
pristatymas gimtinėje“ vykdymo dalinio finansavimo sutartis – 2014-04-25/2014-06-02.
3. Su Lietuvos kultūros taryba – projekto „Alytaus kraštotyros muziejaus fotografijų,
polichromuotų medinių skulptūrų, skrynių, kuparų ir archeologinių eksponatų konservavimas
ir restauravimas“ vykdymo dalinio finansavimo sutartis – 2014-04-25/2014-12-20.
4. Su Lietuvos kultūros taryba – projekto „Kaip dvylika mėnesių šventes šventė“ vykdymo
dalinio finansavimo sutartis – 2014-06-02/2014-12-01.
5. Su Lietuvos kultūros taryba – projekto „Ekspozicijos „Antano Jonyno gyvenimas ir
veikla“ modernizacija“ vykdymo dalinio finansavimo sutartis – 2014-07-21/2014-12-15.
Kitos veiklos sutartys:
1. Su UAB „G4S Lietuva“ - elektroninių paslaugų teikimo sutartis – 2014-01-15;
2. Su UAB „Alma littera sprendimai“ – prekių pirkimo-pardavimo sutartis – 2014-0122/neterminuota;
3. Trišalė sutartis su Alytaus teritorine darbo birža ir Alytaus miesto savivaldybės
administracija– dėl viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo - 2014-02-03/iki
įsipareigojimų įvykdymo;
4. Su UAB ISSI grupe – optikos kabelio perkėlimo darbų sutartis - 2014-02-07/iki
įsipareigojimų įvykdymo;
5. Su Valstybės įmone Registrų centras – dėl sertifikatų sudarymo ir išdavimo (elektroninio
parašo) – 2014-02-12/2016-02-12;
6. Su Alytaus miesto teatru – materialiojo turto (muziejaus automobilio) panaudos sutartis –
2014-02-17/2015-12-31;
7. Su UAB „Alytaus šilumos tinklai“ – pastato šildymo sistemos priežiūros sutartis – 201403-01/2019-03-01;
8. Su UAB „LITESKO“ filialas „Alytaus energija“ – šilumos pirkimo-pardavimo sutartis –
2014-03-25/neterminuota;
9. Su UAB „ALKOR“ – elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartis – 2014-04-01/iki darbų
pabaigos;
10. Su UAB „Alytaus radijas“ – audio įrašai ekspozicijai „1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje:
vienos gatvės istorija“ – 2014-04-02/2014-04-30;
11. Su IĮ InSpe – už plakatų ir atvirukų sumaketavimą ir atspausdinimą, įgyvendinant
projektą „Vytauto Kasiulio asmenybės ir kūrybos pristatymas gimtinėje‘ – 2014-05-02/iki
įsipareigojimų įvykdymo;
12. Su Alytaus miesto teatru – meterialiojo turto (teatro krovininio automobilio) panaudos
sutartis – 2014-05-02/2015-12-31;
13. Su UAB „PROJA“ – dėl edukacinio interjero sukūrimo ir gamybos pagal projektą
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„Edukacinių užsiėmimų ciklas bei paroda „Be lietuviškos kalbos neišgyvensi nė dienos“ –
2014-05-02/2014-05-21;
14. Su asociacija „Oranžinis choras“ – dėl dalyvavimo renginyje „Muziejų naktis“ –
koncertinės programos atlikimas, įgyvendinant iš dalies finansuojamą projektą ‚Muziejų
naktis 2014“ – 2014-05-02/iki įsipareigijimų įvykdymo;
15. Su Kęstučiu Krivu – dėl renginio „Muziejų naktis 2014“ filmavimo – 2014-05-17/iki
įsipareigojimų įvykdymo;
16. Su Arūnu Puškorium – dėl archeologinių radinių konservavimo ir restauravimo paslaugos
– 2014-05-19/iki įsipareigojimų įvykdymo;
17. Su Algirdo Baltulio IĮ – dėl prekių pirkimo nustatytomis mažmeninėmis kainomis –
2014-06-02/2014-12-31;
18. Su MB „Confinxi“ – dėl muziejaus ekspozicijai reikalingų priemonių (muliažų): vaiko
manekeno – 1 vnt, varpo muliažo – 1 vnt, vištų iškamšų – 2 vnt gamybos – 2014-06-09/201412-01;
19. Su UAB „Lankava“ – ūkinių prekių pirkimo sutartis – 2014-06-27/2015-06-27;
20. Su UAB „Artonas“ – tūrinių raidžių „Alytaus kraštotyros muziejus“ bei darbo laiko
iškabos suprojektavimas, pagaminimas ir sumontavimas – 2014-07-01/iki įsipareigojimų
įvykdymo;
21. Su Alytaus teritorine darbo birža – įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir
finansavimo sutartis – 2014-07-02/2014-12-31;
22. Su UAB „Paslaugų idėja“ – prekių pirkimo-pardavimo sutartis – 2014-0702/neterminuota;
23. Su UAB „G4S Lietuva“ – elektroninės saugos sutartis – 2014-07-07/2016-07-07;
24. Su UAB „Graanul Invest“ – medienos granulių pirkimo-pardavimo sutartis – 2014-0722/2014-12-31;
25. Su UAB „Alvydo verslas“ – kanceliarinių prekių pirkimo sutartis – 2014-08-04/2015-0804;
26. Su UAB Alytaus profilaktinės dezinfekcijos stotis – dezinfekcijos darbai muziejaus
patalpose – 2014-08-22/2014-12-31;
27. Su UAB „G4S Lietuva“ – elektroninės saugos sutartis – 2014-09-01/2016-09-01;
28. Su UAB „Sinerta LDC“ – prekių pirkimo pardavimo sutartis – 2014-09-11/neterminuota;
29. Su UAB „Video architects“ – materialaus turto – ekrano su MultiTouch technologija
įsigijimas, įgyvendinant projektą „Ekspozicijos „Antano Jonyno gyvenimas ir veikla“
modernizacija“ – 2014-09-16/2014-12-15;
30. Su Algirdu Griškevičiumi – dėl teisės naudoti atvaizdą, atnaujintos Antano Jonyno
memorialinio muziejaus ekspozicijos interaktyviame ekrane – 2014-09-26/iki ekspozicijos
eksponavimo pabaigos;
31. Su Alytaus Dzūkijos pagrindine mokykla – dėl muziejaus automobilio panaudos – 201410-14/2014-10-24;
32. Su UAB „Alapus“ – prekių pirkimo-pardavimo sutartis – 2014-11-03/iki įsipareigojimų
įvykdymo;
33. Su Alytaus teritorine darbo birža – įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir
finansavimo sutartis – 2014-11-05/2015-04-30;
34. Su Lietuvos muziejų asociacija – sutartis dėl išlaidų kompensavimo – 2014-11-17/iki
įsipareigojimų įvykdymo;
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35. Su UAB „Grafų baldai“ – baldų gamyba ir pardavimas – 2014-11-21/iki įsipareigojimų
įvykdymo;
36. Su UAB „Alsotana“ – stalų edukacinei klasei pirkimo-pardavimo sutartis – 2014-1222/iki įsipareigojimų įvykdymo.
Dar buvo pasirašytos 6 sutartys, reglamentuojančios įvairią muziejaus muziejinę ir ūkinę
veiklą.

4. Projektinė veikla
(projekto pavadinimas,
kokiems fondams teiktos
paraiškos, koks gautas
finansavimas)

Alytaus miesto
savivaldybei:
1. Muziejų naktis – 2014
(Prašoma suma 5600 Lt,
bendra lėšų suma 6100 Lt)
2. „Be lietuviškos kalbos
neišgyvensi nė dienos“.
(Prašoma suma 28 250 Lt,
bendra projekto lėšų suma
70 330 Lt.)
3. Visa dzūkelio sveikata
iš grikio (Prašoma suma
40470 Lt, bendra projekto
lėšų suma 44600 Lt)
Lietuvos Kultūros
taryba
1. Projektas „Alytiškiai
Baltijos kelyje“. (Prašoma
suma 32 300 Lt, bendra
projekto lėšų suma 36 225
Lt)
2.Edukacinė
programa
„Karas ir aš“ (Prašoma
suma 24800 Lt, bendra
projekto lėšų suma 28000
Lt)
3.
Vytauto
Kasiulio
asmenybės ir kūrybos
pristatymas
gimtinėje
(Prašoma suma 10108 lt,

Atlikėjų ir autorinės sutartys:
1. Autorinė sutartis –edukacinio spektaklio režisūra, įgyvendinant Alytaus kraštotyros
muziejaus projektą „Kaip dvylika mėnesių šventes šventė“ – 2014-11-03/2014-11-28;
2. Autorinė sutartis – Kūčių stalo papuošimas, serviravimas ir patiekalų paruošimas,
įgyvendinant Alytaus kraštotyros muziejaus projektą „Kaip dvylika mėnesių šventes šventė“–
2014-11-03/2014-11-28.
Paremti ir įgyvendinti projektai
Alytaus miesto savivaldybė:
1. Muziejų naktis 2014 (1 tūkst. litų).
2. Visa dzūkelio sveikata iš grikio... (8 tūkst. litų).
3. 1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje: vienos gatvės istorija (2 tūkst. litų).
4. Edukacinių užsiėmimų ciklas bei paroda „Be lietuviškos kalbos neišgyvensi nė
dienos“ (1 tūkst. litų).
Lietuvos kultūros taryba:
1. Vytauto Kasiulio asmenybės ir kūrybos pristatymas gimtinėje (4 tūkst. litų).
2. Alytaus kraštotyros muziejaus fotografijų, polichromuotų medinių skulptūrų,
skrynių, kuparų ir archeologinių eksponatų konservavimas ir restauravimas (10
tūkst. litų).
3. Kaip dvylika mėnesių šventes šventė (5 tūkst. litų).
4. Ekspozicijos „Antano Jonyno gyvenimas ir veikla“ modernizacija (30 tūkst. litų).
Viso paremti 8 projektai, kurių vertė 61.000 litų.

D.Bagdonienė
M.Viltrakytė
R. Stanevičiūtė
V.Jenčiulytė

D. Bagdonienė
A.Kalašnikovienė
O.Sakevičienė
I.Žvinakienė
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bendra projekto suma
14188 Lt)
4. Kaip dvylika mėnesių
šventes šventė (prašoma
suma48274 Lt bendra
projekto suma 56379 Lt)
5. Visa dzūkelio sveikata
iš grikio (prašoma suma,
43245 Lt , bendra projekto
suma 51455Lt)
6.
Ekspozicijos
„Kai
sieloms neliko medžių“
pritaikymas vaikams ir
jaunimui ( prašomas suma
bendra projekto suma
7. Ekspozicijos „Antano
Jonyno gyvenimas ir
veikla
modernizacija“
(prašoma suma 49100 Lt,
bendra
projekto
suma54700 Lt)
8. Alytaus kraštotyros
muziejaus
fotografijų,
polichromuotų
medinių
skulptūrų, skrynių, kurarų
ir archeologinių eksponatų
konservavimas
ir
restauravimas“ (prašoma
suma, bendra projekto
suma 22445 Lt)
Kitos institucijos:
Projektų susijusių su
muziejine veikla (parodos,
edukacijos, ekspedicijos ir
pan.) rašymas paskelbus
naujus konkursus
5. Kiti darbai

1. Nufotografuoti rinkiniuose esantys eksponatai projekto „1915 m. rugpjūčio 27-oji
Alytuje: Vienos gatvės istorija“ projekcijai sukurti. Pateikta archyvinė medžiaga projekto
„1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje: Vienos gatvės istorija“ projekcijai sukurti.
2. Surastos ir pateiktos turimos nuotraukos iš archyvo, iš fotografijų rinkinio bei
fotografuotas šiandieninis vaizdas projekto: „Ekspozicijos „Antano Jonyno gyvenimas ir
veikla“ modernizacija“ įgyvendinimui
3. Nufotografuoti A. Griškevičiaus paveikslai iš AKM rinkinio ir pateiktos nuotraukos
projektui: „Ekspozicijos „Antano Jonyno gyvenimas ir veikla“ modernizacija“.

G.Tamošiūnienė
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4. Skenuoti atvirukai projektui „1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje: Vienos gatvės istorija“.
II. MUZIEJAUS
RINKINIAI:
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos
darbas (posėdžių skaičius,
svarstyti klausimai)

1.2. Eksponatų įsigijimas
(kokiu būdu, kiek, į
kokius rinkinius įsigyta)

Numatomi 7 posėdžiai ir
svarstytini klausimai:
1. Eksponatų įsigijimas,
įvertinimas ir
paskirstymas į fondus;
2. Rinkinių vertinimas:
2.1. Filatelijos rinkinys
(300 vnt.)
2.2. Bonistikos GEK
rinkinys (1000 vnt.)
2.3. raštijos fondo plakatų
rinkinys (800 vnt.)
2.4. Sfragistikos rinkinys
(78 vnt.)
3. Naujai gautų knygų į
AKM biblioteką kainų
nustatymas;
4. Eksponatų perkėlimas
iš pagalbinio į pagrindinį
fondą;
5. Eksponatų įsigijimo
strategija
6. Eksponatų
inventorinimo klausimai ir
problemos
7.Eksponatų perkėlimo į
naujas patalpas tvarkos
aptarimas
8. Asmenų fondų
sudarymas: problemos,
sprendimo būdai.

Įvyko 5 fondų komisijos posėdžiai. Svarstyti klausimai:
1. Eksponatų, gautų pagal priėmimo – perdavimo aktus įvertinimas ir paskirstymas į
rinkinius;
2 Eksponatų įsigijimas, įvertinimas ir paskirstymas į fondus;
3. AKM eksponatų vertinimas
4. AKM rinkinių formavimas;
5. Pagrindinio fondo vaizdo-garso rinkinio eksponatų vertinimas (tikrąja verte įvertinti 366
eksponatai);
6. Dėl etnografijos rinkinio eksponatų restauravimo;
7. Eksponatų prevencinio konservavimo būdų aptarimas;
8. Eksponatų skaimeninimo patirtys ir pamokos;
9. Muziejaus bibliotekai dovanotų knygų vertinimas;
10. Eksponatų perkėlimas;
11. Eksponatų perdavimas ir nurašymas;
12. Eksponatų vertinimo metodikos svarstymas;
13. Numizmatikos rinkinio eksponatų vertinimas tikrąja verte (tikrąja verte įvertinti 12360
eksponatai);
14. Sfragistikos rinkinio eksponatų vertinimas tikrąja verte (tikrąja verte įvertinta 79
eksponatai).

Ketinama per metus
įsigyti 967 eksponatus.
Planuojama surinkti
eksponatų į rinkinius :
Archeologijos – 500
filokartijos –100;

Viso įsigyti 5867 eksponatai, iš jų:
GEK 2044
PF 3823
Alytaus kraštotyros muziejuje:
GEK
Archeologijos 1245

A. Kalašnikovienė

A. Balčiūnas

V. Dunderis
V. Dunderis

A.Kalašnikovienė
R. Stanevičiūtė
V. Jenčiulytė
D. Aidukaitė

raštijos rinkinį: – 60
kalendorių fondo, 20
knygų fondo, periodikos
fondo 40, plakatų fondo –
200, dokumentų –40
fotografijų fondo
negatyvai – 100;
etnografijos – 30;
Žmuidzinavičiaus fondo –
10;
J. Karpavičiaus fondo – 37
filatelijos rinkinį- 40
istorijos – 10;
bonistikos – 5,
faleristikos – 20
sfragistikos – 5
numizmatikos – 10
vaizdo-garso – 100
rinkiminės medžiagos –
50
A.Matučio muziejus.-60;
A. Jonyno 30
Šiuos eksponatus
planuojama įsigyti
bendradarbiaujant su
spaustuvėmis,
leidyklomis,
kolekcionieriais, reklamos
įmonėmis, bendruomenės
atstovais.

1.3. Ekspedicijos, išvykos
(vieta, trukmė, dalyviai)

Ekspedicijos
1. Ekspedicija “Alytiškiai
Baltijos kelyje”. Alytaus
miestas. Tikslas – rinkti
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Dailės kūrinių ir tautodailės 1
Faleristikos 22
Filatelijos
54
Filokartija 80
Fotografija 82
Etnografijos 54
Istorijos
30
Numizmatikos 23
Sfragistika 2
Vaizdo garso 66
J. Karpavičiaus fondas 40
A. Žmuidzinavičiaus fondas 3
V.Kirlio asmens fondas 2
Vyt.Kolesnikovo asmens fondas 21
Raštijos 240, iš jų:
knygų 29; kalendorių 45, dokumentai 79, periodika 37, plakatai 27, rinkiminė medžiaga 23.

G. Tamošiūnienė
R. Stanevičiūtė
A. Balčiūnas
A. Kalašnikovienė
V. Jenčiulytė
A. Kalašnikovienė
V. Dunderis
V. Dunderis
V. Dunderis
A. Balčiūnas
A. Balčiūnas
V. Petrusevičienė
I. Žvinakienė

Pagalbinis fondas:
Archeologijos 3664
Raštijos 42 iš jų:
Knygų 1, kalendorių 21, dokumentai 19, periodika 1.
Istorijos 15
Fotografija 14
Filokartija 27
Etnografija 1
Vaizdo- garso 24
V.Kirlio asmens fondas 3
V.Kolesnikovo asmens fondas 21
A. Matučio memorialinis muziejus (AMM) rinkiniai:
Pagrindinis fondas
rankraščiai ir kt. dokumentai (R) 4
fotografija 48
daiktai 7
pagalbinis fondas
7
A. Jonyno memorialinis muziejus (AJM) rinkiniai:
Pagrindinis fondas raštija 20
pagalbinis fondas 5
Ekspedicijos:
1. Ekspedicija pas Baltijos kelio dalyvius. Prisiminimų fiksavimas projektui „ Alytiškiai
Baltijos kelyje.“ Alytaus miestas ir rajonas (2 žmonės, 4 dienos).
2. Ekspedicija į Dzūkijos nacionalinį parką (Marcinkonys, Margionys, Kapiniškės), renkant

V. Dunderis
D. Aidukaitė
M. Viltrakytė

alytiškių prisiminimus
apie Balijos kelio akciją.
2. Ekspedicija „Visa
dzūkelio sveikata iš
grikio“. Tikslas – rinkti
duomenis apie senuosius
grikių apdirbimo būdus
bei jų panaudojimą,
fiksuoti išlikusią
kulinarinio paveldo
tradiciją. Ekspedicija
Alytaus, Varėnos
rajonuose ir Druskininkų
savivaldybėje.
Išvykos:
1. Aplankyti žmones ir
užrašyti atsiminimus apie
Anzelmą Matutį.
2. eksponatams rinkti
Alytuje, Alytaus rajone
Rinkti prisiminimus apie
Alytaus eksperimentinį
statybos kombinatą,
buvusius vadovus. Alytus.

1.4. Kiti darbai

Surinktos medžiagos
sisteminimas, tvarkymas

8
medžiagą apie senuosius patiekalų iš grikių receptus bei grikių apdirbimo būdą. (5 žmonės, 1
diena).
3. Ekspedicija po Marcinkonių, Margionių apylinkes, Varėnos rajone. Akmens amžiaus
objektų fiksavimas: Kapiniškių gyvenvietė, Margionių titnago kasyklos (2 žmonės, 1 diena).
Išvykos:
1. Išvyka į Lietuvos valstybės istorijos archyvą, Vilniuje. Rinkta informacija pranešimui apie
I Pasaulinį karą. (1 žmogus, 8 dienos).
2. Išvyka į Alytaus apskrities archyvą, rinkta medžiaga straipsniui „Seirijiškių kultūrinis
gyvenimas vėlyvuoju sovietmečiu (1963-1985)“. (1 žmogus, 2 dienos).
3. Išvyka į Vilniaus knygų mugę. (6 žmonės, 1 diena).
4. Išvyka į Lazdijų krašto muziejų, pristatyti parodą „ Kai sieloms neliko medžių“ (4
žmonės, 1 diena).
5. Išvyka į Alytaus apskrities archyvą. Informacijos apie Seirijų evangelikų reformatų
parapiją ir bažnyčią paieška (1 žmogus, 2 dienos).
6. Išvyka pas informantę. Prisiminimų fiksavimas apie Seirijų evangelikų reformatų
bažnyčią, (1 žmogus, 1 diena).
7. Išvyka pas Eglę Bielskienę (Alytus). Rinkta informacija ir eksponatai apie vargonininką
K. Gudaitį (1 žmogus, 2 dienos).
8. Išvyka pas O. Rasimaitę (Kaunas). Rinkta informacija apie O. Rasimaitės šeimos narius ir
pargabenti eksponatai (4 žmonės, 2 dienos).
9. Išvyka pas Eimantą Balaiką fotografuoti jo senelės austų audinių. Zaidų kaimas, Alytaus r.
(2 žmonės, 1 diena).
10. Išvyka į Lazdijų krašto muziejų, Pietų Lietuvos muziejininkų sąskrydį (10 žmonių, 1
diena).
11. Išvyka pas S. Navicką dėl A. Jonyno rankraščių. Alytus(1 žmogus, 1 diena).
12. Išvyka fotografuoti Miesto parko, geležinkelio stoties, senosios gimnazijos, Rotušės
(Turgaus) aikštės. (2 žmonės, 1 diena).
13. Išvyka užrašyti Alvyros Žygienės atsiminimus apie Anzelmą Matutį. Alytus (1 žmogus, 1
diena).
14. Išvyka rinkti medžiagos straipsnio „Tarybinė moteris: pėdsakai Alytuje“ papildymui. (1
žmogus, 2 dienos).
15. Išvyka pas šiaudinių sodų kūrėją Marytę Gilevičienę (Meškasalio k., Alytaus r.), (1
žmogus, 1 diena).
16. Išvyka pas M.Bagdanavičienę, Alytuje, dėl kompozitoriaus Juozo Karpavičiaus
eksponatų į asmens fondą (1 žmogus, 1 diena).
17. Išvyka pas O.Savukynienę dėl eksponatų perėmimo (1žmogus, 1 diena).
18. Išvyka į Musteikos k, Varėnos r., Dzūkijos nacionaliniame parke, dalyvauti Pynimo
savaitėje. (2 žmonės, 3 dienos).
1. Iššifruoti Elvyros Žygienės atsiminimai apie Anzelmą Matutį.
2. Surinktos medžiagos ekspedicijos į Dzūkijos nacionalinį parką apie tradicinius patiekalus
iš grikių, medžiagos tvarkymas.
3. Medžiagos, užfiksuotos išvykos pas šiaudinių sodų kūrėją Marytę Gilevičienę, tvarkymas.
4. Iššifruoti prisiminimai apie Baltijos kelią.

G. Tamošiūnienė
A.Balčiūnas
V.Jenčiulytė
V.Dunderis
D.Aidukaitė
Istorijos skyrius
D.Aidukaitė
D.Aidukaitė
D.Aidukaitė
D.Aidukaitė
D.Aidukaitė
G.Tamošiūnienė
G.Tamošiūnienė
R.Stanevičiūtė
Muziejininkai
I.Žvinakienė
I.Žvinakienė
G. Tamošiūnienė
V.Petrusevičienė
R.Stanevičiūtė
R.Stanevičiūtė
A.Kalašnikovienė
A.Kalašnikovienė
R.Stanevičiūtė
V.Jenčiulytė
Ekspedicijų dalyviai
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2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita
(išrašytų priėmimo aktų,
įrašytų eksponatų į
pirminės apskaitos knygas
skaičius)

2.2. Inventorinimas
(suinventorintų
pagrindinio, pagalbinio
fondo eksponatų skaičius)
2.3. Kartotekos (išrašytų
kortelių skaičius)

2.4. Nurašymas,
perkėlimas (kiek
eksponatų nurašyta,
perkelta ir kodėl)

Planuojama surašyti 56
eksponatų priėmimo –
perdavimo ir 5 pirkimo
aktus.
Į gaunamų eksponatų
knygą įrašyti 937
pagrindinio fondo
eksponatų; 50 pagalbinio
fondo eksponatų
Planuojama suinventorinti
1000 pagrindinio ir 120
pagalbinio fondo
eksponatų
Parašyti 1690 kartotekos
kortelių
100 kortelių Matučio
muziejuje
1130 kortelių Istorijos
skyriaus
50 filokartijos kortelių
80 fotografijos fondo
kortelių
80 inventorinės kartotekos
kortelių
50 Jonyno muziejuje
50 etnografijos
50 Staponavičiaus fondo
100 dailės fondo

Išrašyti 102 aktai, iš jų:
97 eksponatų priėmimo –perdavimo aktai;
5 eksponatų pirkimo aktai.
Į gaunamų eksponatų knygą įrašyti 2044 pagrindinio fondo eksponatai ir 3823 pagalbinio
fondo eksponatai.

Visi muziejininkai

Suinventorinta 1063 eksponatai, iš jų:
GEK 780
PF 283

Visi muziejininkai

Surašytos 1306 kartotekos kortelės:
102 filatelijos fondo
30 raštijos rinkiminio fondo
100 raštijos dokumentų
645 raštijos periodikos fondo
67 raštijos kalendorių fondo
100 etnografijos fondo
50 fotografijos fondo
17 video-audio fondo
50 A.Jonyno memorialiniame muziejuje
50 A. Matučio memorialiniame muziejuje
95 Inventorinės kartotekos
Suformuota A.Matučio memorialinio muziejaus Knygų ir kitų leidinių rinkinio teminė
kartoteka.

V.Jenčiulytė
A.Balčiūnas
D.Aidukaitė
V.Jenčiulytė
V.Jenčiulytė
R.Stanevičiūtė
G.Tamošiūnienė
A.Balčiūnas
I.Žvinakienė
V.Petrusevičienė
A.Kalašnikovienė
V. Petrusevičienė

Perkelti Iš Raštijos
rinkinio į Bonistikos
rinkinį (59 GEK, 18 PF)
Perkelti iš V.
Kolesnikovo gautus
eksponatus į V.
Kolesnikovo asmens
rinkinį:
Raštijos plakatų rinkinio –
190
Raštijos kalendorių
rinkinio – 8
Raštijos periodikos
rinkinio – 294

Perkelta:
1. Perkelta iš Raštijos dokumentų rinkinio 14 eksponatų (4 GEK, 10 PF) į Bonistikos rinkinį.
2. Nurašyta 17 pagalbinio fondo eksponatų (etnografijos rinkinio 16 eksponatų ir 1 raštijoskalendorių rinkinio eksponatas).

V. Dunderis
A.Kalašnikovienė
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2.5. Kiti darbai

Rinkiminės medžiagos
rinkinio – 47
Nurašyti:
3 etnografijos rinkinio
pagalbinio fondo
eksponatus kaip labai
blogos kokybės
1. Rinkinių perdavimas:
raštijos dokumentų
rinkinys (1800 vnt.)
raštijos – knygų rinkinys
(250 vnt.)
raštijos – periodikos
rinkinys (2800 vnt.)
rinkiminės medžiagos
rinkinys (300 vnt.)
dailės rinkinys (100 vnt. )
faleristikos rinkinys (6
vnt.)
raštijos plakatų rinkinys
(48 vnt.)

2. Retrospektyvinis
dokumentavimas:
Numizmatikos fondas
(100 vnt.)
3. Archyvų tvarkymas:
E. Svetiko archyvo
tvarkymas

3. Eksponatų apsauga ir
priežiūra

1. Rinkinių perdavimas:
1.1. raštijos – dokumentų rinkinys - D. Aidukaitei – 1803 eksponatai;
1.2. raštijos-knygų rinkinys - V. Jenčiulytei - 250 eksponatų;
1.3. raštijos-periodikos rinkinys - V.Jenčiulytei - 2800 ekspontų;
1.4. rinkiminės medžiagos rinkinys - A.Balčiūnui – 502 eksponatai;
1.5. dailės rinkinys – G. Markevičienei – 100 eksponatų;
1.6. faleristikos rinkinys - V. Dunderiui – 8 eksponatai;
1.7. raštijos- plakatų rinkinys - D. Aidukaitei – 48 eksponatai.
2. Retrospektyvinis dokumentavimas:
Numizmatikos rinkinys – 55 eksponatai.
3. Archyvų tvarkymas
3.1. Sutvarkyti 111 E.Svetiko asmens rinkinio eksponatai.
3.2. R. Žepkaitės archyvo tvarkymas ir perdavimas) Alytaus kraštotyros muziejaus archyvui.
(1462 vnt.)
3.3 Muziejaus fototekos sisteminimas
3.4. Skaitmeninio muziejaus archyvo pildymas.
4. Užpildytos 2013 m. Raštijos kalendorių, Raštijos knygų, Raštijos periodikos, Raštijos
plakatų Raštijos Rinkiminės medžiagos fondo, filatelijos, numizmatikos, faleristikos,
bonistikos, sfragistikos, A. Žmuidzinavičiaus asmens ir Vaizdo- Garso rinkinių judėjimo
lentelės.
5. Grąžinti depozito teisėmis 1993 m. gauti Lietuvos nacionalinio muziejaus 29 eksponatai –
neolitinės keramikos fragmentai iš Pietų Lietuvos ( Šukevičiaus rinkinių) ekspozicijai
„Dainavos krašto materialinė ir dvasinė kultūra“.

A.Kalašnikovienė
A.Kalašnikovienė
V.Dunderis

V.Dunderis
D.Aidukaitė
V.Jenčiulytė
V.Dunderis
D.Aidukaitė
A.Balčiūnas
A.Kalašnikovienė
G.Tamošiūnienė
G.Tamošiūnienė

3.1. Rinkinių tikrinimas
(tikrintos eksponatų
grupės, juose esančių
eksponatų skaičius,
tikrinimo rezultatai)

Patikrinti :
Patikrinti šių rinkinių
eksponatus:
raštijos dokumentų - 1800
vnt.;
raštijos – knygų -250 vnt.;
raštijos – periodikos –
2800 vnt.;
rinkiminės medžiagos 300 vnt.;
dailės - 100 vnt.
Archeologijos – 200 vnt.
A. Matučio – 190
vnt.

3.2. Konservavimas,
restauravimas (nurodyti
konservuotų / restauruotų
eksponatų grupes, kiekį,
užpildytų pasų skaičių),

Restauruoti 12 ir
konservuoti 82
eksponatus.
Restauruoti :
6 etnografijos fondo
skrynias
2 fotografijos rinkinio
eksponatus
4 istorijos fondo
eksponatus
Konservuoti:
36 archeologijos rinkinio
eksponatus
8 dailės fondo eksponatus
30 etnografijos rinkinio
eksponatų
10 istorijos rinkinio
eksponatų
Numatyti 4 posėdžiai
Svarstytini klausimai:
Eksponatų būklės
patikrinimo rezultatai
Eksponatų atrankos
restauravimui P. Gudyno
restauravimo centre
eiliškumo nustatymas
Eksponatų priežiūra
naujose patalpose,
priemonių eksponatų
saugojimui įsigijimas.

3.3. Restauravimo tarybos
darbas (posėdžių skaičius,
svarstyti klausimai)
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Patikrinti eksponatai:
1. Raštijos - dokumentų rinkinio - 1803 eksponatai;
2. Raštijos-knygų rinkinio - 250 eksponatai;
3. Raštijos-periodikos rinkinio - 2800 eksponatai;
4. Rinkiminės medžiagos rinkinio - 502 eksponatai;
5. Dailės rinkinio - 100 eksponatų.
6. Patikrinta Anzelmo Matučio memorialinio muziejaus Knygų ir kitų leidinių
eksponatų grupės dalis: 190 vnt. (nuo AMM K1 iki AMM K190).
Viso patikrinti 5645 eksponatai

Restauruoti 43 eksponatai. Iš jų:
12 archeologijos rinkinio (metaliniai archeologiniai eksponatai).
4 polichromuoto medžio skulptūros
2 fotografijos
24 etnografijos rinkinio (6 kuparai, vežimas, inkilas, pjautuvas, skerdžiaus triūba, 3 dubenys,
mintuvai, ližė, 2 žibintai, klumpės, dėžutė, batsiuvio „koja“, replės, rankinukas, vėtyklė,
ratas, šakės)
1 Naujalio muziejaus stalas
Konservuotas 63 eksponatas. Iš jų:
20 A.Matučio memorialinio muziejaus knygų ir kitų leidinių rinkinio
41 istorijos rinkinio eksponatai (12 ginklų, 2 spintos, spintelė, komoda, siuvimo mašina, 2
gertuvės, 3 sagtys, lazda, svarstyklės, lempelė, svarstis, svarelis, 3 statinės)
2 Lazdijų krašto muziejaus spintelės

Įvyko 4 Restauravimo tarybos posėdžiai.
Svarstyta ir nutarta:
1. Eksponatų būklės patikrinimo rezultatai.
2. Eksponatų atrankos restauravimui P. Gudyno restauravimo centre eiliškumo nustatymas.
Restauravimui atrinkti 6 kuparai, 12 archeologijos radinių, kryžius. Muziejuje nutarta
restauruoti ir konservuoti 20 etnografijos rinkinio eksponatų, 31 istorijos rinkinio eksponatas
3. Eksponatų priežiūra naujose patalpose.Eksponatams saugoti savomis jėgomis nutarta
padaryti stelažus, lentynas.
4. Priemonių eksponatų saugojimui įsigijimas.Nutarta įsigyti papildomai nerūgštinio
popieriaus, mikolentinio popieriaus, klijuoti dėžutes ir aplankalus eksponatams
5. Dėl apsaugos priemonių eksponatams archeologinėje ekspozicijoje.Nutarta įsigyti
silikogelio drėgmei sutraukti ir pečiuką silikogelyje susikaupusiai drėgmei išgarinti.

A.Kalašnikovienė
D. Aidukaitė
V.Jenčiulytė
V.Jenčiulytė
A.Balčiūnas
G.Markevičienė
V.Petrusevičienė

A. Kalašnikovienė
J. Uosaitis
V.Petrusevičienė
J. Uosaitis

J. Uosaitis
A. Kalašnikovienė

A. Balčiūnas
V. Jenčiulytė
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Eksponatų konservavimo
savaitės organizavimas
3.4. Eksponatų saugojimo
sąlygų tikrinimas
(nurodyti patikrintų
saugyklų, salių kiekį,
atliktus pagrindinius
priežiūros ir tvarkymo
darbus)

3.5. Kiti darbai

Eksponatų saugojimo
sąlygų patikrinimas:
Istorijos fondo saugykla
(150 kv.m.) stelažų,
lentynų, spintų įsigijimas
ir gamyba, tekstilės grupės
eksponatų vėdinimas
Dailės fondo saugykla
(100 kv.m.) stelažų,
lentynų įsigijimas ir
eksponatų jose
sutvarkymas
Etnografijos fondo
tekstilės rinkinio
eksponatų vėdinimas.
A.Matučio muziejuje
išvalyti spintas ir lentynas,
kuriose saugomi Knygų ir
kitų leidinių rinkinio
eksponatai
A. Matučio muziejaus
tekstilės ir odos eksponatų
vėdinimas

1.Eksponatų
konservavimo savaitė
muziejuje
2.Pagaminti aplankų
knygoms
3.Atrinkti ir paruošti
eksponatus parodai “Be
lietuviškos kalbos
neišgyvensi nė dienos” iš
Raštijos knygų rinkinio.
4.Atrinkti ir paruošti
eksponatus parodai “Viena

1. Lauke išvėdinti etnografijos rinkinio tekstilės grupės eksponatai (186 vnt.) Atlikti
prevenciniai darbai apsisaugant nuo kandžių: valytos, vėdintos spintos, naudotos cheminės
prevencinės priemonės.
2. Išvėdinti tekstilės ir odiniai eksponatai Anzelmo Matučio memorialiniame muziejuje: 51
Daiktų grupės (AMM D).
3. Tvarkytas etnografijos rinkinys: nuvalytos dulkės nuo šiaudinių, pintų eksponatų, jie
sutvarkyti; nuplautos ir išvalytos skrynios (10 vnt.).
4. Sutvarkyta A.Matučio memorialiniame muziejuje Knygų ir kitų leidinių rinkinio
eksponatų saugojimo vietos: nuvalytos dulkės nuo eksponatų (apie 2000 vnt.), sutvarkytos
28 lentynos.
5. Nuplauti ir sutvarkyti etnografijos rinkinyje saugomi šiaudiniai sodai (5 vnt.).
6. Tvarkytas Raštijos knygų rinkinys saugykloje (Knygų perdėliojimas į kitas saugojimo
spintas pagal Gek numerius ir leidinių formatą).
7. Tvarkytas Filatelijos rinkinys (surašyti GEK numeriai ant eksponatų, sudėti eksponatai į
nerūgštinio popieriaus vokelius).
8. Tvarkytas Raštijos periodikos rinkinys (sudėlioti leidiniai į saugojimo spintas pagal
pavadinimus ir leidinių formatą).
9. Tvarkytas Raštijos dokumentų rinkinys saugykloje (sudėti eksponatai į nerūgštinio
popieriaus vokus, eksponatai sudėlioti pagal sistemą).
10. Tvarkytas Raštijos kalendorių rinkinys (surašyti GEK numeriai ant eksponatų, sudėti
eksponatai į nerūgštinio popieriaus vokelius, sudėlioti eksponatai pagal dydį į saugojimo
dėžes – 30 vnt.)
11.Sutvarkytas Raštijos plakatų rinkinys (sudėti eksponatai į nerūgštinio popieriaus vokus,
sudėlioti eksponatai į saugojimo spintas).
12. Leidiniai, skirti parodai “Be lietuviškos kalbos neišgyvensi nė dienos”, išvalyti nuo
dulkių sausiu šepetėliu, suklijuoti didesni lapų įplyšimai specialia lipnia juostele (36 vnt.)
14. Prevenciškai konservuoti fotografijos eksponatai – specialiu popieriumi perdengta 300
nuotraukų.
15. Patikrintos eksponatų saugojimo sąlygos šešiose saugyklose.

R. Stanevičiūtė

1. Kartu su pagalbiniu darbuotoju pagaminti 488 aplankai iš specialaus nerūgštinio
popieriaus.
2. Pagamintas 21 aplankas knygoms Anzelmo Matučio memorialiniame muziejuje.
3. Pagaminti 5 vokai leidiniams Anzelmo Matučio memorialiniame muziejuje.
4. Išrašytas 1 vidaus judėjimo aktas: parodai „Kalėdinis paštas“ išduota 91 Filatelijos rinkinio
eksponatas.
5. Išrašyti 2 laikinai saugoti išduotų eksponatų aktai: parodai „Mūsų protėvių dvasia“ išduota
Alytaus r. Punios mokylai-daugiafunkciam centrui 32 vnt. eksponatų ir parodai „Mūsų
protėvių dvasia“ Zanavykų muziejuj išduota 51 vnt. eksponatų.
6. Išrašytas 1 laikinai saugoti išduotų eksponatų aktas: parodai „Kai sieloms neliko medžių“
25 vnt. eksponatų išduota Lazdijų krašto muziejuj.
7. Išrašytas 1 vidaus judėjimo aktas: 40 eksponatų (31 – Raštijos knygų rinkinio, 3 Raštijos

V. Jenčiulytė
V.Petrusevičienė
V.Petrusevičienė
V.Jenčiulytė

V. Petrusevičienė
R.Stanevičiūtė
V.Petrusevičienė
R.Stanevičiūtė
V.Jenčiulytė
V.Jenčiulytė
V.Jenčiulytė
D.Aidukaitė
V.Jenčiulytė
D.Aidukaitė
V. Jenčiulytė
G. Tamošiūnienė
A.Kalašnikovienė

V.Jenčiulytė
D.Aidukaitė
V.Jenčiulytė

diena Alytuje: 1915 m.
rugpjūčio 27-oji” iš
Numizmatikos,
Bonistikos, Faleristikos,
Raštijos dokumentų
rinkinių.
5.Atrinkti ir paruošti
eksponatus parodai
“Alytiškiai Baltijos
kelyje” iš Raštijos
dokumentų ir Raštijos
plakatų rinkinių
6.Atrinkti ir paruošti
eksponatus parodai
“Kalėdinis paštas” iš
Filatelijos rinkinio.
7. Etnografijos rinkinio
eksponatų perdengimas
pagalbinėmis
priemonėmis
8. Rūšiuoti, atrinkti, valyti
ir plauti pelėsio pažeistus
dovanotos kolekcijos
negatyvus

III. LANKYTOJŲ
APTARNAVIMAS
1.Muziejaus lankytojai
(pagal filialus, tikslines
grupes)

Planuojama sulaukti
10000 lankytojų
Alytaus kraštotyros
muziejuje planuojama
sulaukti 4000 lankytojų, iš
jų edukacinių programų
dalyviai 2000, pavieniai
300,organizuoti
(ekskursijos)500, iš kurių
moksleiviai 300, renginių
dalyviai 900
A.Jonyno memorialinis
muziejus 2000, iš jų
edukacinių programų
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periodikos rinkinio, 2 raštijos dokumentų rinkinio, 4 Istorijos rinkinio) išduoti saugoti salių
prižiūrėtojoms R. Balčaitienei, R. Sakalauskienei parodoje „Be lietuviškos kalbos
neišgyvensi nė dienos“ .
8. Išrašytas 1 laikinai saugoti išduotų eksponatų aktas: parodai „Kai sieloms neliko medžių“
24 vnt. eksponatų išduota festivaliui „Jotvos vartai“.
9. Išrašytas 1 priėmimo-perdavimo aktas – perduota 4 eksponatai AKM moksliniam
archyvui.
10. Atrinkta 120 eksponatų iš Filatelijos rinkinio (26 pašto ženklai, 1 atvirlaiškis, 1
suvenyrinis lapas, 2 telegramos, 90 vokų).
11. Atrinkti 35 eksponatai iš Raštijos knygų rinkinio parodai “Be lietuviškos kalbos
neišgyvensi nė dienos”.
12. Išrašytas 1 vidaus judėjimo aktas: 1 Raštijos Knygų rinkinio eksponatas išduotas
muziejininkei D. Aidukaitei informacijai apie tarpukario moters įvaizdį rinkti.
13. Išrašytas 1 laikinai saugoti išduotų eksponatų aktas: Paroda „Laiškai iš Alytaus“ (21 vnt.)
išduota Alytaus pašto skyriui.
14. Atvirų fondų ekspozicijos įrengimui išduoti 7 istorijos rinkinio eksponatai. Išrašytas
vidaus judėjimo aktas.
15. Ekspozicijos „Pirmasis pasaulinis karas“ kūrimui išduoti 49 istorijos rinkinio eksponatai.
Išrašytas vidaus judėjimo aktas.
16. Iš ekspozicijos „Antano Jonyno gyvenimas ir veikla“ vitrinų išimti ir nuvalyti eksponatai.
Eksponatai saugiai sudėti į dėžes iki tol, kol patalpa bus paruošta atnaujintai ekspozicijai.
17. Surūšiuoti, atrinkti, išplauti fotografo A.Zenkevičiaus 100 negatyvų. Jie nuskenuoti.
18. Parašyti 2 fotografijų fondo eksponatų vidaus judėjimo aktai ( dėl straipsnio ir pranešimo
iliustracijų
19. Eksponatų perkraustyti į patalpas renovuotas patalpas Savanorių g. 6 (4 žmonės, 6
dienos)

Viso muziejuje su filialais apsilankė (nuo gegužės 17 d. atidarius muziejų) 12977
lankytojai, iš jų:
Alytaus kraštotyros muziejuje - 9115 (iš jų 2109 edukacinių programų dalyviai, 1701
pavieniai lankytojai, 977 organizuoti lankytojai, iš kurių 293 moksleiviai, 4328 muziejaus
renginių dalyvių skaičius);
Archeologinė ekspozicija, Jiezno g. 2 - 1503 (iš jų 309 pavieniai lankytojai, 139
organizuoti lankytojai, iš kurių 81 moksleiviai, 104 renginių dalyviai, 951 edukacinių
užsiėmimų dalyvis).
A.Jonyno memorialinis muziejus - 1333 (iš jų 75 edukacinių programų dalyviai, 972
pavieniai lankytojai, 137– organizuoti lankytojai, iš kurių 41 moksleivis ir 149 muziejaus
renginių dalyviai).
A. Matučio memorialinis muziejus - 1026 ( iš jų 244 edukacinių programų dalyviai, 143
pavieniai lankytojai, 519 organizuoti, iš kurių 254 moksleiviai ir 120 muziejaus renginių
dalyvių skaičius).

D.Aidukaitė
D.Aidukaitė
V.Jenčiulytė
V.Jenčiulytė
V.Jenčiulytė
V.Jenčiulytė
V. Jenčiulytė
A.Kalašnikovienė
A.Kalašnikovienė
I.Žvinakienė
G.Tamošiūnienė
G.Tamošiūnienė
A. Kalašnikovienė

M. Viltrakytė
O.Sakevičienė
A.Balčiūnas
I. Labutytė
V. Petrusevičienė
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dalyviai – 1000, pavieniai
– 300, organizuoti – 100,
renginių dalyviai – 600.
A. Matučio memorialinis
muziejus 2000 ( iš jų 500
edukacinių programų
dalyvių, 150 pavieniai
lankytojai, 500
organizuoti, iš kurių 450
moksleiviai ir 850
muziejaus renginių
dalyvių skaičius
Archeologinė ekspozicija
2000 (iš jų 1000
edukacinių programų
dalyviai, 500 pavieniai
lankytojai, 500
organizuoti lankytojai)

2. Edukacinės programos
(nurodyti tęsiamų ir naujų
programų temas, kokioms
lankytojų grupėms jos
skirtos, kur ir kada vyko)

Tęsiamos edukacinės
programos:
Alytaus kraštotyros
muziejuje:
1. Seniausieji krašto
gyventojai 3-8 kl
2. Renesansas 4-12 kl.
3.Bitininkystė 2-5 kl.
4. Puodininkystė 2-6 kl.
5. Popieriaus gamyba 3-12
kl.
6.Proginių atvirukų
gamyba 3-12 kl.
7. Monetos pasakoja 5-8
kl.
8. Pirmykščiai pinigai 1-4
kl.
9.Lietuviškų pinigų
istorija 9-12 kl.
10. Velykos 2-12 kl.
11.Vėlinės 2-12 kl.

Muziejaus parengtų parodų lankytojų skaičius kitose Lietuvos ir užsienio muziejuose,
įstaigose, organizacijose:
Viso 25557 ( iš jų pavienių - 25139, organizuotų - 418, iš kurių moksleiviai - 129) :
1. Paroda „Kai sieloms neliko medžių“ Lazdijų krašto muziejuje, Lazdijuose – 49 lankytojų (
iš jų 20 pavieniai, organizuoti – 29, iš kurių 29 moksleiviai).
2. Paroda „Laiškai iš Alytaus“ Alytaus pašto skyriuje – 9500 lankytojų.
3. Paroda „Kai sieloms neliko medžių“ Veisiejų krašto muziejuje, Veisiejuose, Lazdijų r. –
50 lankytojų ( iš jų 30 pavieniai, 20 organizuoti, iš kurių 20 moksleiviai).
4. Paroda „Tai nebuvo tik darbas, tai buvo kūryba“ (iš V.Staponavičiaus asmens rinkinio)
Alytaus miesto savivaldybėje – 2000 lankytojų.
5. Paroda „Tai nebuvo tik darbas, tai buvo kūryba“ (iš V.Staponavičiaus asmens rinkinio)
Alytaus miesto kultūros ir komunikacijų centre – 5080 lankytojų.
6. Paroda „Kai sieloms neliko medžių“ Senųjų amatų, archainės muzikos ir karybos
festivalyje “Jotvos vartai”, Alytuje – 6000 lankytojų.
7. Paroda “Mūsų protėvių dvasia” Alytaus r. Punios mokykloje-daugiafunkciniame centre,
Punioje, Alytaus r. - 593 lankytojai.
8. Paroda “Mūsų protėvių dvasia” Zanavykų krašto muziejuje, Šakių r. - 555 lankytojai (186
pavieniai lankytojai, 369 organizuoti lankytojai, iš kurių 80 moksleivių).
9. Paroda „Ir po šimto metų tamsoj žiba. XX a.pr. dzūkiški marškiniai ir dar kai kas“
Žemaičių muziejuje “Alka”, Telšiuose – 700 lankytojų.
10. Paroda „Aš juk ne vienas dirbau“, skirta Kazimirui Šimčikui, Alytaus miesto
savivaldybėje– 1030 lankytojų.
Tęsiamos edukacinės programos:
Alytaus kraštotyros muziejuje:
1. Popieriaus gamyba (įvairaus amžiaus grupėms) – 20 užsiėmimų;
2. Puodininkystė (įvairaus amžiaus grupėms) – 11 užsiėmimų;
3. Velykos (įvairaus amžiaus grupėms) – 4 užsiėmimai;
4. Monetos pasakoja (5-8 kl.) – 7 užsiėmimai;
5. Jauni ir (ne)okupuoti (išvažiuojamoji) (10-12 kl.) – 5 užsiėmimai;
6. Pirmykščiai pinigai (1-4 kl.) – 1 užsiėmimas;
7. Tarybinė mada (9-12 kl.) – 1 užsiėmimas;
8. Proginių atvirukų gamyba (įvairaus amžiaus grupėms) - 1 užsiėmimas;
9. Archeologiniai tyrinėjimai (5-12 kl.) - 82 užsiėmimai;
10. Alialiuma Kalėda (įvairaus amžiaus grupėms) - 20 užsiėmimų;
11. Veltinukai (įvairaus amžiaus grupėms) - 8 užsiėmimai;
12. Tapk archeologu (8-12 kl.) - 10 užsiėmimų;
13. Žvakių liejimas (įvairaus amžiaus grupėms) - 4 užsiėmimai;
14. Grikių istorijos (įvairaus amžiaus grupėms) - 6 užsiėmimai;
15. Kaip duonelė atsiranda (1-4 kl.) - 3 užsiėmimai;
16. Mano batai buvo du (1-5 kl.) - 2 užsiėmimai;
17. Naginių rekonstrukcija (6-12 kl. ir suaugusiems) - 6 užsiėmimai;
18. Vytinės juostos (5-12 kl.) - 4 užsiėmimai;
19. Senovės kario apranga ir ginkluotė. Žiedinių šarvų gamyba (7-12 kl.) – 9 užsiėmimai;

V. Jenčiulytė
V. Dunderis
R. Stanevičiūtė
A. Balčiūnas
M.Viltrakytė
O.Sakevičienė
I. Žvinakienė
V. Petrusevičienė

12. Kūčios. Kalėdos 2-12
kl.
14. Mano batai buvo du 15 kl.
15. Kaip duonelė atsiranda
1 kl.
16. Veltinukai 1-5 kl.
17. Surask lobį 5-8 kl.
18. Aš esu miestietis 5-12
kl.
19. Senieji dzūkų krašto
šeimos papročiai 7-12 kl.
20. Senovės kario
apranga ir ginkluotė 7-12
kl
21. Vytinės juostos (įv.
amžiaus grupėms).
22. Grikių istorijos
(įvairaus amžiaus
grupėms)
23.Jauni ir (ne) okupuoti.
9-12 kl.
24. Senasis apavas (5-12
kl.)
25. Archeologiniai
tyrinėjimai (5-12 kl.)
26. „Tarybinė mada“ 7-12
kl.
27. Miesto simboliai
28. Pasėjau linelį 1-5 kl.
A.Matučio
memorialiniame
muziejuje:
1. Kelmučio parduotuvė 14 kl.
2. Aš-vaškinis Drevinukas
1- 4 kl
3. Vaikų dovana Matučiui
1-4 kl.
4. Iššlavė Pietutis dangų
1-4 kl.
5. Matučio gyvenimas ir
kūryba 4-7 kl.
6. A. Matučio asmenybė
7-12 kl.
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20. Aš esu miestietis (5-12 kl.) - 1 užsiėmimas.
A.Matučio memorialiniame muziejuje:
1. „Pats mažiausias“ 0 - 1kl. (5 užsiėmimai)
2. Mediniai personažai (įv. amžiaus grupėms) (3 užsiėmimai)
3. „Margą juostą aš pinu“ 1-4 kl. (3 užsiėmimai)
4. Rašytojo asmenybė 7-12 kl. (2 užsiėmimai)
5. „Aš – vaškinis Drevinukas“ 2-4 kl. (2 užsiėmimai)
6. „Kam jums tų knygučių?“ 1-4 kl. (1 užsiėmimas)

V.Petrusevičienė

A. Jonyno memorialiniame muziejuje
1. „Reginčios rankos“(pradinių klasių moksleiviams) (1 užsiėmimas);
2. Bitute pilkoji iš kur medų nešioji (1 užsiėmimas);
3. Kap gimtuosna kraštuosna šneka (2 užsiėmimai).
Naujų edukacinių užsiėmimų sukūrimas:
Alytaus kraštotyros muziejuje:
1. Medinių žaislų gamyba (įvairaus amžiaus grupėms) - 2 užsiėmimai;
2. Pynę iš sparnų supynę (inkilų puošimas) (įvairaus amžiaus grupėms) – 1 užsiėmimas;
3. Kalėdiniai atvirukai (įvairaus amžiaus grupėms) - 5 užsiėmimai;
4. Šiaudiniai stebuklai (įvairaus amžiaus grupėms) - 3 užsiėmimai;
5. Be lietuviškos kalbos neišgyvensi nė dienos (5-12 kl.) - 5 užsiėmimai.

I.Žvinakienė

Viso pravestas 241 edukacinis užsiėmimas.

M.Viltrakytė
O.Sakevičienė
V.Jenčiulytė
R.Stanevičiūtė
V.Jenčiulytė
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7. Eilėraštį aš parašiau
8. Pats mažiausias 6-7
metų vaikams
9. Margą juostą aš pinu
10. Būti muziejininku 5-9
kl. (Moksleiviams ir
suaugusiems)
A. Jonyno
memorialiniame
muziejuje
1. Literatūrinis Alytus 912 kl. (1 užsiėmimas)
2. „Reginčios rankos“ 1-8
kl.
3.„Bitute pilkoji, iš kur
medų nešioji“– 1–5 kl.
4. Kap gimtuosna
kraštuosna šneka(visoms
amžiaus grupėms)
Naujų edukacinių
programų rengimas
A. Matučio
memorialiniame
muziejuje:
1.Matučio kelionės
Alytaus kraštotyros
muziejuje:
1. „Be gimtosios kalbos
neišgyvensi nė dienos (512 kl.)
2.„Karas ir aš“ įvairaus
amžiaus lankytojams .
3 „Šiaudiniai stebuklai“
(šiaudinių sodų istorija ir
gamyba) 8-12 kl.
mokiniams ir suaugusiems
lankytojams
Visuose muziejuose
numatomi šeštadieniniai
edukaciniai užsiėmimai
šeimoms
Projekto „Muziejus –
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3. Muziejaus renginiai
(nurodyti renginių
pavadinimus, laiką ir
vietą)

mokykla – moksleivis.
Muziejų ir bendrojo
lavinimo mokyklų
nacionalinis partnerystės
tinklas“ įgyvendinimas
1. A. Matučio gimtadienio
šventė „Aš gimiau tarp
šilų“ .A. Matučio
muziejuje
2. Šeštadieninė popietė
„Įprasta vyrams, bet tinka
ir moterims“
3. Protų mūšis „Pažinkime
tautos vyrus“, skirtas
Vasario 16 –“
4. Popietė „Kap
gimtuosna kraštuosna
šneka“
3. Renginys, skirtas kovo
11-ajai „Nusivykime
tautinę juostelę“
4. Popietė šeimoms „Pynę
iš sparnų supynę“
5. Skaitymų popietė
šeimoms
6.Šeštadieninė popietė
„Kap gimtuosna
kraštuosna šneka“
7. Šeštadieninė popietė
„Įprasta vyrams, bet tinka
ir moterims“
8.Šeštadieninė adventinė
popietė
9 Šeštadieninė popietė,
skirta žiemos šventėms.
10. Poezijos pavasario
šventė
11. Muziejų naktis

Muziejuje vyko 54 renginiai:
1. Poeto Anzelmo Matučio gimtadienio šventė „Aš gimiau tarp šilų“, Anzelmo Matučio
memorialinis muziejus – 2014-01-07.
2. Popietė „Nusivykime tautinę juostelę“, skirtas Kovo 11-osios minėjimo šventei, Alytaus
kraštotyros muziejus – 2014-03-10.
3. Meno edukacijos savaitė „Menų dūzgės“, Alytaus kraštotyros muziejuje – 2014-04-14 –
2014-04-18.
4. Tarptautinis muzikos festivalis "Sugrįžimai", Angelų Sargų bažnyčioje. Išeivio Broniaus
Markeliūno dovana gimtajam miestui. Organizatorius - Alytaus kraštotyros muziejus – 201405-02.
5. Alytaus kraštotyros muziejaus atidarymas. Muziejų naktis 2014, Alytaus kraštotyros
muziejus, Savanorių g. 6 – 2014-05-17:
5.1. Eisena SUGRĮŽIMAS. Dalyvauja Alytaus muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų
orkestras (vadovas Rimantas Jočys) – Rotušės aikštė, Senamiesčio skveras, Kraštotyros
muziejus;
5.2. Muziejaus atidarymo ceremonija NAUJA – TAI PAMIRŠTA SENA. Ekskursija
„Ženklai laike“;
5.3. Paroda PRIKELTI GYVENTI;
5.4. Žaidimas AR ŽINAI, KAP GIMTUOSNA KRAŠTUOSNA ŠNEKA?
5.5. Paroda MŪSŲ PROTĖVIŲ DVASIA...
5.6. Žaidimas NUGABENK KNYGĄ;
5.7. Būsimos ekspozicijos pristatymas VIENA DIENA BALTAJAME ALYTUJE;
5.8. Ekspozicija GYVENIMAS ABIPUS NEMUNO. Fotoateljė „Miesto parke ant suoliuko“
su Stasiu Šmigelsku;
5.9. Skaidrių apie muziejaus kraustynes demonstracija TAUTŲ KRAUSTYMĄSI
MENANT;
5.10. Paroda BE LIETUVIŠKOS KALBOS NEIŠGYVENSI NĖ DIENOS;
5.11. Paroda KAI SIELOMS NELIKO MEDŽIŲ;
5.12. Baigiamasis Muziejų nakties akcentas – Alytaus choro „De Žavu“ koncertas ir akcija
ŠVIESA VANDENYJE.
6. Vytauto Kasiulio asmenybės ir kūrybos pristatymas gimtinėje. Paroda, paskaita –
diskusija, filmo peržiūra, edukacinės programos, Alytaus kraštotyros muziejus – 2014-05-22.
7. Poezijos pavasario šventė Jonynų sode „Sustabdytas laikas“, A. Jonyno memorialinis
muziejus – 2014-05-22.
8. Edukacinė programa “Mokymai kaip išdrožti žaislą, dūdelę”. Dokumentinio filmo
premjera “Algirdas Juškevičius. Medžio drožėjas, skulptorius, pedagogas”. Režisierius
Robertas Šarknickas. Alytaus kraštotyros muziejus – 2014-06-11.
9. Tarptautinis skulptūrų simpoziumas “Margaspalvė genio kalvė”, skirtas A. Matučiui
atminti ir jo kūrybai įprasminti. A. Matučio memorialinis muziejus – 2014-07-10 – 2014-07-

V. Petrusevičienė
M. Viltrakytė
M.Viltrakytė
A.Jakunskienė

D. Bagdonienė

D. Bagdonienė
I.Žvinakienė
M. Viltrakytė

V. Petrusevičienė
A. Balčiūnas

12. Koncertas „Dainuoju
poeziją“
13..Grikių šventė „Visa
dzūkelio
sveikata
iš
grikio...“
14. Baltosios lazdelės
dienos minėjimas
15. Skaitymų popietė Iš
Matučio bibliotekos
15.
Antano
Jonyno
gimtadienio šventė
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10. Lietuvos muziejų kelio renginių ciklas: ekspozicijos “Kai sieloms neliko medžių”
pristatymas. Archeologinė ekspozicija – 2014-08-25.
11. Grikių šventė , Alytaus jaunimo parke – 2014-09-05.
12. Lietuvos muziejų kelias “Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys” Dzūkijoje. Užsiėmimo
“Senovės kario apranga ir ginkluotė. Žiedinių šarvų gamyba” pristatymas Jiezno g. 2,
archeologinėje ekspozicijoje – 2014-09-08.
13. Lietuvos muziejų kelias “Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys” Dzūkijoje. Užsiėmimo
“Vytinės juostos” pristatymas Jiezno g. 2, archeologinėje ekspozicijoje – 2014-09-09.
14. Lietuvos muziejų kelias “Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys” Dzūkijoje. Užsiėmimo
“Naginių rekonstrukcija” pristatymas Jiezno g. 2, archeologinėje ekspozicijoje – 2014-09-10.
15. Lietuvos muziejų kelias “Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys” Dzūkijoje. Užsiėmimo
“Tapk archeologu” pristatymas Jiezno g. 2, archeologinėje ekspozicijoje – 2014-09-11.
16. Mokymosi ir meninės raiškos popietė „GYVYBĖS MEDIS“ – nuo ŽODŽIO prie
VEIKSMO, nuo „MES“ prie „AŠ“, Alytaus kraštotyros muziejuje – 2014-11-18.
17. „Pamatyk naują!“ – ekspozicijos „A. Jonyno gyvenimas ir veikla“ pristatymas po
modernizacijos, A. Jonyno memorialiniame muziejuje – 2014-12-12.
Konkursai- viktorinos:
1. Protų mūšis „Pažinkime tautos vyrus“, Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje 2014-02-14.
2. Organizuota flasmobo akcija, skirta Baltijos kelio 25-čiui – 2014-08-20.
Knygų pristatymai:
1. Kultūros vakaras „Į Dzūkiją iš Dzūkijos: kultūros leidiniai Dzūkijoje” - 2014-11-07.
2. Alytaus kraštotyros muziejaus leidinių pristatymas tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje 2014 m. vasario 20-23 d.
Šeštadieninės popietės šeimoms:
1. Popietė šeimoms „Įprasta vyrams, bet tinka ir moterims. Žiedinių šarvų gamyba“,
archeologinė ekspozicija, Jiezno g. 2 – 2014-01-25.
2. Popietė šeimoms „Kap gimtuosna kraštuosna šneka“ , A.Jonyno memorialinis muziejus –
2014-01-22.
3. Popietė šeimoms „Pynę iš sparnų supynę“, Alytaus kraštotyros muziejus, Putinų g. 22 –
2014-03-15.
4. Skaitymų popietė šeimoms „Kartą lapė beržynėly...“, skirta Pasaulinei poezijos dienai,
A.Matučio memorialinis muziejus – 2014-03-22.
5. Popietė „Kap gimtuosna kraštuosna šneka“, A.Jonyno memorialinis muziejus – 2014-0329.
6. Šeštadieninė popietė šeimoms „Įprasta vyrams, bet tinka ir moterims. Žiedinių šarvų
gamyba“, archeologinė ekspozicija – 2014-04-05.
7. Šeštadieninė popietė, skirta Šv. Velykoms „Vėl margučių pilnos gryčios“, Alytaus
kraštotyros muziejus, Putinų g. 22 – 2014-04-12.
8. Žaisminga popietė „Kap gimtuosna kraštuosna šneka“, A.Jonyno memorialinis muziejus –
2014-04-26.
9. Popietė šeimoms „Vėjų diena“, Alytaus kraštotyros muziejus, Savanorių g. 6 – 2014-0927.
10. Juostų pynimo popietė šeimoms „Margą juostą aš pinu“, A. Matučio memorialiniame
muziejuje – 2014-10-18.

M. Viltrakytė
A. Balčiūnas

V. Jenčiulytė
D. Aidukaitė
V. Dunderis
A. Jakunskienė
I.Žvinakienė

M. Viltrakytė
V. Dunderis
D. Aidukaitė
A. Jakunskienė
D. Bagdonienė
A. Balčiūnas
I. Žvinakienė
M. Viltrakytė
O. Sakevičienė
V. Petrusevičienė
I. Žvinakienė
A. Balčiūnas
O. Sakevičienė
I. Žvinakienė
M. Viltrakytė
O. Sakevičienė
V. Petrusevičienė
V. Petrusevičienė
O. Sakevičienė

4. Muziejaus interneto
svetainės plėtra (kas ir
kaip buvo atnaujinta)

5. Fondų lankytojų
aptarnavimas (nurodyti
aptarnautų lankytojų
grupes ir skaičių)

Aptarnauti 50 fondo
lankytojų. (studentus,
moksleivius, mokytojus,
mokslo darbuotojus,
kraštotyrininkus
atliekančius mokslinius
tiriamuosius darbus)

6. Kita veikla

Aptarnauti 50 Interesantų
Pravesti 70 ekskursijų
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11. Skaitymų popietė „Iš A. Matučio bibliotekos“. Skiriama Kaziui Binkiui. A.Matučio
memorialiniame muziejuje – 2014-11-22.
12. Advento popietė šeimoms „Adventinio vainiko magija“, Alytaus kraštotyros muziejuje –
2014-11-29.
13. Popietė šeimoms “Ruošiamės šventėms. Kalėdų atviruko gamyba”, Alytaus kraštotyros
muziejuje – 2014-12-06.
14. Popietė šeimoms “Ruošiamės šventėms. Eglutės žaisliukų gamyba”, Alytaus kraštotyros
muziejuje – 2014-12-13.
15. Popietė šeimoms “Ruošiamės šventėms. Kalėdinių dovanų pakavimo idėjos”, Alytaus
kraštotyros muziejus – 2014-12-20.
1. Nuolat pildoma, skelbiama nauja informacija apie renginius, parodas ir kitą Alytaus
kraštotyros muziejaus veiklą, talpinamos nuotraukos muziejaus interneto svetainėje
www.alytausmuziejus.lt.
2. Nuolat pildomi Anzelmo Matučio memorialinio muziejaus interneto svetainės
www.alytausmuziejus/matutis.lt skyriai:
Aktualijos ir naujienos, Publikacijos, Edukacija.
3.Suredaguota ir nuolat atnaujinama informacija apie vyksiančius ir vykusius renginius
Antano Jonyno memorialinio muziejaus interneto svetainėje www.alytausmuziejus/jonynas.lt
4. Alytaus kraštotyros muziejaus svetainės socialiniame tinkle www.facebook.com priežiūra
ir tvarkymas.
5. Sukurtas ir tvarkomas Alytaus kraštotyros muziejaus kanalas www.youtube.com.
Aptarnauta 80 fondų lankytojų : mokslo darbuotojai, studentai, kraštotyrininkai, tyrinėtojai,
mokytojai, moksleiviai.

Aptarnauti 53 interesantai.
1. Aptarnauti 2 interesantai A. Matučio memorialiniame muziejuje (apie A. Matučio
biografiją ir kūrybą).
2. Miesto Vaikų kūrybos eilėraščių konkurso Po sakalo sparnu vertinimo komisijos darbe ir
baigiamojoje šventėje „Sakalėlio“ prad. mokykloje dalyvavimas(sausio-vasario mėn.).
3. Aptarnauti 2 interesantai (A. Matučio biografija, kūryba, Simno laikotarpis).
4. Aptarnauti 4 interesantai (A. Matučio biografija, kūryba, Miesto sodas).
5. Aptarnautas 1 interesantas (apie Miesto sodą).
6. 1 interesantas – svetainei „Lietuvos muziejai“ išsiųstos Alytaus muziejų filialų
nuotraukos.
7. 1 interesantas – architektė – atnaujinto muziejaus vaizdai
8. 1Interesantė iš Prancūzijos Odilė Šuganas. (Alytaus praeities pėdsakai). Pateikta knygai 11
fotografijų.
9. Aptarnauta 13 interesantų (iš jų viena teatro trupė kaip vienas interesantas). Temos:
Partizanas Juozas Petraška – Patrimpas; fotografijose įamžintų policininkų ir karių

O. Sakevičienė
O. Sakevičienė
O. Sakevičienė

D. Bagdonienė
V. Petrusevičienė
I. Žvinakienė
V. Dunderis

Visi muziejininkai

Muziejininkai
M. Viltrakytė
V. Petrusevičienė
I. Žvinakienė
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identifikavimas; skulptorė L. Belvertaitė – Žigelienė; Alytaus rajono dvarai; Dzūkijos
vietovardžiai ir jų istorija; teatrinio judėjimo istorija Alytuje; Alytus 1945-1965 m.; Alytaus
liaudies teatras; V. Kirlys; pastato Lelijų g. 44 (Petrovo ligoninės) istorija; Alytaus teismo
pastato istorija.
10. Aptarnauti 3 interesantai .Temos: Nepriklausomybės paminklai Alytaus rajone; Senoji
geležinkelio stotis; Pikantiškos regiono dvarų istorijos.
11. Aptarnauti 3 interesantai. Temos: Alytaus pašto istorija, Alytaus žydai –Leckovičių
šeima, dr. Petrovas.
12. Aptarnauta 13 interesantų: istorinės Alytaus senamiesčio ribos; Rotušės aikštės istorija;
Alytaus rajono administracinės raidos pokyčiai; kapitono Antano Petruškevičiaus (18961942) veikla Alytuje; tarpukario Alytaus gyventojų gyvenusių Turgaus a. nustatymas;
tarpukario Alytaus apskrities viršininkas Mečys Jurgelys; informacija apie Alytuje
gyvenusias Gurų ir Levinų šeimas; Alytaus tankų mūšis, Jaunučio Žilinsko dokumentai.
13. Aptarnauti 3 interesantai: 1941 m. Alytaus tankų mūšis; rajone esantys sovietiniai
paminklai.
14. Aptarnauti 6 interesantai Alytaus kraštotyros muziejaus istorijos tema
Pravestos 58 ekskursijos:
Alytaus kraštotyros muziejuje – 14
Anzelmo Matučio memorialiniame muziejuje – 28
Antano Jonyno memorialiniame muziejuje – 8
Archeologinėje ekspozicijoje „Kai sieloms neliko medžių“ - 8
Edukaciniai užsiėmimai ne muziejuje - 24:
1. Birželio 28-29 d. senovės amatų demonstravimas ir edukacija festivalyje “Jotvos vartai” 4.
2. Gegužės 31 d. Raudonės pilies šventėje „Panemunės žiedai“ edukacinio užsiėmimo
„Renesansas“ pristatymas – 1.
3. Balandžio 15-16 d. – “Menų dūzgės” – pintinių juostų pynimo pamokos – 2.
4. Edukacinė programa „Grikio kelias“, skirta „Grikių šventei“, vykusiai Alytaus Jaunimo
parke – 3.
5. Dailės edukacija „Grikių šventėje“ – 1.
6. Rugpjūčio 2-3 d. – edukacinės programos „Be lietuviškos kalbos neišgyvensi nė dienos“
pristatymas Biržų krašto muziejuje „Sėla“ Respublikinė edukacinių programų mugėje,
skirtoje spaudos sugrąžinimui ir knygnešystei – 2.
7. Rugpjūčio 16-17 d. – edukacinių programų „Žeidinių šarvų gamyba“ ir „Vytinės juostos“
pristatymas ir demonstravimas senųjų amatų, archainės muzikos ir karybos festivalyje
„Apuolė“, Skuodo r. – 2.
8. Rugsėjo 22 d. – edukacinių programų „Žeidinių šarvų gamyba“ ir „Vytinės juostos“
pristatymas ir demonstravimas folkloro ir senųjų amatų šventėje „Baltų vienybės diena“,
Kupiškyje – 2.
9. Lapkričio 21-22 d. – edukacinių programų „Žiedinių šarvų gamyba“ ir „Vytinės juostos“
pristatymas ir demonstravimas mugėje „Mokykla 2014“, erdvėje „MuMo sala“, Vilniuje – 2.
10. Edukacija „Jauni ir (ne) okupuoti“ Alytaus apskrities mokyklose – 5.

A. Jakunskienė
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IV. EKSPOZICIJOS IR
PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų
teminių planų bei
koncepcijų rengimas
(pavadinimai, trumpas
apibūdinimas)

3. Parodos muziejuje
(pavadinimas, vieta,
laikas)

1.Parengti parodos
„Alytiškiai Baltijos
kelyje“ koncepciją ir
teminį planą
2. Parengti parodos
„Kalėdinis paštas“
koncepciją ir teminį planą
3. Parengti parodos
„Padovanotų negatyvų
pasakojimai“

Ekspozicijos „Kai sieloms
neliko medžių“
pritaikymas vaikams ir
jaunimui (Archeologinė
ekspozicija. Jiezno g. 2
Alytus)
Ekspozicija „Antano
Jonyno gyvenimas ir
veikla“ atnaujinimas (A.
Jonyno memorialinis
muziejus, Liškiavos g. 17
Alytus
1. Alytaus „Drevinuko“
mokyklos-darželio
mokinių origami
lankstinių parodėlė.
2. Alytaus Dzūkijos
pagrindinės mokyklos
mokinių rankdarbių
parodėlė.

1. Parengta koncepcija modernizuojamai Antano Jonyno memorialinio muziejaus
ekspozicijai „Antano Jonyno gyvenimas ir veikla“. Paruošta medžiaga atnaujintai
ekspozicijai: gauti leidimai ir skaitmeniniai vaizdai naudoti juos iš Nacionalinio dailės
muziejaus, Maironio lietuvių literatūros muziejaus, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės
muziejaus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo, kolekcionieriaus Algimanto Antanevičiaus.
Gauti leidimai naudoti atvaizdus režisieriaus Igno Jonyno, dailininko Algio Griškevičiaus,
taip pat gautas leidimas naudoti Olego Ditkovskio dainą „Aš mylėjau tave tau nežinant“, A.
Jonyno įrašus iš Lietuvos aklųjų bibliotekos. Atnaujinamai ekspozicijai suteikta parama iš
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos.
2. Parengta Alytaus kraštotyros muziejujaus parodos „Kalėdinis paštas“ koncepcija ir teminis
planas. Tikslas – parodoje parodyti muziejaus eksponatus susijusius su kalėdiniu paštu –
vokus, pašto ženklus, pašto antspaudus, telegramas, atvirlaiškius ir atvirukus. Siekiama
eksponuoti kiek įmanoma daugiau atvirukų, taip perteikiant jų įvairovę, vaizdų kaitą laiko
atžvilgiu. Kadangi kalėdinio periodo metu yra išleidžiami specialūs proginiai vokai, pašto
ženklai, pašto antspaudai, todėl kartu su atvirukų kolekcija siekiama eksponuoti ir muziejuje
saugomus kalėdinius ir naujametinius vokus, pašto antspaudus bei pašto ženklus. Vienas
tikslų šventinio laikotarpio metu – sukurti žaismingą aplinką bei ją padaryti žaismingesne –
organizuoti Kalėdinę loteriją, veikiantį „paštą“, kalėdinio atviruko gamybą, interaktyvų
atvirukų ir naujametinių sveikinimų pristatymą, pasitelkiant muzikinį foną ir kt.

I. Žvinakienė

3.Rengta koncepcija parodai „Alytiškiai Baltijos kelyje“. Negavus finansavimo paroda
nebuvo paruošta

V. Dunderis

Atidaryta atnaujinta ekspozicija „Antano Jonyno gyvenimas ir veikla“ (Liškiavos g. 17
Alytus)

1. „Drevinuko“ mokyklos-darželio mokinių origami lankstinių parodėlė (A. Matučio
memorialinis muziejus) – 2014-01-09 – 02-28.
2. Leidinių parodėlė Pasaulinei poezijos dienai iš A. Matučio muziejaus rinkinio (A. Matučio
memorialinis muziejus) – 2014-03-21 – 04-11.
3. Alytaus lopšelio-darželio “Pasaka” : “Kiškučių”, “Pelėdžiukų”, “Viščiukų” ir “Nykštukų”
grupių vaikų ir tėvelių rankdarbių paroda “Aplankytum, pamatytum, kokią lėlę aš turiu”
(A.Matučio m.m.). 2014-05-02 – 05-29.
4. Paroda “Dailininko Vytauto Kasiulio kūrybos pristatymas gimtinėje” (Alytaus kraštotyros

V. Jenčiulytė

I.

Žvinakienė

V. Petrusevičienė
V. Petrusevičienė
V. Petrusevičienė

D. Bagdonienė

4. Parodos kituose
muziejuose ir institucijose
Lietuvoje ir užsienyje
(pavadinimas, vieta,
laikas)

3. Paroda “Be lietuviškos
kalbos neišgyvensi nė
dienos”.
4. A. ir Gataveckų dailės
paroda
5. Tarptautinio medžio
skulptūrų
simpoziumo
„Margaspalvė
genio
kalvė“dalyvių
darbų
paroda
6. Paroda „Didysis karas.
Suvalkų kraštas ir
Užnemunė 1914 – 1918“
7. Paroda „Alytiškiai
Baltijos kelyje“
8. Paroda „Šešias dienas
aveles ganiau, septintą į
bažnyčią ėjau“ (paroda iš
AKM rinkinių
9. Paroda “Viena diena
Alytuje: 1915 m.
rugpjūčio 27-oji”.
10. Vytauto Valiušio
keramika
11. Šaulių sąjungos 95mečiui skirta paroda
12. Paroda „Kalėdinis
paštas“
1.Paroda „ Kai sieloms
neliko medžių“( iš
muziejaus rinkinių) Jurgio
Kunčino bibliotekoje
2. Paroda „ Kai sieloms
neliko medžių“Lazdijų
krašto muziejuje
3. Paroda „Vladislavas
Staponavičius : Tai
nebuvo tik darbas, tai
buvo kūryba“ (paroda iš
muziejaus rinkinių) –
Alytaus miesto
savivaldybėje
4.Paroda „Laiškai iš
Alytaus“ Alytaus pašto
centriniame skyriuje
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muziejus) – 2014-05-22.
5. Paroda "Be lietuviškos kalbos neišgyvensi nė dienos", skirta 110-osioms spaudos
atgavimo metinėms ir Dzūkijos krašto knygnešiams (iš AKM rinkinių) (Alytaus kraštotyros
muziejus) - 2014-05 – 2015-12-31.
6. Alytaus dailės mokyklos mokinių baigiamųjų darbų paroda (Alytaus kraštotyros muziejus)
– 2014-06-01 – 06-30.
7. Algirdo ir Remigijaus Gataveckų socialinio meno projektas - paroda "Poveikis" (Alytaus
kraštotyros muziejus) – 2014-06-12 – 07-13.
8. Tarptautinio medžio skulptūrų simpoziumo "Margaspalvė genio kalvė" dalyvių kūrybos
darbų paroda (Alytaus kraštotyros muziejus) – 2014-07-11 – 07-18.
9. Paroda “Didysis karas. Suvalkų kraštas ir Užnemunė 1914 - 1918”, parengta
bendradarbiaujant Suvalkų apygardos ir Alytaus kraštotyros muziejams (Alytaus kraštotyros
muziejus) – 2014-07-15 – 08-17.
10. Anos Sokolskos (Lenkija) satyrinių piešinių paroda „...tarp mūsų urvinių...“ (Alytaus
kraštortyros muziejus) – 2014-08-19 – 09-15.
11. Lietuvos muziejų kelio renginių ciklas: paroda „Jotvingių palikimas šiandien“ (Alytaus
kraštotyros muziejus) – 2014-08-28 – 09-15.
12. Kilnojamoji stendinė paroda „XIX a. II p. – XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos,
kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“ (Alytaus kraštotyros muziejus) – 2014-0916 – 10-07.
13. Vytauto Valiušio keramikos darbų paroda (Alytaus kraštotyros muziejus) – 2014-10-09 –
11-20.
14. Paroda "Maidano veidai: Kijevas, 2013 - 2014" (Alytaus kraštotyros muziejus) – 201410-10 – 12-01.
15. Paroda “Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus rinktinei 95 metai” (Alytaus kraštotyros
muziejus) – 2014-10-17 – 2015-01-25.
16. Paroda “Kalėdinis paštas” iš AKM rinkinių (Alytaus kraštotyros muziejus) – 2014-11-27
– 2015-01-06.
1. Paroda „Kai sieloms neliko medžių”, Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje – iki
2014-01-10.
2. Paroda „Tai nebuvo tik darbas, tai buvo kūryba“ (iš V.Staponavičiaus asmens rinkinio),
Alytaus miesto savivaldybėje – 2014-01-14 – 03-15.
3. Paroda „Kai sieloms neliko medžių“, Lazdijų krašto muziejuje, Lazdijuose – 2014-01-21 –
02-28.
4. Paroda „Laiškai iš Alytaus“, Alytaus pašto skyriuje – 2014-03-04 – 06-01.
5. Paroda „Kai sieloms neliko medžių“, Veisiejų krašto muziejuje, Veisiejuose, Lazdijų r. –
2014-03-18 – 04-18.
6. Paroda „Tai nebuvo tik darbas, tai buvo kūryba“ (iš V.Staponavičiaus asmens rinkinio),
Alytaus miesto kultūros ir komunikacijų centre –2014-06-01 – 07-30.
7. Paroda „Kai sieloms neliko medžių“, Senųjų amatų, archainės muzikos ir karybos
festivalyje “Jotvos vartai”, Alytuje – 2014-06-28 – 06-29.
8. Paroda “Mūsų protėvių dvasia”, Alytaus r. Punios mokykloje-daugiafunkciniame centre,
Punioje, Alytaus r. – 2014-07-03 – 08-07.
9. Paroda “Mūsų protėvių dvasia”, Zanavykų krašto muziejuje, Šakių r. – 2014-08-08 – 0909.

V. Jenčiulytė

A. Jakunskienė
A.Jakunskienė
V. Petrusevičienė
A.Jakunskienė
G.Markevičienė
D.Aidukaitė
G. Markevičienė
G. Markevičienė
D. Bagdonienė
V. Dunderis
V.Jenčiulytė
D. Aidukaitė
O. Sakevičienė
D. Aidukaitė
V. Jenčiulytė
D. Aidukaitė
O. Sakevičienė
D. Aidukaitė
V. Jenčiulytė
V. Jenčiulytė
G. Markevičienė

5. Paroda „ Kai sieloms
neliko medžių“ Veisiejų
krašto muziejuje
6. Paroda „Vladislavas
Staponavičius : Tai
nebuvo tik darbas, tai
buvo kūryba“ Alytaus
kultūros komunikacijos
centre
7. Paroda „ Kai sieloms
neliko medžių“
Marijampolės kraštotyros
muziejuje
8. Paroda „ Kai sieloms
neliko medžių“ Birštono
muziejuje
9. Paroda „ Kai sieloms
neliko medžių“ Prienų
krašto muziejuje
10. Paroda „ Kai sieloms
neliko medžių“ Dzūkijos
nacionalinio parko
Merkinės lankytojų centre
11. Paroda „Ir po šimto
metų tamsoj žiba...“
Telšių „Alkos“ muziejuje
12. Edukacinė paroda
„Mūsų protėvių dvasia“.
Mažeikių krašto
muziejuje, Alytaus rajono
seniūnijose, mokyklose
13. Paroda „Antanas
Žmuidzinavičius. Prie
gimtosios žemės versmės.
Alytaus rajono
seniūnijose, mokyklose“.
14. Paroda „Laiškai iš
Alytaus“ Merkinės
lankytojų centre, Lazdijų
krašto muziejuje
15. Paroda “Alytiškiai
Baltijos kelyje”. Miesto ir
rajono mokyklose
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10. Paroda „Ir po šimto metų tamsoj žiba. XX a.pr. dzūkiški marškiniai ir dar kai kas“,
Žemaičių muziejuje “Alka”, Telšiuose –2014-08-27 – 09-30.
11. Paroda „Aš juk ne vienas dirbau“, skirta Kazimirui Šimčikui, Alytaus miesto
savivaldybėje– 2014-10-23 – 12-01.

V. Dunderis

24
5. Virtualios parodos
(pavadinimas, tinklalapio
adresas)
6. Bendradarbiavimas su
kitais muziejais (kokioms
parodoms, kokių ir kiek
eksponatų paskolinta)

Bendradarbiavimas su
Lazdijų krašto muziejumi,
Merkinės kraštotyros
muziejumi, Merkinės
lankytojų centru rengiant
parodą apie paštą
Bendradarbiavimas su
pietų Lietuvos muziejais
rengiant ekspoziciją
„1915 m. rugpjūčio 27-oji
Alytuje: vienos gatvės
istorija“.

7. Kiti darbai (Skolinti
eksponatai iš privačių
asmenų)

V. LEIDYBINĖ IR
MOKSLINĖ VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir
kitų leidinių, įskaitant
elektroninius, rengimas ir
leidyba (autorius,
pavadinimas, apimtis

2. Informacinių leidinių
(bukletų, kvietimų,
plakatų ir kt.) rengimas ir
leidyba (kokiomis
kalbomis)

I. Paskolinta:
1. Lazdijų krašto muziejaus ekspozicijai paskolinta 17 eksponatų (archeologijos ir
istorijos).
2. Merkinės kraštotyros muziejui naujai ekspozicijai paskolinti 48 istorijos ir etnografijos
eksponatai.
3. Anzelmo Matučio tėviškės muziejui ilgalaikei ekspozicijai paskolinta 12 A.Matučio
memorialinio muziejaus eksponatų.
Per metus kitiems muziejams paskolinti 77 eksponatai.

Pasiskolinta
1. Ilgalaikei Antano Jonyno memorialinio muziejaus ekspozicijai iš P. Jonynaitės
pasiskolinta 127 eksponatai (asmeniniai Jonynų šeimos daiktai).
2. Suvalkų muziejui rengiamai bendrai parodai apie I pasaulinį karą nuskenuota ir atrinkta 11
fotografijų.
3. Parodai “Aš juk ne vienas dirbau” pasiskolinta: iš Michailo Šimčiko asmeninio archyvo
236 eksponatai, iš fotografo Zenono Bulgakovo – 14.

1. Knyga “Alytiškiai
Baltijos kelyje”
2.El. knygos “Alytaus
rajono piliakalniai”
rengimas
3. Knygos apie Alytaus
rajono dvarus rengimas
4.Kulinarinių receptų
atvirukų grikių tema
leidyba
1.Bukleto, skirto
ekspozicijai „1915 m.
rugpjūčio 27-oji Alytuje:
vienos gatvės istorija“.
2. Informacinio leidinio,
skirto edukacinėms
muziejaus programoms,
leidyba
3. Plakatų parodoms ir
šventėms leidyba

A. Kalašnikovienė
A. Kalašnikovienė
V. Petrusevičienė

I. Žvinakienė
G. Tamošiūnienė
V. Dunderis

1. Parengta ir išleista 10 rūšių atvirukų „Grikio kelias“ su patiekalų receptais – viso 8500 vnt.
2. Parengti ir išleisti 14 rūšių knygų skirtukai edukacinėms programoms reklamuoti– viso
28000 vnt.
3. Parengti ir išleisti ekspozicijų „Gyvenimas abipus Nemuno“ ir „Kai sieloms neliko
medžių“ atvirlaiškiai – viso 1000 vnt.
4. Parengta ir išleista 3 rūšys atvirlaiškių iš serijos „Alytaus kraštotyros muziejaus
eksponatai“ – viso 1500 vnt.
5. Parengta ir išleista 4 rūšys atvirukų su dailininko Vytauto Kasiulio darbais –viso 2000 vnt.
6. Išleistas 2015 metų kalendorius Anzelmas Matutis 1923–1985 - 50 egz.

M. Viltrakytė
G. Tamošiūnienė

Plakatai (lietuvių k.) viso 138 vnt.:
1. Renginiui „Muziejų naktis – 2014“ – 30 vnt.
2. Renginiui „Grikių šventė“ – 30 vnt.
3. Parodai „Aš juk ne vienas dirbau“ – 5 vnt.
4. Parodai „Vytauto Kasiulio kūrybos pristatymas gimtinėje“ – 20 vnt.
5. Vytauto Valiušio keramikos darbų parodai – 5 vnt.
6. Parodai „Maidano veidai: Kijevas, 2013 – 2014“ – 5 vnt.
7. Parodai „Kalėdinis paštas“ – 30 vnt.
8. Plakatas interneto portalams renginiui „Nusivykime tautinę juostelę“ – 1 vnt.
9. Plakatas interneto portalams renginiui „Poezijos pavasaris Alytuje 2014“ – 1 vnt.

R. Stanevičiūtė
G.Markevičienė
M. Viltrakytė
O. Sakevičienė
D. Bagdonienė

D.Bagdonienė
V.Petrusevičienė
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10. Plakatas interneto portalams renginiui „Muziejų naktis 2014“ – 1 vnt.
11. Plakatas interneto portalams renginiui „Grikių šventė“ – 1 vnt.
12. Plakatas interneto portalams A. Jonyno memorialinio muziejaus ekspozicijos „Antano
Jonyno gyvenimas ir veikla“ atidarymui – 1 vnt.
13. Plakatas interneto portalams renginiui „A.Matučio gimtadienio šventė“ – 1 vnt.
14. Plakatas interneto portalams skaitymų popietei „Kartą lapė beržynėly...“ – 1 vnt.
15. Plakatas interneto portalams tarptautiniam medžio skulptūrų simpoziumui „Margaspalvė
genio kalvė“ – 1 vnt.
16. Plakatas interneto portalams edukacinei popietei „Adventinio vainiko magija“ – 1 vnt.
17. Plakatas interneto portalams popietei „Iš A.Matučio bibliotekos“ – 1 vnt.
18. Plakatas interneto portalams edukacinių užsiėmimų ciklui „Ruošiamės šventėms“ – 3 vnt.
Padėkos ir skrajutės:
1. Padėkos renginio „Grikių šventė“ dalyviams – 20 vnt.
2. Skrajutės parodai „Kalėdinis paštas“ – 200 vnt.
Kvietimai:
1. Renginiui „Muziejų naktis 2014“ – internetinis kvietimas.
2. A.Jonyno memorialinio muziejaus atnaujintos ekspozicijos atidarymui – internetinis
kvietimas.
Informaciniai plakatai stacionariuose stenduose:
1. Renginiui „Muziejų naktis – 2014“ – 5 vnt.
2. Renginiui „Grikių šventė“ – 5 vnt.
Informacinis stendas:
Archeologinės ekspozicijos „Kai sieloms neliko medžių“ stacionarus informacinis stendas –
1 vnt.
3. Publikacijų kultūros ir
periodinėje spaudoje
rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)

1. Alytaus kalendorius.
Alytaus naujienos,
www.gintarinėsvajonė.lt ;
„Po to“
2. I Alytaus aikštės
numizmatiniai radiniai.
Archeologiniai tyrinėjimai
Lietuvoje
3. Geležinkelio plombos.
Metraštyje Numizmatika
4. Alytaus miškų
mokyklos ženklelis.
Metraštyje Numizmatika
5. 1922 – 1940 m. Žemės
reform Dzūkijoje.
Žurnalas „Dainava“
6. Alytiškės koja kojon su

1. Vilmantė Petrusevičienė. Poeto gimtadienyje eiles skaitė ir žiūrovai// www.alytusplius.lt 2014, sausio 8 d.
2. Vilmantė Petrusevičienė. Anzelmas Matutis: "Be girios nemoku parašyt eilėraščio"//
www.alytausgidas.lt - 2014, sausio 8 d.
3. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Sausis// Alytaus naujienos - 2014,
sausio 9 d.
4. Vilmantė Petrusevičienė. Anzelmas Matutis: "Be girios nemoku parašyt eilėraščio"//
Alytaus naujienos - 2014, sausio 16 d.
5. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Sausis// Alytaus naujienos - 2014,
sausio 21 d.
6. Šeštadieninė popietė "Įprasta vyrams, bet tinka ir moterims. Žiedinių šarvų gamyba"//
Alytaus naujienos - 2014, sausio 23 d.
7. Alytaus kraštotyros muziejaus paroda "Kai sieloms neliko medžių" Lazdijų krašto
muziejuje// www.alytus.lt; www.alytusplius.lt - 2014, sausio 24 d.
8. Ekskursija laiku: susirinkusiems į XVI amžiaus rūsį pavyko nusikelti į dar senesnius
laikus// www.alytausgidas.lt - 2014, sausio 26 d.
9. B. Morkeliūno kilnus poelgis - muziejui ir bažnyčiai padovanotos santaupos//
www.alytus.lt - 2014, vasario 4 d.
10. Muziejų bei bažnyčią parėmęs alytiškis iš JAV gimtam miestui dovanos ir maestro
koncertą// www.alytausgidas.lt - 2014, vasario 6 d.

Muziejininkai

mada. Žurnalas „Dainava“
7. Apie evangelikų
liuteronų bažnyčią
Seirijuose
8. Knygnešiai Dzūkijoje.
Alytaus naujienos
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11. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Vasaris// Alytaus naujienos - 2014,
vasario 11 d.
12. Alytaus kraštotyros muziejaus iniciatyva// www.prezidentas.lt - 2014, vasario 13 d.
13. Vasario 16-osios protų mūšio nugalėtojais tapo Alytaus "Kregždutės"//
www.alytausgidas.lt - 2014, vasario 17 d.
14. Nauja Alytaus kraštotyros muziejaus iniciatyva: Vasario 16-oji kitaip// www.alytus.lt 2014, vasario 18 d.
15. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Vasaris// Alytaus naujienos - 2014,
vasario 18 d.
16. Alytaus centriniame pašte - laiškų paroda// www.alytus.lt - 2014, kovo 4 d.
17. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Kovas// Alytaus naujienos - 2014,
kovo 4 d.
18. Alytaus centriniame pašte - laiškų paroda// Alytaus naujienos - 2014, kovo 6 d.
19. Vilmantas Dunderis. Jono Hlebavičiaus žetonas// Alytaus naujienos - 2014, kovo 6 d.
20. Kraštotyros muziejuje - popietė "Pynę iš sparnų supynę"// www. alytusplius.lt - 2014,
kovo 11 d.
21. Vilmantas Dunderis. XX amžiaus 9-ojo dešimtmečio legendiniai krepšinio superfinalai//
Alytaus naujienos - 2014, kovo 13 d.
22. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Kovas// Alytaus naujienos - 2014,
kovo 18 d.
23. Pasaulinė poezijos diena Alytuje - su poetu A. Plauska// www.alytausgidas.lt - 2014,
kovo 24 d.
24. Kraštotyros muziejaus direktorei A. Jakunskienei - Ministro Pirmininko A. Butkevičiaus
padėka// www.alytus.lt - 2014, balandžio 24 d.
25. Alytiškio dovana gimtajam miestui - išskirtinis koncertas// www.alytusplius.lt - 2014,
gegužės 6 d.
26. Koncertas motinai - Broniaus Markeliūno dovana gimtajam Alytui// www.alytausgidas.lt
- 2014, gegužės 6 d.
27. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Gegužė// Alytaus naujienos - 2014,
gegužės 8 d.
28. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Gegužė// Alytaus naujienos - 2014,
gegužės 13 d.
29. Dailininko Vytauto Kasiulio asmenybės ir kūrybos pristatymas gimtinėje//
www.alytusplius.lt; www.alytus.lt; www.alytausgidas.lt; www.dzukijostv.lt - 2014, gegužės
20 d.
30. Dailininko Vytauto Kasiulio asmenybės ir kūrybos pristatymas gimtinėje// Alytaus
naujienos - 2014, gegužės 20 d.
31. Duris atvėrė atsinaujinęs Alytaus kraštotyros muziejus// www.alytausgidas.lt - 2014,
gegužės 18 d.
32. "Poezijos pavasaris 2014" Alytuje - gimnazijoje ir memorialiniame muziejuje//
www.alytausgidas.lt - 2014, gegužės 20 d.
33. Naktinėjimai muziejaus erdvėse// www.alytus.lt - 2014, gegužės 22 d.
34. Alytaus miestą papuoš dar daugiau rašytojo A. Matučio kūrybos motyvais sukurtų
medžio skulptūrų// www.alytus.lt - 2014, gegužės 22 d.
35. A. Matučio muziejuje - alytiškių aprėdytos lėlės// www.alytausgidas.lt - 2014, gegužės
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22 d.
36. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Gegužė// Alytaus naujienos - 20174,
gegužės 27 d.
37. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Birželis// Alytaus naujienos - 2014,
birželio 3 d.
38. Artūras Balčiūnas. Raudonės pilies "Panemunių žiedai" ir Alytaus muziejininkų
"Renesansas"// www.alytus.lt - 2014, birželio 4 d.
39. Artūras Balčiūnas. Renesanso šokius Raudonės pilyje šoko ir Alytaus muziejininkai//
www.alytausgidas.lt - 2014, birželio 4 d.
40. Artūras Balčiūnas. Alytaus muziejininkai tapo Renesanso dvarininkais//
www.alytusplius.lt - 2014, birželio 4 d.
41. Brolių Gataveckų "Poveikis" - gimtajame Alytuje// www.alytausgidas.lt; www.alytus.lt 2014, birželio 9 d.
42. Algirdas ir Remigijus Gataveckai. "Poveikis"// Alytaus naujienos - 2014, birželio 12 d.
43. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Birželis// Alytaus naujienos - 2014,
birželio 12 d.
44. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Birželis// Alytaus naujienos - 2014,
birželio 17 d.
45. Alytaus muziejininkai - aktyvūs renginių dalyviai// www.alytusplius.lt - 2014, liepos 9 d.
46. V. Dunderis konferencijoje skaitė pranešimą apie rekviziciją, V. Petrusevičienė - apie A.
Matučio palikimą// www.alytausgidas.lt - 2014, liepos 9 d.
47. I pasaulinio karo šimtmečiui skirta paroda Alytaus kraštotyros muziejuje// www.alytus.lt
- 2014, liepos 17 d.
48. Alytaus muziejininkai garsina savo krašto istoriją// www.alytusplius.lt - 2014, rugpjūčio
6 d.
49. Alytaus muziejininkai - edukacinių programų mugės dalyviai// www.alytus.lt - 2014,
rugpjūčio 7 d.
50. Alytaus rajono piliakalniai Zyplių dvaro pastate// www.alytus.lt - 2014, rugpjūčio 12 d.
51. Senieji Alytaus rajono piliakalniai atgijo Zyplių dvare// www.alytusplius.lt - 2014,
rugpjūčio 12 d.
52. Alytaus krašto piliakalniais didžiuotasi Zyplių dvare// www.alytausgidas.lt - 2014,
rugpjūčio 12 d.
53. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Rugpjūtis// Alytaus naujienos - 2014,
rugpjūčio 12 d.
54. Deimantė Aidukaitė. Vilmantas Dunderis. Alytiškiai Baltijos kelyje// Alytaus naujienos 2014, rugpjūčio 12 d.
55. Grikių šventė// www.alytus.lt - 2014, rugpjūčio 14 d.
56. Karikatūrų paroda "...tarp mūsų urvinių..."// www.alytus.lt - 2014, rugpjūčio 14 d.
57. Kiek akys užrėpia - ne medžių alėja, o gyva žmonių grandinė// Alytaus naujienos - 2014,
rugpjūčio 19 d.
58. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Rugpjūtis// Alytaus naujienos - 2014,
rugpjūčio 19 d.
59. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Rugpjūtis// Alytaus naujienos - 2014,
rugpjūčio 28 d.
60. Jaunatvišku šokiu prisimintas Baltijos kelio jubiliejus// www.alytus.lt - 2014, rugpjūčio

28
21 d.
61. Į Kraštotyros muziejų atkeliauja atrasti lobiai ir įmintos paslaptys// www.alytus.lt/
www.alytusplius.lt - 2014, rugpjūčio 22 d.
62. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Rugsėjis// Alytaus naujienos - 2014,
rugsėjo 2 d.
63. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Rugsėjis// Alytaus naujienos - 2014,
rugsėjo 6 d.
64. Artūras Balčiūnas. Apuolės piliakalnio festivalis, alytiškių amatai ir kitos renginio
akimirkos// www.alytus.lt - 2014, rugsėjo 8 d.
65. Alytuje rengiama antroji "Grikių šventė"//www.respublika.lt - 2014, rugsėjo 5 d.
66. Dzūkiški marškiniai eksponuoti netradiciškai// www.alytusplius.lt - 2014, rugsėjo 15 d.
67. Kraštotyros muziejuje - kilnojamoji paroda "XIX a. II p. - XX a. pr. Lietuvos valstybės
politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka"// Alytaus naujienos ;
www.alytus.lt - 2014, rugsėjo 16 d.
68. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Rugsėjis// Alytaus naujienos - 2014,
rugsėjo 16 d.
69. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Rugsėjis// Alytaus naujienos - 2014,
rugsėjo 23 d.
70. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Spalis// Alytaus naujienos - 2014,
spalio 2 d.
71. Kraštotyros muziejuje atidaryta V.Valiušio keramikos darbų paroda// www.alytus.lt 2014, spalio 10 d.
72. "Aš juk ne vienas dirbau"// www.alytiskis.lt - 2014, spalio 23 d.
73. Atidarė parodą "Aš juk ne vienas dirbau"// www.alytus.lt - 2014, spalio 24 d.
74. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Lapkritis// Alytaus naujienos - 2014,
lapkričio 4 d.
75. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Lapkritis// Alytaus naujienos - 2014,
lapkričio 11 d.
76. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Lapkritis// Alytaus naujienos - 2014,
lapkričio 20 d.
77. Artūras Balčiūnas. Alytaus kraštotyros muziejuje - "Kalėdinis paštas"// Alytausgidas.lt 2014, lapkričio 22 d.
78. Alytaus kraštotyros muziejaus edukacinės programos - MuMo saloje// Alytusplius.lt,
www.alytus.lt - 2014, lapkričio 25 d.
79. Laukdami švenčių nusipinkime tradicinį advento vainiką// www.alytus.lt - 2014,
lapkričio 27 d.
80. Daiva Bagdonienė. Alytiškių muziejininkų projektas, skirtas jotvingių atminimui,
pripažintas geriausiu debiutu// Alytausgidas.lt - 2014, gruodžio 2 d.
81. Alytaus kraštotyros muziejaus projektas pripažintas "Geriausiu debiutu"// Alytusplius.lt,
Alytus.lt - 2014, gruodžio 2 d.
82. Daiva Bagdonienė. Muziejaus projektas pripažintas "Geriausiu debiutu'// Alytaus
naujienos - 2014, gruodžio 4 d.
83. Ateik ir pats pasigamink Kalėdų atviruką// Alytusplius.lt - 2014, gruodžio 8 d.
84. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Gruodis// Alytaus naujienos - 2014,
gruodžio 9 d.
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85. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Gruodis// Alytaus naujienos - 2014,
gruodžio 16 d.
86. Muziejininkei Vilmai Jenčiulytei - Kultūros ministerijos premija// Alytus.lt - 2014,
gruodžio 23 d.
87. Alytiškei įteikta Kultūros ministerijos premija// Alytausgidas.lt - 2014, gruodžio 23 d.
88. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Gruodis// Alytaus naujienos - 2014,
gruodžio 30 d.
89. Vilmantas Dunderis. Naujoji valiuta - euras// Alytaus naujienos - 2014, gruodžio30 d.
90. Anelė Kalašnikovienė. Restauruoti muziejaus eksponatai// Alytaus naujienos - 2014,
gruodžio 30 d.
Viso parengta 90 publikacijų.
4. Moksliniai tyrimai
(temos)

1. Nacionalinių mažumų
istorija Alytaus apskrityje
2. Alytaus mokyklos 1916
– 1940 metais
3. Šeimos samprata bei
tradicijos Dzūkijos krašte.
4. XIX - XX a. kariniai
daliniai Alytuje
5. Alytaus apskrities
ugniagesiai
6. Rezistencija Dzūkijoje
1944-1953 m.
7. Dzūkijos krašto
periodinė spauda
8. V-XIII a. pietinių
Lietuvių žemių karyba bei
ginkluotė
9. Alytaus rajono dvarai
10. Rinkimai Alytuje 1918
– 2010
11 Dzūkija bibliografijoje
12.Alytaus apskrities
bažnyčių istorija
13. Laidotuvių papročiai
Dzūkijoje
14. Šeimos samprata bei
tradicijos Dzūkijos krašte.
15. Gyvenamojo namo
istorija Alytuje, Vilniaus
g. 13
16. Fotoatelje ir fotografai
pietų Lietuvoje

1. Nacionalinių mažumų istorija Alytaus apskrityje
2. Alytaus mokyklos 1916 – 1940 metais
3. J. Miškinis – švietėjas, visuomenininkas
4. XIX - XX a. kariniai daliniai Alytuje
5. Alytaus apskrities ugniagesiai
6. Rezistencija Dzūkijoje 1944-1953 m.
7. Dzūkijos krašto periodinė spauda
8. V-XIII a. pietinių Lietuvių žemių karyba bei ginkluotė
9. Alytaus rajono dvarai
10. Rinkimai Alytuje 1918 – 2010 m.
11. Dzūkija bibliografijoje
12. Alytaus apskrities bažnyčių istorija
13. Laidotuvių papročiai Dzūkijoje
14. Šeimos samprata bei tradicijos Dzūkijos krašte
15. Gyvenamojo namo istorija Alytuje, Vilniaus g. 13
16. Fotoatelje ir fotografai pietų Lietuvoje
17. Alytaus miesto parkai
18. A. Matučio gyvenimas ir kūryba
19. Alytaus pašto istorija
20. Alytus ir jo apylinkės iki 1915 metų
21. Alytaus istorija 1940 – 1953 m.
22. Tarybinio laikotarpio Dzūkija
23. Kultūra tarpukario Alytuje
24. Sovietmečio draugijos Alytuje

muziejininkai
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17. Alytaus miesto parkai
18. A. Matučio gyvenimas
ir kūryba
19. Alytaus pašto istorija
20. Alytus ir jo apylinkės
iki 1915 metų
21. Alytaus istorija 1940 –
1953 m.
22. Tarybinio laikotarpio
Dzūkija
23. Kultūra tarpukario
Alytuje
24. Sovietmečio draugijos
Alytuje
5. Mokslinių straipsnių
rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)

6. Mokslinių ir kitų
konferencijų rengimas
muziejuje (pavadinimas,
vieta, laikas)
7. Dalyvavimas
mokslinėse ir kitose
konferencijose ne
muziejuje (tema, vieta,
dalyviai)

1. Irma Labutytė-Žvinakienė „Istorijos puslapiai. Verebiejų kaimo mokykla“. Dzūkų
kultūros žurnalas „Dainava“ 2014 Nr. 1.
2. Vilmantė Petrusevičienė „Anzelmo Matučio knygų rinkinys – literatūrinio ir memorialinio
palikimo dalis“. VU leidiniui „Knygotyra“.
3. Rasa Stanevičiūtė „Kaip moterys Alytuje sovietmečiu gyveno“. Dzūkų kultūros žurnalas
„Dainava“ 2014 Nr. 1.
4. Vilmantas Dunderis „1919 – 1940 metų žemės reforma Dzūkijoje“. Dzūkų kultūros
žurnalas „Dainava“ 2014 Nr. 1.
5. Vilmantas Dunderis „Rusijos civilinių ir karinių įstaigų veikla Alytuje 1914 – 1915
metais“. Dzūkų kultūros žurnalas „Dainava“ 2014 Nr. 1.
6. Irma Žvinakienė „Fokusuotos grupės diskusijos su studentais“. Lietuvos muziejų
asociacijos Švietimo sekcijos leidinys „Muziejų edukacinės programos. Teorija ir praktika
2014 m.“.
7. Deimantė Aidukaitė „Kilnojamųjų parodų rengimo patirtis Alytaus kraštotyros muziejuje“.
Lietuvos muziejų rinkiniai. XVII konferencija. Lietuvos muziejai: kultūra, edukacija,
mokslas. 2014 Nr. 13.

1 LMA Rinkinių
mokslinio tyrimo sekcijos
konferencija „Lietuvos
muziejai: kultūra,
edukacija, mokslas“
2. Konferencija, skirta Iajam pasauliniam karui
Suvalkų apygardos
muziejuje

1. Konferencija „Lietuvos muziejai: kultūra, edukacija, mokslas“. Nacionaliniame muziejuje,
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilnius – dalyvavo 5 darbuotojai. 2014
m. balandžio 23 d.
2. Konferencija „Didysis karas. Suvalkija ir Užnemunė 1914-1918“. Suvalkų apygardos
muziejuje, Lenkijoje – dalyvavo 2 darbuotojai. 2014 m. birželio 7 d.
3. Nacionalinė mokslinė konferencija „Lietuvos rašytojų bibliotekos ir jų likimai“. Antano
Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje, Anykščiuose –
dalyvavo 1 darbuotojas. 2014 m. birželio 13-14 d.
4. Konferencija „Ekspozicijos atnaujinimas mažuose muziejuose: teorija ir praktinės

D. Aidukaitė
V. Dunderis
A. Jakunskienė
V. Petrusevičienė
D. Bagdonienė

3.Dalyvavimas mokslinėje
konferencijoje Lietuvos
rašytojų bibliotekos ir jų
likimai.Antano VienuolioŽukausko memorialiniame
muziejuje Anykščiuose.
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galimybės“. Kauno miesto muziejaus padalinys Lietuvių tautinės muzikos instrumentų
muziejus, Kaune – dalyvavo 5 darbuotojai. 2014 m. spalio 30 d.
5. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 2007–2013 m. programos baigiamoji
konferencija „Veiklūs kaimynai“. Augustave, Lenkijoje – dalyvavo 2 darbuotojai. 2014 m.
lapkričio 27 d.
6. Konferencija „Muziejų, archyvų, mokyklų, parapijų visuomenės partnerystė, tyrinėjant ir
propaguojant krašto istoriją“. Birštono muziejus, – dalyvavo 4 darbuotojai. 2014 m. vasario 7
d.
7. Konferencija „Ką palieku, patys spręskite...“, skirta dailininko, akademiko, mozaikininko
Nikodemo Silvanavičiaus 180-osioms gimimo metinėms paminėti, Birštono muziejuje – 2
darbuotojai. 2014 m. gruodžio 4 d.

8. Pranešimai mokslinėse
konferencijose (autorius,
pavadinimas, vieta)

1.Pranešimas „
Kilnojamųjų parodų
patirtis Alytaus
kraštotyros muziejuje
“LMA Rinkinių mokslinio
tyrimo sekcijos
konferencija „Lietuvos
muziejai: kultūra,
edukacija, mokslas“
2. Pranešimas, skirtas I
pasaulinio karo istorijai
Alytaus apylinkėse
Suvalkų apygardos
muziejuje
3. Pranešimas „Anzelmo
Matučio knygų rinkinys –
literatūrinio ir
memorialinio palikimo
dalis.“ Konferencijoje
„Lietuvos rašytojų
bibliotekos ir jų likimai“

9. Kiti darbai
Alytaus archyvuose,
bažnyčių archyvuose,
Valstybės Istorijos
archyve;
Alytaus bibliotekose,
nacionalinėje M. Mažvydo
bibliotekoje, MA
bibliotekoje

D. Bagdonienė
A.Jakunskienė
A. Kalašnikovienė
A. Balčiūnas,
V. Dunderis
A. Kalašnikovienė
D. Aidukaitė

1. 2014 m. balandžio 23 d. – Deimantė Aidukaitė skaitytė pranešimą „Kilnojamųjų parodų
rengimo patirtis Alytaus kraštotyros muziejuje“ – Lietuvos muziejų asociacijos XVII rinkinių
mokslinio tyrimo konferencijoje „Lietuvos muziejai: kultūra, edukacija, mokslas“.
2. 2014 m. birželio 7 d. – Vilmantas Dunderis skaitytė pranešimą „Kalvarijos apskrities
gyventojų mobilizacijos ir rekvizicijos 1914-1915 m.“ – konferencijoje „Didysis karas.
Suvalkija ir Užnemunė 1914-1918“ Suvalkų apygardos muziejuje, Lenkijoje.
3. 2014 m. birželio 13 d. - Vilmantė Petrusevičienė skaitytė pranešimą „Anzelmo Matučio
knygų rinkinys – literatūrinio ir memorialinio palikimo dalis“ - konferencijoje „Lietuvos
rašytojų bibliotekos ir jų likimai“. Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko
memorialiniame muziejuje, Anykščiuose.
4. 2014 m. spalio 30 d. – Daiva Bagdonienė skaitytė pranešimą „Ekspozicijos Alytaus
kraštotyros muziejuje: idėjos ir įgyvendinimas“ – konferencijoje „Ekspozicijos atnaujinimas
mažuose muziejuose: teorija ir praktinės galimybės“. Kauno miesto muziejuje.

D. Aidukaitė

Darbas kt. mokslo institucijose:
1. Alytaus apskrities valstybinis archyvas – 2 darbuotojai (4 dienos).

Visi muziejininkai

Darbas bibliotekose:
1.Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje – 2 darbuotojai (2 dienos)

V. Dunderis
V. Petrusevičienė

D. Bagdonienė

Paskaitos įstaigose ir
organizacijose,
mokyklose.

VI. RINKINIŲ
APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS
IR EKSPONATŲ
SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita
(nurodyti įvestų į
muziejaus duomenų bazę
įrašų apie eksponatus bei
skaitmeninių vaizdų
skaičių)
2. LIMIS (vykdyti
parengiamieji darbai)
3. Eksponatų
skaitmeniniams
3. 1. Suskaitmenintų
eksponatų atranka
(nurodyti prioritetinį
kriterijų/-us: unikalumas,
turinys ir vertė, fizinė
būklė, amžius, rūšis, tema,
kt.)
3.2. Suskaitmenintų
eksponatų skaičius
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Skaitytos 4 paskaitos:
1. Skaitytas pranešimas apie teatrinio judėjimo ištakas Alytuje, liaudies teatrą ir V. Kirlį,
teatro dienai skirtame renginyje „Teatro Alytuje puslapiai. Pjesė, kuri dar rašoma“. (V.
Dunderis)
2. Perskaitytas pranešimas „Apie dailininką A. Žmuidzinavičių. Prie gimtosios žemės
versmės“ Balkūnuose, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos šventėje. (A. Balčiūnas)
3. Paskaita apie Seimo priimtą nutarimą paskelbti 2015 m. - etnografinių regionų metais.
Panemunės pagrindinė mokykla.
4. Paskaita apie Alytaus kraštotyros muziejaus veiklą Alytaus Šaltinių pagrindinėje
mokykloje.

243 vnt.

Papildyti ir patikslinti 243 eksponatų aprašai, sukeltos 243 eksponatų nuotraukos su aprašais
į LIMIS sistemą.

Padaryta atranka eksponatų, kuriuos galima būtų suskaitmeninti 2014 – 2015 m. LIMIS
sistemai.

Numatoma
suskaitmeninti ir
patalpinti į LIMIS
duomenų bazę:
Raštijos periodikos

Suskaitmeninti 243 eksponatai (GEK 243):
Fotografijos rinkinio – 180 eksponatų (180 GEK)
Filokartijos rinkinio – 20 eksponatų (20 GEK)
Vaizdo-garso rinkinio – 10 eksponatų ( 10 GEK)
Raštijos plakatų rinkinio – 14 eksponatų (14 GEK)
Filatelijos rinkinio – 6 eksponatai (6 GEK)

G. Tamošiūnienė
R. Stanevičiūtė
A. Balčiūnas
D. Aidukaitė
V. Jenčiulytė

3.3. Dalyvavimas
skaitmeninimo
projektuose (pavadinimas,
partneriai, kt.)

rinkinio – 25 eksponatus
Raštijos knygų rinkinio –
7 eksponatus
Raštijos kalendorių
rinkinio – 2 eksponatus
Raštijos plakatų rinkinio –
14 eksponatų
Filatelijos rinkinio – 6
eksponatus
Vaizdo – garso rinkinio –
10 eksponatų
Faleristikos rinkinio – 100
eksponatų
Filokartijos rinkinio – 20
eksponatų
Dalyvauti tarptautiniame
senų nuotraukų, sukurtų
1839- 1939 metais,
skaitmeninimo ir sklaidos
projekte
„Europenphotography“:
(180 eksponatų)

4. Skaitmeninimo ir darbo
su duomenų bazėmis
gebėjimų ugdymas
(dalyvavimas darbo
grupėse, mokymuose)

Dalyvavimas mokymuose
dirbti su integralia
muziejų informacine
sistema (LIMIS).

5. Kiti darbai

Suskaitmeninti
Krokialaukio fotografo A.
Zenkevičiaus negatyvų
archyvą (apie 100 vnt)

VII. RYŠIAI SU
VISUOMENE
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Raštijos kalendorių rinkinio – 2 eksponatai (2 GEK)
Raštijos knygų rinkinio – 1 eksponatas (1 GEK)
A. Jonyno memorialinio muziejaus raštijos ir fotografijos rinkinių – 10 eksponatų (10 GEK)

V. Jenčiulytė
V. Jenčiulytė
I. Žvinakienė

„Europeana Photography“ – 2012 m. vasario – 2015 m. sausio mėn. vykdomas tarptautinis
senų fotografijų, sukurtų 1839-1939 m. (pirmąjį fotografijos gyvavimo šimtmetį),
skaitmeninimo ir sklaidos projektas. Jo metu suskaitmenintos ir automatizuotai aprašytos
fotografijos visuomenei bus pristatytos Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos
(LIMIS), muziejų elektroninių katalogų viešose prieigose Internete ir bus pateiktos į
svarbiausią Europos kultūros paveldo portalą „Europeana“ www.euroeana.eu ir čia taip pat
prieinamos visiems interneto vartotojams. Projektą įgyvendina 19 partnerių iš 13 pasaulio
šalių. Alytaus kraštotyros muziejus– vienas iš dalyvių.
1. Dalyvavimas LIMIS mokymuose muziejininkams balandžio 23-24 d. LIMIS centre,
Bokšto g. 5, Vilniuje. Dalyvavo 7 darbuotojai.
2. Fotografų mokymai „Darbas ir komunikacija LIMIS“, Lietuvos dailės muziejuje, Vilniuje
– 1 darbuotojas. 2014 m. lapkričio 6 – 7 d.
3. Muziejininkų mokymai dirbti su LIMIS, Lietuvos dailės muziejuje, Vilniuje – 1
darbuotojas. 2014 m. spalio 21-22 d.

G. Tamošiūnienė

1. Nuskenuoti negatyvai 90 vnt. iš A. Zenkevičiaus archyvo.
1. Nuskenuotos 5 nuotraukos iš O. Sakevičienės albumo.
2. Nuskenuoti 47 vnt. I Pasaulinio karo nuotraukų iš R. Šlekio albumo
3. Nuskenuota 81 nuotrauka iš V. Staponavičiaus archyvo.
4. Nuskenuotos 46 fotografijos iš J. Jurčiukonio albumo.
5. Rūšiuoti, atrinkti, valyti ir plauti pelėsio pažeisti dovanotos kolekcijos negatyvai.
7. Nuskenuota 14 nuotraukų iš O. Ratkevičienės archyvo.
8. Nuskenuotos 39 nuotraukos iš E. Bielskienės archyvo.

G. Tamošiūnienė

G. Tamošiūnienė
O. Sakevičienė

1. Informacija
žiniasklaidai apie muziejų,
jo rinkinius ir renginius
(nurodyti parengtų
informacinių pranešimų
spaudai, radijo ir
televizijos laidų, kuriose
dalyvauta, skaičių)

1.Informaciniai
pranešimai – 20 (FM99,
Alytaus naujienos, Miesto
laikraštis,),
informaciniamereklaminiame leidinyje
„Po to“ interneto
svetainėse:
www.alytausmuziejus.lt;
www.muziejuportalas.lt;
www.alytausgidas.lt;
www.ams.lt; www.eb.lt;
www.xxlpramogos.lt;
www.cika.lt,
www.alytusplius.lt
2. Reportažai apie
parodas, renginius,
konferencijas TV laidose:
„Kultūros aidai“ – 9;
„Tele Lėlinija“ – 2;LRT –
4.
3. Dalyvavimas radijo
laidose (FM99 ir kt.) – 10,
Lietuvos radijo – 2
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1. Parengta 57 informacinių pranešimų apie parodas bei renginius interneto svetainėms www.muziejai.lt; www.skelbiu.lt; www.ams.lt; www.alytausgidas.lt; www.akultura.lt;
www.eb.lt; www.alytausmuziejus.lt;
27 informaciniai pranešimai - www.fm99.lt;
17 informacinių pranešimų - www.alytausgidas.lt;
15 informaciniai pranešimai - www.alytus-tourism.lt.
Informaciniai pranešimai spaudai: laikraščiui „Alytaus naujienos” – 27.
2. Reportažai apie parodas bei renginius muziejuje:
Dzūkijos TV – 27;
LTV laida „Panorama“ – 3;
Radijas „FM99“ – 27.
3. Dalyvavimas laidose ir kt.:
1. 2014-01-05 - dalyvauta FM99 laidoje „Tauškučių skrynelė“ (pasakojimas apie A. Matučio
kūrybą ir šventę Aš gimiau tarp šilų).
2. 2014-01-07 - Interviu Dzūkijos TV apie šventę Aš gimiau tarp šilų.
3. 2014-02-15 – interviu radijuje FM99 laidoje „Kultūra čia ir dabar“ apie Vasario 16-ąją ir
Alytaus kraštotyros muziejaus organizuojamą protų mūšį „Pažinkime tautos vyrus“.
4. 2014-03-18 - Interviu FM99 apie Skaitymų popietę.
5. 2014-06-20 – interviu Dzūkijos TV apie parodą „Be lietuviškos kalbos neišgyvensi nė
dienos“.
6. 2014-08-11 Interviu radijui FM99 (apie dviračių žygį Pirmojo pasaulinio karo pėdsakais
Alytuje).
7. 2014-08-12 Interviu Dzūkijos TV (apie dviračių žygį Pirmojo pasaulinio karo pėdsakais
Alytuje).
8. 2014-08-13 Interviu laikraščiui Lietuvos rytas (apie dviračių žygį Pirmojo pasaulinio karo
pėdsakais Alytuje).
9. 2014-08-19 Interviu FM99 apie flasmobą, skirtą Baltijos kelio 25-mečiui pažymėti.
10. 2014-08-20 Interviu Dzūkijos TV apie flasmobą, skirtą Baltijos kelio 25-mečiui
pažymėti.
11. 2014-09-05 - interviu Žinių radijui apie Grikių šventę.
12. 2014-09-11 - Interviu Dzūkijos TV apie edukacinį užsiėmimą „Tapk archeologu“.
13. 2013-10-23 – interviu Dzūkijos TV apie parodą „Aš juk ne vienas dirbau“.
14. 2014-11-25 – interviu radijuj FM99 „Kultūra čia ir dabar. Afiša“ apie parodą „Kalėdinis
paštas“.
15. 2014-11-27 – interviu Dzūkijos TV apie parodą „Kalėdinis paštas“.
16. 2014-12-07 – reportažas LRT Savaitgalio žiniose ir Panoramoje. Interviu apie Alytaus
kraštotyros muziejuje atidarytą parodą „Kalėdinis paštas“.
17. 2014-12-08 – interviu radijuj FM99 „Puodelis arbatos“ apie parodą „Kalėdų paštas“ ir
bendradarbiavimą su Alytaus Senamiesčio ir Ulonų bendruomene.
18. 2014-12-13 - interviu radijuj FM99 „Puodelis arbatos“ apie III – IV a. Dzirmiškių
pilkapio atkūrimą.

D. Bagdonienė
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1. Reklaminė akcija renovuoto Alytaus kraštotyros muziejaus atidarymui ir „Muziejų naktis 2014“ renginiui: iškilminga muziejininkų eisena miesto gatvėmis, renginio plakatai
stacionariuose stenduose, parengta renginio programa, pagaminti lankstinukai, anonsai
laikraštyje „Alytaus naujienos“, reklaminiame leidinyje „Po to“ portaluose „Alytaus gidas“,
„Alytus Plius“, interviu radijuje FM99, informacija įv. interneto svetainėse.
2. Nuo 2014 m. rugpjūčio 30 d. Reklaminė kampanija „Grikių šventei“ įvairiose miesto
erdvėse, informacija stacionariuose stenduose mieste, per radiją FM99 . Anonsai apie renginį
buvo patalpinti interneto svetainėse: www.alytausmuziejus.lt , www.alytus.lt ,
www.alytausgidas.lt , www.alytiškis.lt , www.ekodiena.lt , www.geradiena.lt , www.alytustourism.lt , www.alytusplius.lt, www.muziejai.lt, www.fm99.lt , Dzūkijos TV“ laikraštyje
“Alytaus naujienos” ir kt.

2. Reklama (nurodyti
projektus, kuriems buvo
organizuotos specialios
reklamos kampanijos ir
jas trumpai apibūdinti)

3. Kita veikla

VIII. METODINĖ
VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė
pagalba įvairiais
muziejaus veiklos
kausimais (kam, kokiais
klausimais buvo teikta)

1. Reklamuoti renginius
internetinėse svetainėse:
www.alytausmuziejus.lt;
www.muziejuportalas.lt;
www.alytausgidas.lt;
www.ams.lt; www.eb.lt;
www.xxlpramogos.lt;
www.cika.lt;
www.SuperTravelNet.com
ir kt.
2. Elektroniniai laiškai
lojaliems muziejaus
lankytojams.
3. Muziejaus renginių
skrajutės kavinėse.
4. Plakatai įvairiose
miesto vietose, reikalui
esant, ir kitose apskrities
vietose.
5. Bendradarbiavimas su
TAU.
6. Vykdomų projektų
sklaida

Studentų praktikos,
pagalba visuomeniniams
muziejams
konsultacijomis
ekspozicijų kūrimo,

1. Nuolat talpinama ir atnaujinama informacija apie renginius, vykstančius muziejuje bei jo
filialuose, interneto svetainėse: www.alytausmuziejus.lt ; www.muziejuportalas.lt;
www.ams.lt; www.renginiaialytuje.lt; www.alytausgidas.lt; www.alytus.lt; www.eb.lt;
www.alytauspliusai.lt; www.xxlpramogos.lt; www.fm99.lt; www.SuperTravelNet.com 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.
4. Įvairiose miesto vietose, Alytaus miesto ir rajono mokyklose nuolat kabinami muziejuje
rengiamų parodų plakatai.
5. Bendradarbiaujame su Alytaus trečiojo amžiaus universitetu: organizuojame edukacinius
užsiėmimus, renginius, paskaitas.
Informacijos sklaida per Alytaus turizmo informacijos centrą:
1. Parengta informacija apie muziejų bei jo filialus Alytaus turizmo informacinio centro
rengiamam leidiniui lietuvių – anglų kalbomis.
2. pateiktos nuotraukos TIC leidžiamiems leidiniams su Grikių šventės nuotraukomis,
edukacinių programų nuotraukomis
3. Atrinktos ir pateiktos muziejaus fotografijos Turizmo departamento kuriamai internetinei
svetainei: http://www.lithuania.travel.
Informacijos sklaida portale „Lietuvos muziejai“
1. Atnaujinta informacija apie muziejų
2. Atnaujinta informacija apie muziejų portale „Muziejus-mokykla-moksleivis“
Konsultuoti 12 interesantų:
1. Teikta konsultacija Kaišiadorių muziejaus vyr. fondų saugotojai Nijolei Adukonienei
eksponatų apskaitos klausimais.
2. Teikta konsultacija Lazdijų krašto muziejaus direktorei eksponatų pirkimo aktų klausimu.
3. Lazdijų krašto muziejaus direktorei suteikta informacija apie eksponatų pirkimo tvarką ir

D. Bagdonienė

D. Bagdonienė

G. Tamošiūnienė
G. Tamošiūnienė
D. Bagdonienė
G. Tamošiūnienė

A. Kalašnikovienė
G. Tamošiūnienė
D. Aidukaitė
D. Bagdonienė

eksponatų inv. ir kt.
klausimais.,

2. Metodinės medžiagos
rengimas (tema, tikslinė
grupė, sklaidos būdas)
3. Darbas su stažuotojais
ir praktikantais

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

Priimti studentus praktikai
iš VDU, VPU, VU,
Marijampolės kolegijos

Numatoma atleisti 2
darbuotojus

Numatoma priimti 2
darbuotojus

2. Kvalifikacijos kėlimas
–studijavimas aukštosiose
mokyklose, dalyvavimas
seminaruose, kursuose,
konferencijose Lietuvoje
ir užsienyje (programos,
temos, vieta, dalyviai)

Restauratoriaus stažuotė
P. Gudyno restauravimo
centre
Dalyvauti šiaudinių sodų
rišimo ir sutartinių
giedojimo mokymuose
Lietuvos nacionaliniame
muziejuje.
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aktų sudarymą.
4. D. Sirgedaitei LIMIS turinio administratorei pateikta informacija apie Alytaus fotografą
Abramavičių.
5. V. Stanioniui asuteikta konsultacija apie fotografijos archyvo tvarkymą.
6. Konsultacijos Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje dėl mokyklos muziejaus
ekspozicijos įrengimo - 6.
7. Suteiktos konsultacijos muziejaus administravimo klausimais Zanavykų krašto muziejaus
direktorei.

Muziejuje atliko praktiką 4 studentai:
1. Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos programos 4 kurso studentė – 1.
2. Alytaus kolegijos Multimedijos, dizaino ir leidybos technologijų programos 3 kurso
studentai – 3.
3. Savanore muziejuje dirbo VU Istorijos fakulteto studentė – 1

D. Bagdonienė

Atleisti 5 darbuotojai:
Dėl struktūros pakeitimo atleisti 2 darbuotojai:
1) Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams (1 etatas);
2) Kasininkė (0,25 etato);
Savo noru iš darbo išėjo 3 darbuotojai
1)Pagalbinis darbininkas (1 etatas);
2)Muziejininkė (0,75 etato);kultūros projektų vadovė (0,25 etato);
3)Valytoja (0,5 etato);
Priimti 6 darbuotojai:
Direktorės pavaduotojas investicinėms programoms, ūkiui ir plėtrai (1 etatas);
Muziejinių procesų automatizavimo inžinierius (0,25 etato);
Kultūros projektų vadovė (1 etatas);
Pagalbinis darbininkas (1 etatas);
Valytoja (0,5 etato);
Valytoja (1 etatas);
Pagal viešųjų darbų programą muziejuje dirbo 4 darbuotojai iš darbo biržos
Seminarai kitur:
1. Stažuotė kvalifikacijai kelti P. Gudyno restauravimo centre, Meninių baldų restauravimo
skyriuje – 1 darbuotojas. 2014 m. kovas – balandis.

A. Jakunskienė

2. Šiaudinių sodų rišimo (mokyt. Marija Liugienė) ir sutartinių giedojimo (mokyt. Daiva
Vyčinienė) mokymai Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Vilniuje – 1 darbuotojas. 2014 m.
sausio 2-3 d.
3 . Seminaras „Institucinių gebėjimų stiprinimas veiklos efektyvumui ir plėtrai užtikrinti
NVO įstaigose“. Varėnos kultūros centras – 1 darbuotojas. 2014 m. sausio 31 d.
4. Seminaras „Socialinių paslaugų integravimas savivaldybėje, vykdant darbuotojų

R. Stanevičiūtė

A. Kalašnikovienė
V. Jenčiulytė

J. Uosaitis

M. Viltrakytė
M. Viltrakytė
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mokymus“, Alytaus miesto savivaldybėje – 1 darbuotojas. 2014 vasario 27 d. ir kovo 3 d.
5. Seminaras „Atgimstančios gamtos atspindys pavasario šventėse“, Lietuvos mokinių
neformaliojo ugdymo centre, Vilniuje – 1 darbuotojas. 2014 m. kovo 18-19 d.
6. Seminaras „Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo plėtros galimybės“, Kaune – 1
darbuotojas. 2014 m. rugsėjo 9 d.
7. Fotomenininkų seminaras Nidoje - 1 darbuotojas. 2014 m. rugsėjo15–18 d.
8. Seminaras „Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo plėtros galimybės“ II sesija,
Kaune – 1 darbuotojas. 2014 m. lapkričio 4 d.
9. Seminaras „Archeologinių radinių konservavimas. Nuo lauko darbų iki saugojimo
muziejuose“, Lietuvos dailės muziejuje, Prano Gudyno restauravimo centre , Vilniuje – 1
darbuotojas. 2014 m. gruodžio 16-17 d.
Užsienyje:
1. Projektas „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų
nacionalinis partnerystės tinklas“. 1 darbuotojo stažuotė Danijoje. Stažuotės tikslai – išsamiai
susipažinti su muziejų ir bendrojojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimo modeliais,
valstybinėmis kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą skatinančiomis iniciatyvomis ir
programomis, jų įgyvendinimo ir vykdymo praktika, organizavimo specifika, Danijoje. 2014
m. rugsėjo 29, 30 d.d. ir spalio 1, 2 d.d.
2. Projektas „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų
nacionalinis partnerystės tinklas“. 1 darbuotojo stažuotė Jungtinėje Karalystėje. Stažuotės
tikslai – išsamiai susipažinti su muziejų ir bendrojojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimo
modeliais, valstybinėmis kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą skatinančiomis
iniciatyvomis ir programomis, jų įgyvendinimo ir vykdymo praktika, organizavimo specifika,
Jungtinėje Karalystėje. 2014 m. spalio 27, 28, 29, 30 d.d.
3. Tarptautinis seminaras “Naujausios ekspozicijų rengimo tendencijos”, Latvijos
nacionalinėje bibliotekoje, Rygoje – 1 darbuotojas. 2014 m. lapkričio 26 d.
4. Projekto „Turizmo abipus sienos plėtra Alytuje ir Luke (Elk)“ baigiamoji konferencija,
elke, Lenkijoje – 3 darbuotojai. 2014 m. gruodžio 17 d.

3. Kita svarbi informacija
apie darbuotojus
(apdovanojimai ir kt.)

1. 2014 m. lapkričio 27 d. Augustave (Lenkija) vykusioje Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną 2007–2013 m. programos baigiamojoje konferencijoje „Veiklūs
kaimynai“ vyko apdovanojimų ceremonija – geriausi iš geriausių 2007-2013. Septynios
pagrindinės nominacijos buvo įteiktos labiausiai įkvepiantiems bendradarbiavimo
pavyzdžiams. Alytaus kraštotyros ir Suvalkų regiono muziejų 2011-2013 metais
įgyvendintas projektas „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per
simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ (projekto vadovė Daiva
Bagdonienė) buvo paskelbtas nugalėtoju ir pristatytas kaip įkvepiantis pavyzdys
nominacijoje „Geriausias debiutas“.
2. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėka už svarų indėlį į
Lietuvos kultūros paveldo sklaidą ir muziejininkystės raidą, už aktyvią projektinę veiklą
pagerbta muziejaus direktorė Audronė Jakunskienė.
3. Kultūros ministerijos premija už muziejininkystės ir muziejinių vertybių restauravimo
darbus skirta Alytaus kraštotyros muziejaus Istorijos skyriaus vedėjai Vilmai Jenčiulytei.
4. Alytaus miesto savivaldybės vadovai pareiškė padėką Galinai Tamošiūnienei, Alytaus

R. Stanevičiūtė
O. Sakevičienė
G. Tamošiūnienė
O. Sakevičienė
A. Balčiūnas

V. Dunderis

V. Dunderis

V. Jenčiulytė
D. Bagdonienė
A. Jurčiukonienė
R. Vaitulionienė
D. Bagdonienė

38
kraštotyros muziejaus fotografei, už nuotraukas naujam Alytaus fotografijų albumui.
X. MUZIEJAUS
PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos
darbas

2. Ūkinė veikla (statybos
ir remonto darbai, kiti
ūkiniai darbai –
apibūdinimas, rezultatai,
finansinės išlaidos)

Numatoma biblioteką
papildyti 100 knygų , 50
laikraščių ir žurnalų 10
skaitmeninių leidinių.
Gauti į mokslinį archyvą
numatoma 5 bylas.

Muziejaus rekonstrukcijos
užbaigimas

Alytaus kraštotyros muziejaus biblioteka 2014 metais pasipildė:
80 knygų, 10 audio/ video kompaktų, 150 vnt. laikraščių.
2015 m. sausio 1 d. duomenimis muziejaus bibliotekoje buvo 3684 knygos, laikraščių ir
žurnalų - 17643, garsinių regimųjų dokumentų - 141.
Muziejaus bibliotekoje buvo registruoti 244 skaitytojų apsilankymai.
Muziejaus moksliniame archyve yra 12 teminių apyrašų ir 460 bylų.
Rengiama elektroninė kartoteka apie Alytaus miestą – užpildytos 1923 pozicijos.
1. Antano Jonyno memorialiniame muziejuje atlikti remonto darbai: perdažytos vitrinos ir
ekspozicinio kambario sienos, įrengtas naujas apšvietimas
2. Atidarytas rekonstruotas Alytaus kraštotyros muziejus.
3. Sumontuotos lentynos ir stelažai eksponatams Putinų g. 22 Alytuje
4. Sutvarkyta archeologinės ekspozicijos pastato išorė (apšiltinta, sutvarkyti lietvamzdžiai,
durys, laiptai)

R.Vaitulionienė

V.Dusevičius

3. Kitų padalinių darbas

Direktorė
______________________________
(Vadovo pareigos)

___________________________
(parašas)

2015-02-03
____________________________________

Audronė Jakunskienė
_____________________________________
(vardas, pavardė)

