PRITARTA
Alytaus miesto savivaldybės
tarybos 2014 m. balandžio 24 d.
sprendimu Nr. T - 121
ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VADOVO IR ĮSTAIGOS
2013 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. 2012 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).
2. Parengti sutartis,
reikalingas vykdant
įvairius muziejaus
projektus.

Pasiektas rezultatas
Įvyko 4 Muziejaus tarybos posėdžiai:
Svarstyti klausimai:
1. Dėl 2012 metų muziejaus veiklos ataskaitos;
2. Dėl 2013 metais planuojamo išleisti leidinio: „Alytaus rajono piliakalniai“;
3. Dėl parodų iš muziejaus rinkinių koncepcijų ir teminių planų tvirtinimo;
4. Dėl naujos ekspozicijos „1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje: vienos gatvės istorija“
koncepcijos kūrimo.
Nutarta:
1. Patvirtinti 2012 metų muziejaus veiklos ataskaitą;
2. Pritarti leidinio leidybos koncepcijai : „Alytaus rajono piliakalniai“;
3. Patvirtinti 2 parodų iš muziejaus rinkinių koncepcijas ir teminius planus;
4. Pritarti ekspozicijos „1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje: vienos gatvės istorija“ koncepcijai .
1. Parengti ir išleisti 23 vidaus darbo tvarką reguliuojantys įsakymai.
2. Parengti ir išleisti 19 įsakymai, reguliuojantys personalo darbą.

Bendradarbiavimo sutartys:
1. Su Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-ąja
rinktine – bendradarbiavimas kultūros srityje – 2013-01-16/2014-01-16;
2. Su Alytaus miesto lopšeliu-darželiu „Saulutė“ – edukacinė ir renginių organizavimo veikla 2013-02-15/neterminuota;
3. Su VšĮ Alytaus bendruomenės centru (priedas prie 2012-02-09 bendradarbiavimo sutarties) –
konsultacinė etnokultūros klausimais ir renginių organizavimo veikla - 2013-10-08/
neterminuota;
4. Su VšĮ „ARGOSTUDIO“ – parodos ir konferencijos apie Jotvingių kraštą, istoriją bei
archeologiją organizavimas , įgyvendinant projektą „Viduramžių kultūros festivalis – Jotvos
vartai“ – 2013-09-23/2014-09-01.
Projekttų finansavimo sutartys:

Atsakingas asmuo
D. Bagdonienė
A. Jakunskienė

D. Bagdonienė

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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1. Su Kultūros rėmimo fondu – dėl projekto „Kilnojamoji paroda „Kai sieloms neliko medžių““
– 2013-03-05/2013-12-15.
2. Su Kultūros rėmimo fondu – dėl projekto „Edukacinė programa „Kap gimtuosna kraštuosna
šneka“ – 2013-04-10/2013-11-30.
3. Su Alytaus miesto savivaldybės administracija – dėl projektų „Grikių šventė“ ir „Muziejų
naktis 2013“ įgyvendinimo – 2013-05-14/2013-12-24.
4. Su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – susitarimas Nr.1 dėl paramos sutarties
Nr. LT-PL/116/1VL/371pakeitimo/1S-267 – 2013-05-14/2013-08-31.
5. Su LR Kultūros ministerija – dėl projekto „Be lietuviškos kalbos neišgyvensi nė dienos“ –
2013-07-26/2013-12-15.
6. Su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – susitarimas Nr.2 dėl paramos sutarties
Nr. LT-PL/116/1VL/371 pakeitimo / 1S – 464 – 2013-09-10/2013-12-31.
7. Su LR Kultūros ministerija – dėl projekto „Ekspozicija „1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje:
vienos gatvės istorija“ – 2013-09-26/2013-12-15.
Kitos veiklos sutartys:
1. Teisių ir pareigų pagal 2007.06.28 sutartį perleidimo sutartis su UAB „Alma littera
sprendimai“ – dėl UAB „Šviesa“ visų teisių ir pareigų perdavimo naujajai šaliai - 2013-02-18;
2. Su VšĮ „Vizualios mintys“ – spektaklis „Altorių šešėly“ pagal V.Mykolaičio – Putino romaną
„Altorių šešėly“, kuris vyko 2013 m. gegužės 18 dieną Alytaus kraštotyros muziejuje – 2013-0515/2013-06-18;
3. Su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija– dėl pakuotės atliekų rūšiavimo specialiųjų
dėžių pasaugos - 2013-06-05/iki įsipareigojimų įvykdymo;
4. Su Biržų krašto muziejumi „Sėla“ – Alytaus kraštotyros muziejaus edukacinės programos
demonstravimas savo regiono tarme, įgyvendinant LR Kultūros ministerijos remiamą projektą
„Respublikinė edukacinių programų mugė „Visokių gudrysčių mokinu, ale tu kalbu, kokiu
patsai šneku“ - 2013-07-31/iki įsipareigojimų įvykdymo;
5. Trišalė sutartis tarp Alytaus kraštotyros muziejaus, Suvalkų regiono muziejaus, Lenkija, ir
įmonės „ARTEKST Uslugi Wydawnicze Kazimierz Sobecki“, Lenkija – bendro Alytaus
kraštotyros muziejaus ir Suvalkų regiono muziejaus sudaryto turistinio žemėlapio „Svarbiausios
jotvingių archeologinės vietovės“ išleidimas anglų, lietuvių ir lenkų kalbomis – 2013-0708/2013-08-13;
6. Su UAB „Diza“ – plakatų ir kvietimų archeologinės ekspozicijos atidarymui maketavimas ir
spausdinimas – 2013-08-01/2013-08-21;
7. Patalpų nuomos sutartis su Alytaus Jurgio Kunčino viešąja biblioteka – salės iki 60 vietų,
projektoriaus, ekrano ir nešiojamojo kompiuterio nuoma baigiamajai projekto nr. LT-PL/116
konferencijai;
8. Paslaugos pirkimo sutartis – drabužių kostiumų modeliavimas ir pasiuvimas (10 vnt.),
įgyvendinant projektą „Be lietuviškos kalbos neišgyvensi nė dienos“ – 2013-09-06/ 2013-12-12;
9. Paslaugų teikimo sutartis su G. Volungevičiaus įmone „Goriolus“ – dėl programinės įrangos
terminalui, vykdant muziejaus projektą „Ekspozicija „1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje: vienos
gatvės istorija““ – 2013-11-11/2013-12-11;
10. Paslaugų teikimo sutartis su UAB „Proja“ – ekspozicijos dizaino sukūrimo paslauga pagal
projektą „Ekspozicija „1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje: vienos gatvės istorija““ – 2013-1111/2013-12-11;
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11. Paslaugų teikimo sutartis su G. Volungevičiaus įmone „Goriolus“ – dėl 3D projekcijų
sukūrimo ekspozicijoje, vykdant muziejaus projektą „Ekspozicija „1915 m. rugpjūčio 27-oji
Alytuje: vienos gatvės istorija““ – 2013-12-11/2013-12-13;
12. Paslaugų teikimo sutartis su UAB „Proja“ – edukacinio interjero grafinio dizaino sukūrimo,
spaudos, žaidimo lentos ir baldų gamybos paslauga pagal projektą „Be lietuviškos kalbos
neišgyvensi nė dienos“ – 2013-11-11/2013-12-13.
Dar buvo pasirašytos 7 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 (9000
Lt)
2. Alytaus miesto
moksleivių eilėraščių
kūrybos konkursas, skirtas
Anzelmo Matučio
90-mečiui (2800
Lt)
3.Laiko ratu (8000 Lt)
4. Grikių šventė (8900 Lt)
Kultūros rėmimo
fondui:
1.Kai sieloms neliko
medžių (27435 Lt)
2. „Kap gimtuosna
kraštuosna šneka“, (10590
Lt)
Kultūros ministerijos
regionų kultūros
programa
1.Visa dzūkelio sveikata iš

Atlikėjų ir autorinės sutartys:
1. Autorinė sutartis – pranešimo „Jotvingių palikimo pritaikymas pažinimui archeologinėje
ekspozicijoje“ parengimas ir perskaitymas projekto „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų
pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pritaikymas archeologinėje ekspozicijoje“ Nr. LTPL/116 baigiamojoje konferencijoje – 2013-08-01/2013-08-27;
2. Autorinė sutartis – pranešimo „Objektas ir simbolis. Alytaus rajono piliakalniai“ parengimas
ir perskaitymas projekto „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per
simbolius ir jos pritaikymas archeologinėje ekspozicijoje“ Nr. LT-PL/116 baigiamojoje
konferencijoje – 2013-08-01/2013-08-27;
3. Autorinė sutartis – pranešimo „Jotvingių palikimas šiandien“ parengimas ir perskaitymas
projekto „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos
pritaikymas archeologinėje ekspozicijoje“ Nr. LT-PL/116 baigiamojoje konferencijoje – 201308-01/2013-08-27.
Paremti ir įgyvendinti projektai
Kultūros rėmimo fondas:
1. Kilnojamoji paroda „Kai sieloms neliko medžių“ (10 tūkst. litų).
2. Edukacinė programa „Kap gimtuosna kraštuosna šneka“ (5 tūkst. litų).
Kultūros ministerija:
1. Be lietuviškos kalbos neišgyvensi nė dienos (18 tūkst. litų).
2. Ekspozicija „1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje: vienos gatvės istorija“ (30 tūkst. litų).
Alytaus miesto savivaldybė:
1. Muziejų naktis 2013 (3 tūkst. litų).
2. Grikių šventė (6 tūkst. litų).

Viso paremti 6 projektai, kurių vertė 72.000 litų.

D. Aidukaitė
I. Labutytė
V. Jenčiulytė
R. Stanevičiūtė
D. Bagdonienė
G. Dusevičiūtė.
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grikio...“ (18500 Lt)
Kultūros ministerijos
Vaikams ir jaunimui
skirtų kultūros ir
kultūrinės edukacijos
programai
1.Edukacinis ciklas:
„Jaunimo pasipriešinimas
sovietiniam režimui
Lietuvoje“ (11000 Lt)
Kultūros ministerijos
Skaitmeninto kultūros
paveldo sklaidos
programa
Senas atvirukas
Kultūros vertybių
apsaugos departamentas
1.Alytaus rajono dvarai
5. Kiti darbai
II. MUZIEJAUS
RINKINIAI:
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos
darbas (posėdžių skaičius,
svarstyti klausimai)

Numatomi 7 posėdžiai ir
svarstytini klausimai:
1. Eksponatų įsigijimas,
įvertinimas ir
paskirstymas į fondus;
2. Filatelijos, raštijos
fondo dokumentų rinkinio,
vaizdo-garso rinkinių
įvertinimas
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

Įvyko 6 fondų komisijos posėdžiai. Svarstyti klausimai:
1. Eksponatų, gautų pagal priėmimo – perdavimo aktus įvertinimas ir paskirstymas į rinkinius;
2. A.Matučio memorialinio muziejaus pagalbinio fondo eksponatų perkėlimas į pagrindinį fondą
- rankraščių, mašinraščių, dokumentų ir kitų raštų rinkinį;
3. Muziejaus bibliotekai dovanotų knygų įvertinimas;
4. Eksponatų įsigijimas, įvertinimas ir paskirstymas į fondus;
5. 2013-2014 m. numatomų skaitmeninti eksponatų grupių aptarimas;
6. Rinkiminės medžiagos rinkinio sudėties aptarimas;
7. Nepriklausomybės akto signataro Vytauto Kolesnikovo asmens fondo įkūrimas;
8. Numizmatikos pagalbinio fondo įvertinimas;
9. Eksponatų perkėlimas.

A. Kalašnikovienė
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naujas patalpas tvarkos
aptarimas
1.2. Eksponatų įsigijimas
(kokiu būdu, kiek, į
kokius rinkinius įsigyta)

Ketinama įsigyti per
metus 652 eksponatus.
Planuojama surinkti
eksponatų į rinkinius :
filokartijos – 30;
raštijos rinkinį: – 20
kalendorių fondo, 20
knygų fondo, periodikos
fondo 60, plakatų fondo –
100, dokumentų –30
fotografijų – 20;
etnografijos – 30;
asmens fondų –12;
filatelijos rinkinį- 100
istorijos – 10;
bonistikos – 5,
faleristikos – 20
sfragistikos – 5
numizmatikos – 10
vaizdo-garso – 100
A. Matučio muziejus.-60;
A.Jonyno muziejus. 20;
Šiuos eksponatus
planuojama įsigyti
bendradarbiaujant su
spaustuvėmis,
leidyklomis,
kolekcionieriais, reklamos
įmonėmis, bendruomenės
atstovais.

Viso įsigyti 1963 eksponatai, iš jų:
GEK 1148
PF 815
Alytaus kraštotyros muziejuje:
GEK
Archeologijos 76
Faleristikos 8
Filokartijos 34
Filatelijos
179
Fotografijos 39
Etnografijos 19
Dailės kūrinių ir tautodailės 5
Istorijos
124
Numizmatikos 7
Sfragistikos 1
Vaizdo garso 133
V. Kolesnikovo fondas 3
J. Karpavičiaus fondas 10
V. Staponavičiaus fondas 5
Raštijos 459, iš jų:
knygų 22; kalendorių 33, dokumentai 173, periodika 1, plakatai 188, rinkiminė medžiaga 42.
Pagalbinis fondas:
Archeologijos 327
Raštijos 331 iš jų:
knygų 2, kalendorių 9, dokumentai 16, plakatai 299, rinkiminė medžiaga 5.
Istorijos 6
Fotografija PF 10
Etnografija PF 9
Filokartija PF 4
Numizmatika 3
Vaizdo garso 64
A. Matučio memorialinis muziejus (AMM) rinkiniai:
GEK kitų rašytojų vaikų literatūra (KL) 2
GEK rankraščiai ir kt. dokumentai (R) 7
GEK fotografijos (F) 34
GEK daiktai (D) 1
pagalbinis fondas (PF) 34
A. Jonyno memorialinis muziejus (AJM) rinkiniai:
GEK atminimo (A) 2

R. Stanevičiūtė
V. Jenčiulytė
D. Aidukaitė
G. Tamošiūnienė
R. Stanevičiūtė
A. Kalašnikovienė
V. Jenčiulytė
A. Kalašnikovienė
V. Dunderis
V. Dunderis
A. Balčiūnas
V. Dunderis
A. Balčiūnas
V. Petrusevičienė
I. Labutytė
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pagalbinis fondas (PF) 27
1.3. Ekspedicijos, išvykos
(vieta, trukmė, dalyviai)

Ekspedicijos
1. 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.
2.Ekspedicija “Kai
sieloms neliko medžių...”.
Tikslas – fiksuoti Alytaus
ir Lazdijų rajonuose bei
Druskininkų sav. esančius
jotvingiškos kilmės
pavadininmų geografinius
objektus. Atlikti istorinės
sąmonės tyrimą
atspindintį jotvingių vardo
įamžinimą dabartyje.
Aplauksti asmenis save
tapatinančius su
jotvingiais
2. Ekspedicija po 1863 m.
sukilimo istorinės
atminties vietas. Tikslas –
fiksuoti mūšių vietas,
kapus. Vieta Alytaus
apskritis
Išvykos:
1. Aplankyti žmones ir
užrašyti atsiminimus apie
Anzelmą Matutį: mokyt.
Severiną.

Ekspedicijos:
1. Ekspedicija po Alytaus ir Varėnos rajonus, renkant medžiagą apie senuosius grikių apdirbimo
būdus bei jų panaudojimą, fiksuoti išlikusią kulinarinio paveldo tradiciją (2 žmonės, 5 dienos).
2. Ekspedicija po Alytaus, Varėnos ir Lazdijų rajonus, fiksuojant esančius jotvingiškos kilmės
pavadininmų geografinius objektus parodai “Kai sieloms neliko medžių” (4 žmonės 10 dienų).
Išvykos:
1. Išvyka į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą, Lietuvos aklųjų biblioteką, Lietuvos rašytojų
sąjungą. (1 žmogus, 1 diena);
2. Išvyka į Vilnių (Literatų g,), atidengta dedikacija Antanui Jonynui. (1 žmogus, 1 diena);
3. Išvyka pas Stanislovą Navicką, kuris pažinojo poeto tėvą Igną Jonyną. (1 žmogus, 1 diena);
4. Išvyka pas RamutęTrubilienę ir įrašyti jos atsiminimai apie A. Matutį (1 žmogus, 1 diena);
5. Pažintinė išvyka po Utenos krašto muziejus (3 žmonės, 1 diena);
6. Išvyka į Alytaus J. Kunčino viešają biblioteką. Rinkta informacija (1 žmogus, 1 diena);
7. Išvyka į Ūdriją ir Alytaus miestą pas respondentus renkant medžiagą tema „Alytiškiai Baltijos
kelyje“ (1 žmogus, 1 diena);
8. Išvyka į Tetervinų k., Varėnos r. arklio vežimo mediniais ratais parsigabenimas, vietinio
privataus muziejaus lankymas (2 žmonės, 1 diena);
9. Išvyka į Leipalingį rinkti medžiagą straipsniui apie 1863 m. sukilimą. Kalbintos Birutė
Zuzevičienė ir Joana Radvilavičienė (1 žmogus, 1 diena);
10. Išvyka į Lietuvos istorijos instituto biblioteką ir Lietuvos nacionalinę M. Mažvydo biblioteką
(rinkta medžiaga straipsniui apie 1863 m. sukilimą) (1 žmogus, 1 diena);
11. Išvyka į Druskininkų savivaldybės viešają biblioteką. Dalyvavimas renginyje „1863 m.
sukilimo kovos mūsų krašte“, bei knygos „Nutolę Leipalingio šimtmečiai 1503-1944)
pristatymas (rinkta medžiaga straipsniui apie 1863 m. sukilimą) (1 žmogus, 1 diena);
12. Išvyka į Lietuvos Valstybinį istorijos archyvą. Rinkta informacija apie 1863 m. sukilimą. (1
darbuotojas, 1 diena);
13. Į Lietuvos istorijos instituto biblioteką (rinkta medžiaga apie jotvingių palaidojimus
Lietuvoje) (1 darbuotojas, 1 diena);
14. Į Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyrių – J. Raitelaičio fondas (informacijos
apie 1863 m. sukilimą Liepalingio apylinkėse paieška) (1 darbuotojas, 2 dienos);
15. Į Alytaus Jurgio Kunčino viešają biblioteką. Rinkta H. Rimkaus ir K. Savičiaus bibliografija
(1 darbuotojas, 1 diena);
16. Išvyka į Alytaus ir Lazdijų rajonus fiksuoti 1863 m. sukilimo vietas. (1 žmogus, 2 dienos);
17. Išvyka į Vilniaus Istorijos institutą, Vilniaus universiteto biblioteką rinkti istorinę
informaciją archeologinei ekspozicijai ir senų Rusios (Nestoro, Lavrentijaus, Ipatijaus,
Radvilovičių) metraščių peržiūra. (1 žmogus, 2 dienos);
18. Išvyka į Vilniaus Istorijos institutą rinkti medžiagos ekspozicijai apie akmens amžiaus
gyvenvietes Pietų Lietuvoje (1 žmogus, 2 dienos).

G. Dusevičiūtė
A. Balčiūnas,
D. Aidukaitė
V. Jenčiulytė
I.Labutytė
I.Labutytė
I.Labutytė
V.Petrusevičienė
V.Jenčiulytė
V.Dunderis
V.Dunderis
A.Balčiūnas
V.Jenčiulytė
D.Aidukaitė
D.Aidukaitė
D.Aidukaitė

V.Dunderis
D.Aidukaitė
D.Aidukaitė
V.Dunderis
V.Dunderis
A.Balčiūnas
V.Jenčiulytė
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1.4. Kiti darbai

Ekspedicijos “Stepių
raitelių palikuonys
Dzūkijoje” medžiagos
tvarkymas

1. Įrašyti muziejaus lankytojos, buvusios Simno gimnazijos mokinės, atsiminimai apie mokyklą
ir mokytoją A. Matutį.
2. Iššifruoti buvusios Simno gimnazijos mokinės atsiminimai apie mokyklą ir mokytoją A.
Matutį.
3. Nuskenuota 19 nuotraukų iš „ Pušies“ kavinės savininkų anūkės.
4. Tvarkyti V. Kolesnikovo dovanoti eksponatai (plakatai, laikraščiai, kalendoriai, rinkiminė
medžiaga).
5. Ekspedicijos nuotraukų dėl jotvingių geografinių objektų fiksavimo tvarkymas.
6. Įvertinti 386 pagalbinio fondo numizmatikos rinkinio eksponatai 2191,90 litų sumai.
7. Balandžio ir gegužės mėnesiais pakuoti istorijos, archeologijos, dailės, raštijos rinkinių
eksponatai pervežimui iš fondų saugyklų Savanorių g. 6, į naujai panaudos teise suteiktas
patalpas, esančias Putinų g. 22.

V.Petrusevičienė

Išrašyti 95 aktai, iš jų:
95 eksponatų priėmimo –perdavimo aktai;
Į gaunamų eksponatų knygą įrašyti 1148 pagrindinio fondo eksponatai ir 815 pagalbinio fondo
eksponatai.

Visi muziejininkai

Suinventorinti 952 eksponatai, iš jų:
GEK 841
PF 111

Visi muziejininkai

V.Pertusevičinė
G.Tamošiūnienė
D.Aidukaitė,A.Balčiūnas,
V.Jenčiulytė
G.Tamošiūnienė
A. Kalašnikovienė

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)

Planuojama surašyti 59
eksponatų priėmimo –
perdavimo ir 5 pirkimo
aktus.
Į gaunamų eksponatų
knygą įrašyti 652
pagrindinio fondo
eksponatų; 50 pagalbinio
fondo eksponatų
Planuojama suinventorinti
1299 pagrindinio ir 20
pagalbinio fondo
eksponatus
Parašyti 1780 kartotekos
kortelių
100 kortelių Matučio
muziejuje
950kortelių Istorijos
skyriaus
400 filokartijos kortelių
100 fotografijos fondo
kortelių
80 inventorinės kartotekos
kortelių
50 Jonyno muziejuje
100 etnografijos

Surašytos 1197 kartotekos kortelės:
496 filokartijos fondo
100 etnografijos fondo
100 A. Matučio memorialiniame muziejuje
312 Istorijos skyriaus
49 fotografijos fondo
90 inventorinės kartotekos
50 A.Jonyno memorialiniame muziejuje

V. Petrusevičienė
Istorijos skyrius
R. Stanevičiūtė
G. Tamošiūnienė
A. Kalašnikovienė
I. Labutytė
R. Stanevičiūtė

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

Perkelti Iš Raštijos
rinkinio į Bonistikos
rinkinį (59 GEK, 18 PF)

2.5. Kiti darbai

R. Žepkaitės, E. Svetiko
archyvų tvarkymas
Retrospektyvinis
dokumentavimas
Numizmatikos Gek 100
eksponatų
Rinkinių perdavimas:
Rinkiminės medžiagos
eksponatų rinkinys
(200vnt.);
Raštijos fondo dokumentų
rinkinys (1000 vnt.)
Dailės rinkinys (1000
vnt.)
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Perkelta:
1. Perkelti 49 eksponatai iš A.Matučio muziejaus rankraščių, mašinraščių, dokumentų PF į GEK
(AMMR).
2. Perkelti 202 eksponatai iš Raštijos dokumentų rinkinio į Rinkiminės medžiagos rinkinį.
Rinkinių perdavimas :
1. Dailės rinkinys -703 eksponatai.
2. Raštijos fondo dokumentų rinkinys – 211 eksponatai.
3. Rinkiminės medžiagos rinkys 202 eksponatai.
4. Raštijos fondo periodikos rinkinys – 1882 eksponatai
Eksponatų išdavimas ekspozicijai:
1. Naujos ekspozicijos „Kai sieloms neliko medžių“ ruošimui atrinkta ir išduota 106
archeologijos rinkinio eksponatai.
Įvairūs aktai:
1.Surašyta 14 vidaus judėjimo aktų pagal kuriuos išduoti 48 eksponatai ( 8 Raštijos fodo
Kalendorių rinkinio eksponatai išduoti muziejininkei D. Aidukaitei informacijos rinkimui; 13
Raštijos fondo Kalendorių rinkinio eksponatų išduota muziejininkei R. Stanevičiūtei
informacijai apie tarybinę moterį rinkti; 2 Raštijos fondo Knygų rinkinio eksponatai išduoti
Galinai Tamošiūnienei nuotraukai aprašyti projektui „Europeana photography; 3 Filatelijos
rinkinio eksponatai išduoti muziejininkei R. Stanevičiūtei ekspozicijos medžiagai apie I
Pasaulinį karą Alytuje rinkti; išduoti 9 Vaizdo-garso rinkinio eksponatai muziejininkei R.
Stanevičiūtei naudoti popietėje „Tarp mūsų mergaičių; 5 Raštijos fondo Knygų rinkinio
eksponatai išduoti muziejininkei D. Aidukaitei informacijai apie tarpukario moterį (šeštadienio
popietei) ir Seirijų bažnyčias (straipsniui) rinkti;
3 Raštijos fondo Knygų rinkinio eksponatai išduoti muziejininkei D. Aidukaitei informacijai
apie tarpukario moterį (šeštadienio popietei) ir Seirijų bažnyčią (straipsniui) rinkti; 2 Raštijos
fondoKnygų rinkinio eksponatai išduoti muziejininkei R . Stanevičiūtei istorinei medžiagai apie
I Pasaulinį karą Alytuje rinkti; 2 Raštijos fondo knygų rinkinio eksponatai išduoti muziejininkei
G. Tamošiūnienei nuotraukoms aprašyti projektui „Europeana photography; 1 Raštijos knygų
rinkinio eksponatas išduotas muziejininkui V. Dunderiui biografinių duomenų rinkimui Alytaus
kalendoriui).
2.Surašyti 6 laikino išdavimo aktai (1 eksponatas išduotas „Argostudijo“ naudoti senųjų
amatų, archajinės muzikos ir karybos festivalyje „Jotvos vartai“; paroda „Protėvių dvasia“ (50
vnt.) išduota Zemgaļu kultūras biedrība "Upmale" demonstruoti Mežuotnės piliakalnio šventėje;
paroda „Protėvių dvasia“ (39 vnt.) išduota „Argostudio“ demonstruoti senųjų amatų, archajinės
muzikos ir karybos festivalyje „Jotvos vartai“;paroda „Protėvių dvasia“ (49 vnt.) išduota
demonstruoti AKKC nuo 2013-09-20; paroda „Apie dailininką A. Žmuidzinavčių. Prie
gimtosios žemės versmės“ (30 vnt.) išduota demonstruoti AKKC nuo 2013-09-20).
3. Surašytas 1 eksponatų kopijų išdavimo aktas (išduota 13 Raštijos plakatų rinkinio
skaitmeninių eksponatų kopijų (13 kino plakatų Lazdijų krašto muziejaus projektui „Kinas
Lazdijuose“).
Retrospektyvinis dokumentavimas – 18 GEK numizmatikos fondo.
E.Svetiko archyvas: surašyti 79 daiktai ir ruošiami perdavimui muziejaus archyvui.
Užpildytos rinkinių apskaitos (judėjimo) 2012 m. lentelės (Numizmatika, Bonistika, Faleristika,
Filatelija, Raštijos knygų, Raštijos kalendorių, A. Žmuidzinavičiaus fondas, fotografijos, A.

V. Dunderis
V.Petrusevičienė

G. Markevičienė
D. Aidukaitė
A. Balčiūnas
V. Jenčiulytė
V. Dunderis,
A. Kalašnikovienė
A. Kalašnikovienė
D. Aidukaitė
A.Kalašnikovienė
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Matučio muziejaus rinkinių).
3. Eksponatų apsauga ir
priežiūra
3.1. Rinkinių tikrinimas
(tikrintos eksponatų
grupės, juose esančių
eksponatų skaičius,
tikrinimo rezultatai)

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

3.3. Restauravimo tarybos
darbas (posėdžių skaičius,
svarstyti klausimai)

3.4. Eksponatų saugojimo
sąlygų tikrinimas
(nurodyti patikrintų
saugyklų, salių kiekį,
atliktus pagrindinius
priežiūros ir tvarkymo
darbus)
3.5. Kiti darbai

Patikrinti :
Raštijos fondo rinkiminį
rinkinį (200 vnt.)
Raštijos knygų rinkinį
(400 vnt.)
Raštijos fondo dokumentų
rinkinį (200 vnt.)
Archeologijos – 200 vnt.

Rinkinių tikrinimas:
1. Dailės rinkinio – 703 eksponatai;
2. Raštijos-dokumentų rinkinio – 209 eksponatai;
3. Rinkiminės medžiagos rinkinio – 202 eksponatai;
4. Sutvarkytas pagalbinis etnografijos rinkinys (atrinkti numeriai ir eksponatai).

Restauruoti 48 ir
konservuoti 80
eksponatų:
Restauruoti 25 A. Matučio
muziejaus daiktų rinkinio
eksponatus
Konservuoti 80
archeologinių radinių
Restauruoti 23
etnografijos rinkinio
eksponatus
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.
Eksponatų saugyklų
perkėlimas į laikinąsias
patalpas ir saugojimo
sąlygų užtikrinimas
visoms eksponatų
grupėms. Naujų patalptų
paruošimas ir pritaikymas
saugykloms.(1000 kv.m.)
Eksponatų konservavimo

Konservuoti 144 eksponatai. Iš jų:
3 istorijos rinkinio (spintelė, komoda, spinta) eksponatai;
139 etnografinio rinkinio eksponatai (1 vežimas, 1 žagrė, 1 bobelė dalgiui plakti, 2 kėdės, 1
statinaitė, 1 replės, 1 įrankis arklio kanopoms pjaustyti, 3 skabtukai, 1 spyna, 1 rėmelis
veidrodžiui, 2 vedegos, 1 kibiras, 1 puodšakės su ratukais, 4 pjūkleliai rankiniai, 1 taburetė, 1
kubiliukas), tekstilės eksponatai
2 Matučio muziejaus tekstilės rinkinio
Restauruoti 1 eksponatai. Iš jų:
1 dailės rinkinio (koplytėlė).

J. Uosaitis
A. Kalašnikovienė

Įvyko 3 Restauravimo tarybos posėdžiai.
Svarstyta ir nutarta:
1. Tikrinta eksponatų būklė, atrinkti eksponatai restauravimui: 3 istorijos rinkinio, 17 A.Matučio
memorialinio muziejaus rinkinio, 23 etnografijos rinkinio eksponatai.
2. Patikrinta dailės rinkinio 703 eksponatų būklė.
3. Saugojimo sąlygų sudarymas eksponatams, kurie bus pervežti į naujas patalpas (Putinų g. 22).
Tikrinta drėgmė, temperatūra. Svarstyta rinkinių saugojimo sąlygos.

J. Uosaitis
A. Kalašnikovienė
D. Bagdonienė

1. Patikrintos filokartijos rinkinio eksponatų laikymo sąlygos (4000 vnt.)
2. 3000 numizmatikos eksponatų perkelti į naują spintą ir naujas dėžutes.
3. Tvarkytas Faleristikos rinkinys.
4. Tvarkytas Raštijos periodikos rinkinys.
5. Tvarkytas plakatų rinkinys.
6. Patikrintos etnografijos rinkinio eksponatų laikymo sąlygos (2000 vnt.).
7. Tvarkyti Raštijos periodikos, knygų, kalendorių rinkiniai.
8. Patikrinti ir sutvarkyti etnografijos rinkinio eksponatai.
1. Išvėdinti etnografijos rinkinio tekstilės eksponatai.

Visi muziejininkai

A. Balčiūnas
V. Jenčiulytė
D. Aidukaitė
A.Kalašnikovienė

Visi muziejininkai

savaitė muziejuje

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

Planuojama sulaukti 9200
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
Galerija „Skrydis“ 200
(iš jų 50 edukacinių
užsiėmimų dalyvių
skaičius, 150 pavieniai
lankytojai, 50 organizuoti
lankytojai, iš kurių visi
moksleiviai )
A.Jonyno memorialinis
muziejus 2000, iš jų
edukacinių programų
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
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2. Išvėdinti Antano Jonyno memorialinio muziejaus rinkinio tekstilės eksponatai.
3. Tvarkyti Anzelmo Matučio memorialinio muziejaus rinkinio daiktų grupės eksponatai:
nuvalytos dulkės, 90 eksp. išvėdinta lauke, 1 išskalbtas.
4. Nerūgštiniu popieriumi perdengta 400 filokartijos rinkinio eksponatų.
5. Pateiktos baldų restauravimo nuotraukos eksponatų pasų pildymui .
6. Nuskenuoti keli negatyvai ir išsiųstos kopijos restauravimo centrui – konsultacijai dėl
pelėsio.
7. Fotografuoti 3 eksponatai (baldai) prieš restauravimą ir po jo.
8. Atrinkti ir išeksponuoti Bazorų kapinyno radiniai ekspozicijoje „Kai sieloms neliko medžių“.
9. Atrinkti Spaudos draudimo laikotarpio leidiniai iš Raštijos knygų rinkinio projektui „Be
lietuviškos kalbos neišgyvensi nė dienos“. Iš viso 16 eksponatų.
Viso muziejuje su filialais (renginiais taip pat) apsilankė 27322 lankytojų, iš jų:
Alytaus kraštotyros muziejuje - 5685 (iš jų 2219 edukacinių programų dalyviai, 186
pavieniai lankytojai, 256 organizuoti lankytojai, iš kurių 256 moksleiviai, 3024 muziejaus
renginių dalyvių skaičius);
Galerija „Skrydis“ - 255 (iš jų 85 pavieniai lankytojai, 94 organizuoti lankytojai, iš kurių 94
moksleiviai, 76 renginių dalyviai).
Archeologinė ekspozicija, Jiezno g. 2 - 1568 (iš jų 504 pavieniai lankytojai, 277 organizuoti
lankytojai, iš kurių 250 moksleiviai, 146 renginių dalyviai, 641 edukacinių užsiėmimų dalyvis).
A.Jonyno memorialinis muziejus - 976 (iš jų 347 edukacinių programų dalyvis, 419 pavieniai
lankytojai, 70– organizuoti lankytojai, iš kurių 70 moksleiviai ir 140 muziejaus renginių
dalyvių).
A. Matučio memorialinis muziejus - 1208 ( iš jų 255 edukacinių programų dalyviai, 162
pavieniai lankytojai, 470 organizuoti, iš kurių 340 moksleiviai ir 321 muziejaus renginių dalyvių
skaičius).
Muziejaus parengtų parodų lankytojų skaičius kitose Lietuvos ir užsienio muziejuose,
įstaigose, organizacijose:
Viso 17630 ( iš jų pavienių - 17232, organizuotų - 398, iš kurių moksleiviai - 48) :
1. Paroda „Ir po šimto metų tamsoj žiba. XX a. pr. Dzūkiški marškiniai ir dar kai kas...“ Kauno
tautinės kultūros centre - 76 lankytojai (iš jų 43 pavienių, 33 organizuotų iš kurių 18
moksleiviai).
2. Paroda „Kai sieloms neliko medžių“ Suvalkų apygardos muziejuje, Lenkijoje – 310 lankytojų
( iš jų 310 pavieniai).
3. Edukacinė paroda „Mūsų protėvių dvasia“ Mežuotnės piliakalnio festivalyje, Rundalės sav.,
Latvijoje – 400 lankytojų ( iš jų 350 pavieniai, 50 organizuoti, iš kurių 0 moksleiviai).
4. Edukacinė paroda „Mūsų protėvių dvasia“ Senųjų amatų, archainės muzikos ir karybos
festivalyje “Jotvos vartai”, Alytuje – 2500 lankytojai ( iš jų 2500 pavieniai, 0 organizuoti, iš
kurių 0 moksleiviai).
5. Paroda “Mūsų protėvių dvasia” Alytaus kultūros ir komunikacijos centre - 6580 lankytojų (iš
jų 6550 pavieniai lankytojai, 30 organizuoti, iš kurių 30 moksleiviai).
6. Paroda „Ir po šimto metų tamsoj žiba. XX a.pr. dzūkiški marškiniai ir dar kai kas“ Utenos
kraštotyros muziejuje – 558 lankytojų (iš jų 371 pavieniai lankytojai, 187 organizuoti).
7. Paroda „Apie dailininką Antaną Žmuidzinavičių. Prie gimtosios žemės versmės“Alytaus

G. Dusevičiūtė

I. Labutytė

V. Petrusevičienė

muziejaus renginių
dalyvių skaičius
Archeologinė ekspozicija
1000 (iš jų 500 edukacinių
programų dalyviai, 200
pavieniai lankytojai, 300
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 912 kl.
10. Velykos 2-12 kl.
11.Vėlinės 2-12 kl.
12. Kūčios. Kalėdos 2-12 kl.
14. Mano batai buvo du 1-5
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. Pynimas iš švendrių (įv.
amžiaus grupėms)

23.Jaunimo
pasipriešinimas
sovietiniam režimui
Lietuvoje 8-9 dešimt. 9-12
kl.
24. Senasis apavas (5-12
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kultūros ir komunikacijos centre – 7030 lankytojų (iš jų 7030 pavieniai lankytojai, 0
organizuoti).
8. Paroda „Kai sieloms neliko medžių” Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje - 176
lankytojų (iš jų 78 pavieniai, 98 organizuoti).

Tęsiamos edukacinės programos:
Alytaus kraštotyros muziejuje:
1. Renesansas 4-12 kl. (1 užsiėmimas)
2. Bitininkystė 2-5 kl. (4 užsiėmimai)
3. Puodininkystė 2-6 kl. (16 užsiėmimų)
4. Popieriaus gamyba 3-12 kl. (9 užsiėmimai)
5. Proginių atvirukų gamyba 3-12 kl. (1 užsiėmimas)
6. Monetos pasakoja 5-8 kl. (7 užsiėmimų)
7. Pirmykščiai pinigai 1-4 kl. (3 užsiėmimai)
8. Lietuviškų pinigų istorija 9-12 kl. (2 užsiėmimas)
9. Velykos 2-12 kl. (9 užsiėmimai)
10. Kūčios. Kalėdos 2-12 kl. (4 užsiėmimai)
11. Kaip duonelė atsiranda 1 kl. (5 užsiėmimai)
12. Veltinukai 1-12 kl.(3 užsiėmimai)
13. Žvakių liejimas 1-12 kl. (38 užsiėmimai)
14. Vytinės juostos 1 -12 kl. (5 užsiėmimai)
15. Atrask lobį (2 užsiėmimai)
16. Pynimas iš švendrų 3-10 kl (1 užsiėmimas);

V. Jenčiulytė
V. Dunderis
R. Stanevičiūtė
A. Balčiūnas
I. Labutytė
V. Petrusevičienė

A.Matučio memorialiniame muziejuje:
1. Pats mažiausias 0 - 1kl. (5 užsiėmimai)
2. Iššlavė Pietutis dangų 1-4 kl. (1 užsiėmimas)
3. Aš – vaškinis Drevinukas 1-4 kl. (3 užsiėmimai)
4. Kelmučio parduotuvė 1-4 kl. (1 užsiėmimas)

V. Petrusevičienė

A. Jonyno memorialiniame muziejuje
1. „Reginčios rankos“(pradinių klasių moksleiviams) (3 užsiėmimai).
2. Bitute pilkoji iš kur medų nešioji (1 užsiėmimas).
Naujų edukacinių užsiėmimų sukūrimas:
Alytaus kraštotyros muziejuje:
1. Grikio kelias 1-12 kl.(4 užsiėmimai);
2. Žiedmarškių rekonstrukcija 5-12 kl. (69 užsiėmimai);
3. Senasis apavas (naginių rekonstrukcija) 5-12 kl. (70 užsiėmimų).
4. Išvyka į archeologines vietoves 5-12 kl. (98 užsiėmimai)
5. Kasinėjimai ir tyrimai 5-12 kl. (8 užsiėmimai)
6. Apie muziejininkų darbą 5-12 kl. (2 užsiėmimai)
A. Jonyno memorialiniame muziejuje
1. Kap gimtuosna kraštuosna šneka (14 užsiėmimų);

I.Labutytė

A.Balčiūnas
V.Dunderis, D.Aidukaitė
V.Dunderis
V.Jenčiulytė
O. Sakevičienė
R. Stanevičiūtė
R. Stanevičiūtė
I. Labutytė

12
kl.)
25. Archeologiniai
tyrinėjimai (5-12 kl.)
A.Matučio memorialiniame
muziejuje:
1. Kelmučio parduotuvė 1-

4 kl.
2. Aš-vaškinis Drevinukas
1- 4 kl
3. Vaikų dovana Matučiui
1-4 kl.
4. Iššlavė Pietutis dangų 14 kl.
5. Matučio gyvenimas ir
kūryba 4-7 kl.
6. A. Matučio asmenybė
7-12 kl.
7. Eilėraštį aš parašiau
8. Pats mažiausias 6-7
metų vaikams

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.
Naujų edukacinių
programų rengimas
A. Matučio
memorialiniame
muziejuje:
1.Matučio kelionės
2. Būti muziejininku 5-9
kl.
3. Margą juostą aš pinu
moksleiviams nuo 9 m. ir
suaugusiems
A. Jonyno

O. Sakevičienė
A. Matučio memorialiniame muziejuje:
1. Kam jums tų knygučių? (3 užsiėmimai)
2. Mediniai personažai (2 užsiėmimai).
Viso pravesti 394 edukaciniai užsiėmimai.
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memorialiniame
muziejuje:
1. Kap gimtuosna
kraštuosna šneka“5-12 kl.
2. Pažintis su Antanu
Jonynu.1-5 kl.
Alytaus kraštotyros
muziejuje:
1. Pasėjau linelį (1-5
kl.)

3. Muziejaus renginiai
(nurodyti renginių
pavadinimus, laiką ir
vietą)

Visuose muziejuose
numatomi šeštadieniniai
edukaciniai užsiėmimai
šeimoms
Projekto „Muziejus –
mokykla – moksleivis.
Muziejų ir bendrojo
lavinimo mokyklų
nacionalinis partnerystės
tinklas“ įgyvendinimas
1. Popietė šeimoms
„Margą juostą aš pinu“.A.
Matučio muziejuje
2. Edukacinis užsiėmimas
,,Jaunimo pasipriešinimas
sovietiniam režimui
Lietuvoje“
2.Šeštadieninių kultūrinių
popiečių ciklas „Kultūros
skoniai“
3. Užgavėnių kaukių
konkursas „Išgąsdink
žiemą“;
4.Užgavėnių šventė
„Išgąsdink žiemą“;
5.Šeštadieninė popietė
„Numargintos Velykos“;
6.Jurginių šventės
linksmybės;
7. Popietės „Plunksnos
meistrai iš Dzūkijos“
8. Skaitymų popietė „Kam
jums tų knygučių?“
9. Poezijos pavasario

Muziejuje vyko 31 renginys:
1. Atnaujintos ekspozicijos „Poeto kasdiena ir įkvėpimo šaltiniai“ atidarymas, Anzelmo Matučio
memorialinis muziejus – 2013-01-07.
2. Atnaujintos A.Matučio muziejaus ekspozicijos pristatymas visuomenei, Anzelmo Matučio
memorialinis muziejus – 2013-01-14-18.
3. Pietų Lietuvos muziejininkų susitikimas ir dokumentinio filmo „Alfredas Vieruš – Kovalskis
(1849-1915)“ , Alytaus kraštotyros muziejuje – 2012-02-28.
4. Užgavėnių šventė muziejaus kieme „Išgąsdink žiemą“, Alytaus kraštotyros muziejus muziejus
– 2013-02-12.
5. Edukacinis užsiėmimas „Jaunimo pasipriešinimas sovietiniam režimui Lietuvoje“, skirtas
Vasario 16-osios minėjimo šventei, Alytaus kraštotyros muziejus – 2013-02-16.
6. Popietė „Nusivykime tautinę juostelę“, skirta Kovo 11-ajai, Alytaus kraštotyros muziejus –
2013-03-11.
7. Gamtos atbudimo šventė – Jurginės, Alytaus kraštotyros muziejus – 2013-04-23.
8. Muziejų naktis - 2013 – 2013-05-18:
8.1. Edukacinė ekskursija “Literatūrinis Alytus”. Pradžia A.Jonyno memorialiniame muziejuje;
8.2. Muzikinė komedija pagal Juozo Erlicko pjesę „Kolumbo gimtadienis“. Anzelmo Matučio
memorialinis muziejus;
8.3. “Knygos teatro” dviejų dalių spektaklis pagal V.M. Putino romano"Altorių šešėly" III - čiąją
dalį. Alytaus kraštotyros muziejus – Savanorių g. 6.
9. Poezijos pavasario šventė Jonynų sode, A. Jonyno memorialinis muziejus – 2013-05-24.
10. Koncertas “Dainuoju poeziją”. Dalyvavo Meda Mitkutė, Gintarė Liubinaitė, Simonas
Sakalauskas, Antano Jonyno memorialinis muziejus – 2013-07-19.
11. Grikių šventė „Senasis grikio kelias“, Alytaus jaunimo parke – 2013-09-06.

V. Petrusevičienė
R. Stanevičiūtė
G. Dusevičiūtė
G. Dusevičiūtė
G. Dusevičiūtė
G. Dusevičiūtė
G. Dusevičiūtė
I.Labutytė
V. Petrusevičienė
I.Labutytė
V. Petrusevičienė

šventė
10. Poezijos šventė „Ir
tavo rankelė čionai
reikalinga“
11. Muziejų naktis
12. Koncertas „Dainuoju
poeziją“, skirtas Antano
Jonyno 90-mečiui
13.Grikių šventė „Visa
dzūkelio
sveikata
iš
grikio...“
14. Baltosios lazdelės
dienos minėjimas;
15. Spektaklis „Laimės
ratas“ pagal to paties
pavadinimo
apsakymų
knygą. Skiriama paminėti
A. Jonyno
90-ąsias
metines.

4. Muziejaus interneto
svetainės plėtra (kas ir
kaip buvo atnaujinta)
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12. Europos paveldo dienos 2013. Epochų ženklai. Alytaus kraštotyros muziejaus archeologinės
ekspozicijos „Kai sieloms neliko medžių“ pristatymas ir apžiūra, Jiezno g. 2, archeologinėje
ekspozicijoje – 2013-09-13.
13. Baltosios lazdelės dienos minėjimas: edukacija „Reginčios rankos“, Antano Jonyno
memorialinis muziejus – 2013-10-15.
Konkursai- viktorinos:
1. Užgavėnių kaukių konkursas „Išgąsdink žiemą“, Alytaus kraštotyros muziejuje - 2013-02-01
– 02-12.
2. Alytaus miesto vaikų eilėraščių kūrybos konkursas – 2013-04.
Knygų pristatymai:
1. Katalogo “Rašai margi, prijuostėn sudėti” pristatymas - 2013-02-21.
Šeštadieninės popietės šeimoms:
1. Popietė šeimoms „Plunksnos meistrai iš Dzūkijos. Dalia Urnevičiūtė“, Antano Jonyno
memorialinis muziejus – 2013-01-26.
2. Popietė šeimoms „Margą juostą aš pinu“ – 2013-02-09.
3. Popietė šeimoms „Plunksnos meistrai iš Dzūkijos. Bitė Vilimaitė“ – 2013-02-23.
4. Popietė šeimoms „Numargintos Velykos“ – 2013-03-23.
5. Popietė „Kultūrų skoniai. Prancūzija“ – 2013-04-06.
6. Skaitymų popietė šeimoms „Kam jums tų knygučių?“, skirta Anzelmo Matučio 90-mečiui –
2013-04-13.
7. Popietė „Kultūrų skoniai. Tolimoji Indija“ – 2013-04-20.
8. Skaitymų popietė šeimoms Anzelmo Matučio memorialiniame muziejuje – 2013-10-19.
9. Edukacinė popietė Alytaus damoms „Tarp mūsų mergaičių“ apie XIX-XXI a. moters
įvaizdžio kaitą, grožio sampratą, moters vaidmenį skirtingais laikotarpiais, Alytaus kraštotyros
muziejus, Putinų g. 22 – 2013-10-26.
10. Juostų pynimo popietė A.Matučio memorialiniame muziejuje – 2013-11-16.
11. Edukacinė popietė „Advento švieselės“, Alytaus kraštotyros muziejus, Putinų g. 22 – 201311-30.
12. Šeštadieninė popietė „Senovės baltų kario apranga ir ginkluotė. Žiedinių šarvų gamyba“,
archeologinėje ekspozicijoje, Jiezno g. 2 – 2013-12-07.
13. Popietė „Laiškai į šviesą“, skirta Antano Jonyno 90-mečiui, A.Jonyno memorialinis
muziejus – 2013-12-14.
14. Edukacinė popietė „Misija - šventės!“, Alytaus kraštotyros muziejus, Putinų g. 22 – 201312-21.
Dalyvavimas Knygų mugėje bendrame stende su Muziejų asociacija
1. Nuolat pildoma, skelbiama nauja informacija apie renginius, parodas ir kitą Alytaus
kraštotyros muziejaus veiklą, talpinamos nuotraukos muziejaus interneto svetainėje
www.alytausmuziejus.lt.
2. Nuolat pildomi Anzelmo Matučio memorialinio muziejaus interneto svetainės
www.alytausmuziejus/matutis.lt skyriai:
Aktualijos ir naujienos, Publikacijos, Edukacija.
3.Suredaguota pateikta informacija apie poetą, nuolat atnaujinama informacija apie vyksiančius
ir vykusius renginius Antano Jonyno memorialinio muziejaus interneto svetainėje
www.alytausmuziejus/jonynas.lt .

D. Bagdonienė
I.Labutytė
I.Labutytė
D.Bagdonienė

G. Dusevičiūtė
D.Bagdonienė

I.Labutytė

D. Bagdonienė

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

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

6. Kita veikla

Aptarnauti 50 Interesantų
Pravesti 50 ekskursijų
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4. Alytaus kraštotyros muziejaus svetainės socialiniame tinkle www.facebook.com priežiūra ir
tvarkymas.
5. Sukurtas ir tvarkomas Alytaus kraštotyros muziejaus kanalas www.youtube.com.
Aptarnauti 52 fondų lankytojai : mokslo darbuotojai, studentai, kraštotyrininkai, tyrinėtojai,
mokytojai, moksleiviai

Aptarnauti 35 interesantai.
1.Aptarnauti 2 interesantai A.Jonyno memorialiniame muziejuje.
2. Aptarnauti 3 interesantai (juostų pynimas, Jaunimo parko skulptūros, muziejaus veikla)
Anzelmo Matučio memorialiniame muziejuje.
3. Aptarnauti 3 interesantai: Alytaus apskrities ir miesto tremtiniai, jų skaičius, politinių kalinių
biografijos; Alytiškiai apdovanotieji Vyčio kryžiaus ordinu; Publikacijos apie buvusį Alytaus
apskrities viršininką Petrą Aravičių.
4. Aptarnauti 2 interesantai: apie Normandiją-Nemunas, apie žaislų parodą „...lyg sektų pasaką
slaptingai“ (Nijolė Pliurienė iš LLBM).
5. Aptarnautas 1 interesantas: Alytaus rajono piliakalniai (TIC, Birutė Malaškevičiūtė).
6. Aptarnauti 8 interesantai: Alytaus senamiestyje esantys pastatai su langinėmis; namo Vilniaus
g. 27 (su liūtukais) istorija; 2-ojo ulonų pulko istorija; Alytaus sąjūdžio įsikūrimo istorija;
informacija apie Grikių šventę; prieškario turgavietės ir jų įamžinimas fotografijose; 1935 m.
Senovės diena Merkinėje ir jos metu sukurtas dokumentinis filmas, apie lietuvius, globojusius
žydus.
7. Aptarnauti 3 interesantai: Alytaus žydų palikuonys iš JAV domėjosi savo protėviais
gyvenusiais Alytuje iki 1911 m.; Vidzgirio memorialas ir žydo Paktoriaus biografija;
Skraičionių kaimo istorija.
8. Aptarnauti 6 interesantai – studentui, rašančiam bakalauro darbą apie Sąjūdį, parodyti plakatai
apie Sąjūdį; literatūra apie sovietinio laikotarpio mokyklas; Druskininkų gatvės istorija;
tarpukario pašto darbuotojų uniformos (informacija pateikta Alytaus miesto teatro aktoriui
Eugenijui Rakauskui); Pintinių juostų technika (informacija pateikta Jolantai iš Ignalinos).
9. Aptarnautas 1 interesantas: nufotografuota A. Jonyno gatvės lentelė ir išsiųsta nuotrauka
Vilniaus aklųjų bibliotekai.
10. Aptarnautas 1 interesantas: išsiųsta Bokšickio šeimos nuotrauka.
11. Alytaus kraštotyros muziejaus bibliotekoje aptarnauti 5 interesantai. Tema – archyvuose
esanti istorinė medžiaga.
Pravesta 53 ekskursijos:
Alytaus kraštotyros muziejuje – 15
Anzelmo Matučio memorialiniame muziejuje – 26
Antano Jonyno memorialiniame muziejuje – 4
Archeologinė ekspozicija „Kai sieloms neliko medžių - 8

Visi muziejininkai

Muziejininkai
G. Dusevičiūtė
V. Petrusevičienė
I. Labutytė
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Edukaciniai užsiėmimai ne muziejuje - 10:
1. Juostų pynimas senųjų amatų, archajinės muzikos ir karybos festivalyje „Jotvos vartai“
Alytaus piliakalnio papėdėje birželio 29-30 d. – 2.
2. Edukacinė programa „Grikio kelias“, skirta „Grikių šventei“, vykusiai Alytaus Jaunimo parke
– 3.
3. Edukacija „Puodininkystė“ Alytaus muzikos mokykloje – 1.
4. Edukacinio užsiėmimo „Rekonstrukcija. Žiedinių šarvų gamyba / Juostų vyjimas“ pristatymas
Mežuotnės piliakalnio šventėje Latvijoje – 1.
5. Edukacinio užsiėmimo „Rekonstrukcija. Žiedinių šarvų gamyba / Juostų vyjimas“ pristatymas
Senojoje Varėnoje šventėje „Senoji Varėna istoriniuose meno ir kultūros sūkuriuose", skirtoje
Senosios Varėnos 600-ųjų metų sukakties minėjimui - 1.
6. „Pinigų kalimas“, Alytaus miesto bendruomenės centro rudens gėrybių ir amatų mugė „Bobų
vasara“ - 1.
7. Dailės edukacinė pamoka „Grikių šventėje“ – 1.
IV. EKSPOZICIJOS IR
PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų
teminių planų bei
koncepcijų rengimas
(pavadinimai, trumpas
apibūdinimas)

1.Parengti parodos „Raštai
margi – prijuostėn
sudėti““ parodos
koncepciją ir teminį planą
2. Parengti parodos
„Šešias dienas aveles
ganiau, septintą į bažnyčią
ėjau“ koncepciją ir teminį
planą

1 Atnaujintos ekspozicijos
„Poeto kasdiena ir
įkvėpimo šaltiniai“
atidarymas. A. Matučio
muziejuje.

1. Parengtas prijuosčių parodos „Raštai margi, prijuostėn sudėti“ teminis planas ir koncepcija.
Parodos „Raštai margi, prijuostėn sudėti“tikslas – pristatyti Alytaus kraštotyros muziejaus
etnografijos rinkinyje saugomas senąsias prijuostes, kurių – net 41. Eksponatai datuojami XIX a.
pabaiga – XX a. pirmąja puse. Manoma, jog seniausia rinkinio prijuostė išausta apie 1885 m. Šie
itin vertingi audimo ir siuvinėjimo pavyzdžiai pasakoja apie dzūkių moterų kūrybiškumą,
kruopštumą, skonio sampratą ir meistriškumą. Dalis prijuosčių labai retos Lietuvos muziejų
fonduose. Tai - mažos prijuostėlės („žiursteliai“), kuriomis senu dzūkišku papročiu buvo
puošiami kryžiai. Prijuostėlės ant kryžiaus buvo rišamos kaip pagarbos, padėkos ženklas, taip
pat - atgailaujant, atsisveikinant, atsiprašant, kreipiantis pagalbos.
Parodos erdvė buvo turtinga ir kitais muziejaus eksponatais – skryniomis, audinių, liaudies meno
pavyzdžiais. Taip pat eksponuotos ir šių dienų prijuostės - siūtos ir siuvinėtos 2004 m. Varėnos
r. Panočių vidurinės mokyklos etnografinio būrelio mokinių (vadovė Aušra Smelevičienė).
Prijuostės buvo viena iš mokyklos vykdyto projekto „Iš močiutės kraičio skrynios” sudedamųjų
dalių. 5-9 klasių mokinės pačios ieškojo medžiagų, raštų, interpretavo Gyvybės medžio
vaizdavimą savo siuviniuose.
2. Alytaus kraštotyros muziejaus archeologinė ekspozicija „Kai sieloms neliko medžių“.
Ekspozicijos tema – Pietų Lietuvos regiono priešistorė ir Alytaus miesto kūrimasis. Ekspozicija
orientuota į mokyklinio amžiaus vaikus ir šeimas su vaikais. Alytaus muziejaus archeologinė
ekspozicija suskirstyta į tris modulius + modulis keičiamai parodai.
3. Istorinės medžiagos rinkimas, koncepcijos rengimas būsimai muziejaus ekspozicijai „1915 m.
rugpjūčio 27-oji Alytuje: vienos gatvės istorija“.
1. Atidaryta ekspozicija Anzelmo Matučio memorialiniame muziejuje, A.Matučio g. 8. „Poeto
kasdiena ir įkvėpimo šaltiniai“.
2. Sukurta ir atidaryta nauja archeologinė ekspozicija „Kai sieloms neliko medžių“, Jiezno g. 2.

R. Stanevičiūtė
G. Markevičienė

V.Jenčiulytė
A. Balčiūnas
V. Dunderis

R.Stanevičiūtė
V. Petrusevičienė
V.Jenčiulytė
A. Balčiūnas
V. Dunderis
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3. Parodos muziejuje
(pavadinimas, vieta,
laikas)

1.Paroda „Alio alio! Kalba
radijas...
(paroda
iš
muziejaus rinkinių)
2. Paroda „Džerinaldo
Lukošiaus
fotografijų
paroda
„Airija
mano
akimis“ (Skrydis)
3.
Tautodailininko
Alfonso
Teresiaus
drožinių paroda (galerija
Skrydis)
4. L/d „Boružėlė“ karpinių
parodėlė A. Matučio
muziejuje.
5. Paroda „Raštai margi –
prijuostėn sudėti“ (AKM,
paroda
iš
muziejaus
rikinių)
6. Lopšelio-darželio
,,Boružėlė“ karpinių
paroda ,,Šaltukas baltą
sniego raštą išraižė tyliai
ant langų“ ". A. Matučio
muziejuje.
7.
Rekonstruotos
keramikos nuo akmens
amžiaus iki viduramžių
paroda (Skrydis)
8. Paroda „Šešias dienas
aveles ganiau, septintą į
bažnyčią ėjau“ (paroda iš
AKM rinkinių)

1. Paroda “Alio alio! Kalba radijas...” (AKM). Nuo 2012 m. lapkričio iki 2013-02-20.
2. Alytiškio Džerinaldo Lukošiaus fotografijų paroda „Airija mano akimis“ (galerija „Skrydis“)
nuo 2012-12-10 – 2013-01-15.
3. Adolfo Teresiaus drožinių paroda (galerija “Skrydis”). 2013-01-17 – 02-17.
4. Alytaus lopšelio-darželio “Boružėlė” karpinių paroda “Šaltukas baltą sniego raštą išraižė tyliai
ant langų” (A.Matučio m.m.). 2013-02-01 – 03-31.
5. Prijuosčių paroda “Raštai margi – prijuostėn sudėti” (iš AKM rinkinių), Alytaus kraštotyros
muziejus – 2013-02-21 - 04-30.
6. Rekonstruotos keramikos nuo akmens amžiaus iki viduramžių paroda (galerija “Skrydis”) 2013-02-23 – 03-15.
7. Sauliaus Lampicko darbų paroda “Balio Buračo fotografijų herojai medžio drožiniuose”,
galerija “Skrydis” – 2013-03-18 – 03-31.
8. Alytaus „Drevinuko“mokyklos-darželio 4a klasės mokinių popierinės meninės
lankstymo/dėliojimo technikos (Iris Folding) darbų parodėlė, A. Matučio memorialiniame
muziejuje – 2013-04-16 – 05-10.
9. Paroda “Kūryba Brailio raštu”, skirta A.Jonyno 90-mečiui paminėti, A. Jonyno memorialinis
muziejus – 2013-05-18.
10. Žaislinių meškiukų paroda. Palmyros Biržinienės kolekcija, A. Matučio memorialiniame
muziejuje – 2013-09-16 – 10-15.
11. Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ bendruomenės rudeninių mozaikų nuotraukų parodėlė,
A.Matučio memorialinieme muziejuje – 2013-10-19–11-29.
12. Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos mokinių kalėdinių puošmenų paroda „Po eglės
skraiste“, A.Matučio memorialinieme muziejuje – 2013-12-03–12-13.

V. Dunderis
G. Tamošiūnienė
G. Markevičienė
V. Petrusevičienė
R. Stanevičiūtė
V. Jenčiulytė
A. Balčiūnas
G. Markevičienė
V.Petrusevičienė
I.Labutytė
V.Petrusevičienė
V.Petrusevičienė
V.Petrusevičienė

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

1. Paroda „Ir po šimto
metų tamsoj žiba...“
Kauno tautinės kultūros
centre
2.Paroda „Ir po šimto
metų tamsoj žiba...“
Utenos kraštotyros
muziejuje
3. Paroda „Ir po šimto
metų tamsoj žiba...“
Jurbarko krašto muziejuje
4. Paroda „Ir po šimto
metų tamsoj žiba...“
Telšių „Alkos“ muziejuje
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1. Paroda „Ir po šimto metų tamsoj žiba. XX a. pr. Dzūkiški marškiniai ir dar kai kas...“, Kauno
tautinės kultūros centre – 2013-02-01 – 02-20.
2. Tautinių juostų paroda „Juostose įausta Lietuva“, Alytaus rajono savivaldybėje – 2013-02-15
– 02-18.
3. Paroda „Kai sieloms neliko medžių“, Suvalkų apygardos muziejuje, Lenkijoje – 2013-03-25
– 04-30.
4. Edukacinė paroda „Mūsų protėvių dvasia“, Mežuotnės piliakalnio festivalyje, Rundalės sav.,
Latvijoje – 2013-05-18.
5. Edukacinė paroda „Mūsų protėvių dvasia“, Senųjų amatų, archainės muzikos ir karybos
festivalyje “Jotvos vartai”, Alytuje –2013-06-29 – 06-30.
6. Paroda “Mūsų protėvių dvasia”, Alytaus kultūros ir komunikacijos centre – 2013-09-20 – 1129.
7. Paroda „Ir po šimto metų tamsoj žiba. XX a.pr. dzūkiški marškiniai ir dar kai kas“, Utenos
kraštotyros muziejuje – 2013-10-17 – 11-21.
8. Paroda „Apie dailininką Antaną Žmuidzinavičių. Prie gimtosios žemės versmės“, Alytaus
kultūros ir komunikacijos centre – 2013-10-16 – 12-20.
9. Paroda „Kai sieloms neliko medžių”, Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje – 201312-10 – 2014-01-10.

5. Paroda “Kai sieloms
neliko medžių...” Suvalkų
regiono muziejuje

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

6.Edukacinė paroda
„Mūsų protėvių dvasia“.
Bauskės muziejuje

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

7.Edukacinė paroda
„Mūsų protėvių dvasia“.
Mažeikių krašto muziejuje
1.Sovietinio laikotarpio
Dzūkijos ženkliukai
Planuojama
bendradarbiauti su
nacionaliniu muziejumi
rengiant archeologinę
ekspoziciją.

Virtuali paroda „Raštai margi, prijuostėn sudėti“ – www.alytausmuziejus.lt

I. Pasiskolinta
1. Ilgalaikei ekspozicijai iš Lietuvos Nacionalinio muziejaus pasiskolinti 29 archeologijos
eksponatai (keraminių puodų šukės).
Iš kitų muziejų per metus pasiskolinti 29 eksponatai.
II Paskolinta:
1. Lazdijų krašto muziejaus nuolatinei ekspozicijai paskolinti 4 eksponatai (fotografijos).
2. Lazdijų krašto muziejaus ekspozicijai paskolinta 17 eksponatų (archeologijos ir istorijos).
3. Merkinės kraštotyros muziejui paskolinti 5 istorijos ir etnografijos eksponatai.
4. Anzelmo Matučio tėviškės muziejui ilgalaikei ekspozicijai paskolinta 12 A.Matučio
memorialinio muziejaus eksponatų.

R.Stanevičiūtė

A. Kalašnikovienė
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Per metus kitiems muziejams paskolinti 38 eksponatai.
1. Pagalba Lietuvos aklųjų bibliotekai rengiant virtualią fotografijų parodą apie Antaną Jonyną.
Ši paroda skirta poeto 90-iui paminėti. Atrinktos nuotraukos, padaryti jų aprašai.
2. Pietų Lietuvos akmens amžiaus gyvenviečių koordinačių nustatymas ir informacijos paieška
interaktyviam žemėlapiui.
3. Etiketažo, tekstų rengimas ekspozicijai, vizualizacijos derinimas, medžiagos atranka
terminalams ir skaitmeniniams rėmeliams.
4. Konsultacijos dėl titnaginių įrankių gamybos ir panaudojimo su archeologu dr. V.
Juodagalviu.
5. Pasitarimai ruošiant projektą edukacijai ir parodai apie Spaudos draudimą Dzūkijoje.
Susitikimai su dizaineriu. Medžiagos atrinkimas ir sisteminimas. Žaidimo scenarijaus
parengimas. Parengti klausimai žaidimo dalyviams.
6. Rengtas Knygnešių gabenimo kelių, daraktorinių mokyklų, spaudos slėptuvių ir kt. žemėlapis,
aptariami kostiumų edukaciniam užsiėmimui apie knygnešius.
7. Renkant medžiagą apie I Pasaulinį karą peržiūrėta spauda: Lietuvių tauta. Lietuvos aidas.
Lietuvos atstatymas. Lietuvos ūkininkas. Lietuvos žinios. Nauja lietuviška ceitunga, Tilžė.
Svečias. Šaltinėlis, Šaltinio priedas.
8. Projektas „Alytiškiai Baltijos kelyje“. Informacijos rinkimas.

I.Labutytė

Knygos “Trimitas” 1920 –
1940 dzūkiškos
bibliografijos” rengimas
Leidinio (albumo) apie
Alytaus miesto ir rajono
piliakalnius leidyba
Išleisti kulinarinių receptų
atvirukų grikių tema
albumą.

1. Parengtas ir išleistas leidinys apie Alytaus miesto ir rajono piliakalnius „Alytaus rajono
piliakalniai“ - lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis (303 psl.).
2. Parengtas ir išleistas turistinis žemėlapis „Svarbiausios jotvingių archeologinės vietovės“ –
lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis – 1500 vnt.
3. Informacinės padalomosios medžiagos konferencijos dalyviams apie projekto „Istorinės
Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas
archeologinėje ekspozicijoje“ tikslą, veiklas ir pasiektus rezultatus parengimas ir leidyba (10
psl.)– 50 vnt.
4. Parengtas ir išleistas kalendorius su nuotraukomis ir A.Jonyno eilėraščiais „Antanas Jonynas
90“ – 200 vnt.

V. Jenčiulytė
A. Balčiūnas

Atvirukų su muziejaus
eksponatais ruošimas
leidybai

Plakatai (lietuvių k.) viso 143 vnt.:
1. Adolfo Teresiaus drožinių parodai – 5 vnt.
2. Rekonstruotos keramikos nuo akmens amžiaus iki viduramžių parodai – 5 vnt.
3. Parodai „Raštai margi, prijuostėn sudėti“ – 5 vnt.
4. Tautinių juostų parodai „Juostose įausta Lietuva“ – 1 vnt.
5. Parodai „Kai sieloms neliko medžių“ – 5 vnt.
6. Renginiui „Muziejų naktis – 2013) – 25 vnt.
7. Renginiui “Poezijos pavasaris 2013“ – 3 vnt.
8. Renginiui „Grikių šventė“ – 60 vnt.
9. Parodai „Apie dailininką Antaną Žmuidzinavičių. Prie gimtosios žemės versmės“ – 5 vnt.
10. Archeologinės ekspozicijos „Kai sieloms neliko medžių“ atidarymui – 20 vnt.
11. Skelbimas interneto portalams renginiui „A.Matučio 90-mečiui paminėti“ – 1 vnt.

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)

V. Jenčiulytė
V. Dunderis
A. Balčiūnas

V.Dunderis
D.Bagdonienė

I.Labutytė

G. Markevičienė
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12. Skelbimas interneto portalams renginiui „Poezijos pavasaris 2013“ – 1 vnt.
13. Skelbimas interneto portalams renginiui „Dainuoju poeziją“ – 1 vnt.
14. Skelbimas interneto portalams renginiui „Plunksnos meistrai iš Dzūkijos. Dalia Urnevičiūtė“
– 1 vnt.
15. A. Matučio memorialinio muziejaus ekspozicijos atidarymui – 5 vnt.
Kvietimai:
1. A.Matučio memorialinio muziejaus atnaujintos ekspozicijos atidarymui – 30 vnt.
2. Renginiui „Muziejų naktis – 2013“ – 20 vnt.
3. Baigiamajai projekto „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per
simbolius ie jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ konferencijai ir ekspozicijos
atidarymui – 50 vnt.
Informaciniai plakatai stacionariuose stenduose:
1. Renginiui Alytaus jaunimo parke „Grikių šventė“ – 5 vnt.
Informacinis stendas:
Projekto „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos
pritaikymas archeologijos ekspozicijoje“ informacinis stendas – 1 vnt.
3. Publikacijų kultūros ir
periodinėje spaudoje
rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)

Alytaus kalendorius.
Alytaus naujienos,
www.gintarinėsvajonė.lt,
Ką veiksi po to
I Alytaus aikštės
numizmatiniai radiniai.
Archeologiniai tyrinėjimai
Lietuvoje
Geležinkelio plombos.
Metraštyje Numizmatika
Alytaus miškų mokyklos
ženklelis. Metraštyje
Numizmatika
Apie naujai atrastus
knygnešius. Voruta
Alytaus rajono
piliakalniai. V dalis.
Dainava
Dzūkijos senieji religiniai
paveikslėliai. Dainava
Apie grikius Dzūkijoje.
Dainava
1863 m. sukilimas.
Archeologija. Alytaus
naujienos
Moters portretas

1. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Sausis// Alytaus naujienos - 2013, sausio 3
d.
2. Šarūnas Šimkevičius. Senovinių radijų paroda Alytuje// Alytaus naujienos - 2013, sausio 5 d.
3. Naujoje Anzelmo Matučio muziejaus ekspozicijoje – nerimstančio rašytojo pomėgiai//
Alytausgidas.lt – 2013, sausio 7d.
4. A.Matučio memorialiniame muziejuje - nauja ekspozicija// Miesto laikraštis - 2013, sausio 25
d.
5. Daiva Bagdonienė. Pažintis su Jotvingių krašto palikimu// Alytaus naujienos - 2013, sausio 29
d.
6. Popietė šeimoms "Margą juostą aš pinu"// Alytaus naujienos - 2013, vasario 7 d.
7. Gintarė Dusevičiūtė. Ar mums reikia Užgavėnių?// Alytaus naujienos - 2013, vasario 7 d.
8. Gintarė Dusevičiūtė. Dalyvaukime Užgavėnių kaukių parodoje ir varykime žiemą iš kiemo//
www.alytus.lt// www.alytiskis.lt – 2013, vasario 8 d.
9. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Vasaris // Alytaus naujienos - 2013,
vasario 12 d.
10. Gintarė Dusevičiūtė. Užgavėnių kaukių konkursą laimėjo "Maiklas", "Ožys", "Spalvoti
velniukai", "Diedas", "Piktas šuo" ir "Pabaisa'// www.alytausgidas.lt - 2013, vasario 13 d.
11. Deimantė Aidukaitė. Privalomas drabužis arba Kokia gaspadinė, toks ir žiurstas//Alytaus
naujienos – 2013, vasario 21.
12. Vilmantas Dunderis. Alytaus jaunimas kovose už laisvę// Alytaus naujienos - 2013, vasario
26 d.
13. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Kovas// Alytaus naujienos - 2013, kovo 5
d.
14. Daiva Bagdonienė. Knygų mugėje - Alytaus kraštotyros muziejus// Alytaus naujienos 2013, kovo 5 d.
15. Gintarė Dusevičiūtė. Alytaus kraštotyros muziejus siūlo edukacinių programų
“išpardavimą”. Perki vieną – gauni dvi!// Alytausgidas.lt – 2012, kovo 6 d.

sovietinėje Alytaus
spaudoje
Antanui Jonynui - 90
Dzūkų tarmė šiandien
Visa dzūkelio sveikata iš
grikio
Iš ciklo „Alytaus
kraštotyros muziejaus
rinkiniai“
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16. Gintarė Dusevičiūtė. Alytaus kraštotyros muziejus siūlo akcijas ir paskutinę galimybę
aplankyti jo ekspozicijas// Alytaus naujienso - 2013, kovo 12 d.
17. Šarūnas Šimkevičius. Alytiškio kraštotyrininko knyga apie Varviškės "respubliką"// Alytaus
naujienos - 2013, kovo 19 d.
18. Alytaus kraštotyros muziejus laikinai kraustosi iš centro į miesto pakraštį// www.LRT.lt 2013, kovo 20 d.
19. Deimantė Aidukaitė. Gintarė Dusevičiūtė. Prancūzų kultūros sklaida Lietuvoje ir Alytuje//
Alytaus naujienos - 2013, balandžio 2 d.
20. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Balandis// Alytaus naujienos - 2013,
balandžio 2 d.
21. Deimantė Aidukaitė. Protėvių palikimas// Alytaus naujienos - 2013, balandžio 16 d.
22. Gintarė Dusevičiūtė. Deimantė Aidukaitė. Kraštotyros muziejuje - Indijos skonis// Alytaus
naujienos - 2013, balandžio 16 d.
23. Vilmantas Dunderis.Alytaus istorijos kalendorius. Gegužė// Alytaus naujienos – 2013,
gegužės 10// Ką veiksi Po to?, 2013 m. gegužė//
http://www.alytausnaujienos.lt/alytausnaujienos/internetiniaiskaitiniai/?nid=325819. 24. Rasa
Stankevičiūtė. Naktis muziejuje//www.alytus.lt - 2013, gegužės 23 d.
25. Rasa Stanevičiūtė. Naktis muziejuje: "Literatūrinis Alytus", "Kolumbo gimtadienis" ir
Knygos teatras// Alytaus naujienos - 2013, gegužės 23 d.
26. Gintarė Dusevičiūtė. Muziejininko darbas etnologės akimis// Etno pasaulis Nr.4 – 2013,
pavasaris.
27. Gintarė Dusevičiūtė. Alytaus muziejininkai pakilę nuo kompiuterių ėmėsi kastuvų ir sėjo
grikius// www.alytausgidas.lt - 2013, gegužės 27 d.
28. Artūras Balčiūnas. Alytaus muziejininkai aplankė Mežuotnės piliakalnio šventę//
www/alytausgidas.lt - 2013, gegužės 28 d.
29. Gintarė Dusevičiūtė. Miesto pakrašty įsikūrę muziejininkai verčiasi žemdirbyste?// Alytaus
naujienos - 2013, gegužės 30 d.
30. Vilmantė Petrusevičienė. Anzelmas Matutis pripažintas nacionaline vertybe// Alytaus
naujienos - 2013, birželio 13 d.
31. Vilmantas Dunderis.Alytaus istorijos kalendorius. Birželis// Alytaus naujienos - 2013,
birželio 11, birželio 13, birželio18, birželio 20.// Ką veiksi Po to? – 2013, birželis //
http://gintarinesvajone.lt/?p=12012
32. Vilmantas Dunderis.Už Jūsų ir mūsų laisvę// Alytaus naujienos- 2013, birželio 20.
33. Vilmantas Dunderis. Baltoji rožė – ne tik Alytaus – ir Jorkšyro bei kitų Europos miestų,
giminių herbas// Alytausgidas.lt - 2013, birželio 15.
34. Vilmantas Dunderis.Kodėl balta rožė raudoname lauke?// Alytaus gidas – 2013, birželis.
35. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Liepa// Alytaus naujienos – 2013, liepos
2 d.
36. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Liepa// Alytaus naujienos – 2013, liepos
9 d.
37. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Liepa// Alytaus naujienos – 2013, liepos
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16 d.
38. Irma Labutytė. Šį kartą ne krintančių obuolių, o lietaus lašų melodijos// Alytaus naujienos 2013, liepos 25 d.
39. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Rugpjūtis// Alytaus naujienos – 2013,
rugpjūčio 8 d.
40. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Rugpjūtis// Alytaus naujienos – 2013,
rugpjūčio 27 d.
41. Jiezno g. 2 rūsiuose – įspūdinga archeologijos ekspozicija, čia įsikurs muziejaus
filialas//Alytaus gidas.lt – 2013, rugpjūčio 27 d.
42. Daiva Bagdonienė. Alytaus kraštotyros muziejaus filiale atidaryta archeologinė ekspozicija//
Alytaus naujienos- 2013, rugpjūčio 29 d.
43. Gintarė Dusevičiūtė. Grikiai ir grikiai// Miesto laikraštis – 2013, rugpjūčio 30 d.
44. Gintarė Dusevičiūtė. Alytus taps grikių sostine!// www.ekologija.blogas.lt – 2013, rugsėjo 1.
45. Gintarė Dusevičiūtė. Alytiškai susitiko prie bendro bliūdo!//www.alytus.lt – 2013, rugsėjo 9.
46. Vilmantas Dunderis. 1863 – 1864 m. sukilimas: Alytaus mūšis//Gintarinesvajone.lt – 2013,
rugsėjo 16.
47. Vilmantas Dunderis. 1863 – 1864 m. sukilimas: Statiškės mūšis//Gintarinesvajone.lt – 2013,
rugsėjo 18.
48. Vilmantas Dunderis. 1863 – 1864 m. sukilimas: Krikštonių mūšis//Gintarinesvajone.lt –
2013, rugsėjo 20.
49. Irma Labutytė. Muziejus kviečia pažinti, kap gimtuosna kraštuosna šneka// Alytaus
naujienos – 2013, spalio 3.
50. Vilmantė Petrusevičienė. Matučio namuose gerų emocijų užteko ir vaikams, ir juos
atlydėjusiems suaugusiems// Alytausgidas.lt – 2013, spalio 22.
51. Vilmantė Petrusevičienė. Viskas vyko pagal Anzelmą Matutį// Alytaus naujienos – 2013,
spalio 24.
52. Paroda ‘Ir po šimto metų tamsoj žiba...” (XIX a. pr. Dzūkiški marškiniai) Utenos kraštotyros
muziejuje//www.ams.lt – 2013, spalio 21.
53. Audronė Jakunskienė. Keliaujančios Alytaus muziejaus parodos: ekspozicija, skirta
dzūkiškiems marškiniams, sužavėjo aukštaičius// Alytausgidas.lt – 2013, spalio 21.
54. Rasa Stanevičiūtė. Popietė “Tarp mūsų, mergaičių...” sudomino dailiosios lyties
atstoves//Alytausgidas.lt – 2013, spalio 28.
55. Rasa Stanevičiūtė. Rudeniui gerokai įsibėgėjus Alytaus kraštotyros muziejus vėl maloniai
kviečia miestiečius šeštadienio popietes leisti kartu!//www.alytus.lt – 2013, spalio 29.
56. Daiva Bagdonienė. Archeology in Yotvingians land//Tarptautinis žurnalas “Inspiring
Creativity. Promoting Culture and Creative Industries across Europe – 2013.
57. Rasa Stanevičiūtė. Advento švieselės muziejuje// www.alytus.lt - 2013, gruodžio 2.
58. Rasa Stanevičiūtė. Laikiname muziejaus pastate sužibo advent švieselės// Alytausgidas.lt –
2013, gruodžio 2.
59. Jotvingiškosios alytiškių parodos jau laukia pietų Lietuvos miestai ir miesteliai//
Alytausgidas.lt – 2013, gruodžio 11.
60. Deimantė Aidukaitė. Paroda „Kai sieloms neliko medžių// www.alytusplius.lt – 2013,
gruodžio 12.
61. Irma Labutytė. Laiškai jaunystei, arba raukšlės veide dar nereiškia senatvės //
www.alytusplius.lt – 2013, gruodžio 17.
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62. Rasa Stanevičiūtė. Misija – įvykdyta: šventėms ateiti greičiau padėjo
muziejininkai//Alytausgidas.lt – 2013, gruodžio 30.
Viso parengta 62 publikacijos.
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
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.

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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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)

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

1 LMA Rinkinių
mokslinio tyrimo sekcijos
konferencija „Muziejų
daugiafunkciškumas:
galimybės ir problemos“

1. Deimantė Aidukaitė. 1863 metais aš buvau dar jaunas vaikinas <...>// Dzūkų kultūros žurnalas
DAINAVA – 2013/1(25).
2. Vilmantas Dunderis. 1863 – 1864 metų sukilimo kovos Dzūkijos žemėje// Dzūkų kultūros
žurnalas DAINAVA – 2013/1(25).
3. Rasa Stanevičiūtė. Vaikų auklėjimo papročiai// Dzūkų kultūros žurnalas DAINAVA –
2013/1(25).
4. Irma Labutytė. Kajetonas Žievys ir lietuvių kalbos tarmės// Dzūkų kultūros žurnalas
DAINAVA – 2013/1(25).
5. Deimantė Aidukaitė. Jotvingių vardas gyvas Pietų Lietuvoje// Dzūkų kultūros žurnalas
DAINAVA – 2013/2(26).
6. Dusevičiūtė Gintarė. Metinių švenčių diskursas Lietuvos periodikoje 1940–1941 metų pirmos
sovietinės okupacijos laikotarpiu. Iš: Res Humanitariae XIII. Klaipėda: Klaipėdos universiteto
leidykla, 2013, p. 124–135.
2013 metų rugpjūčio 27 d. baigiamoji projekto “Istorinės Jotvingių žemės gyventojų
pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje”
konferencija, Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje.
Konferencijoje dalyvavo 68 dalyviai.
1. Projekto „Muziejus-mokykla-moksleivis“ rengiamos konferencijos diskusijos moderatorių
pasitarimas, Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje (1 darbuotojas) – 2013-05-15.
2. Projekto „Muziejus-mokykla-moksleivis“ konferencija, Vilniuje (1 darbuotojas) - 2013-0521.
3. Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „We are musems“, Vilnius (1 dalyvis) – 2013-0606-07 d.
4. Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Skaitmeninimas ir fotografinė atmintis“, skirta
senųjų fotografijų skaitmeninimo ir sklaidos projektui „Europeana Photography“ (1 dalyvis).
5. Dalyvauta Vytauto Didžiojo universiteto Kultūrų studijų ir etnologijos katedros organizuotoje
mokslinėje konferencijoje „Šiuolaikinės miesto kultūros tyrimai“ (1 darbuotojas) – 2013-09-20.
6. Projekto „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos
pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ viešinimo konferencija Suvalkų apygardos muziejuje,
Suvalkuose, Lenkijoje (5 dalyviai) – 2013-12-20.
1. Vilmos Jenčiulytės skaitytas pranešimas „Objektas ir simbolis. Alytaus rajono piliakalniai“
baigiamojoje projekto „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per
simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje
bibliotekoje, Seirijų g. 2. 2013 m. rugpjūčio 27 d.
2. Artūro Balčiūno skaitytas pranešimas „Jotvingių palikimo pritaikymas pažinimui
archeologinėje ekspozicijoje“ baigiamojoje projekto „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų

V. Dunderis
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pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ Alytaus
Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje, Seirijų g. 2. 2013 m. rugpjūčio 27 d.
3. Deimantė Aidukaitės skaitytas pranešimas „Jotvingių palikimas šiandien“ baigiamojoje
projekto „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos
pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje, Seirijų
g. 2. 2013 m. rugpjūčio 27 d.
4. Gintarės Dusevičiūtės skaitytas pranešimas „Kalėdų eglutė didžiuosiuose Lietuvos miestuose:
tarpukario, sovietmečio, nepriklausomos Lietuvos periodikos analizė“.Vytauto Didžiojo
universiteto Kultūrų studijų ir etnologijos katedros organizuotoje mokslinėje konferencijoje
„Šiuolaikinės miesto kultūros tyrimai“. 2013 m. rugsėjo 20 d.
5.Vilmanto Dunderio pranešimas „Dainavos krašto paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 760
metų sukakties minėjimas“ – 2013-09-20 ( Renginyje „Dainavos krašto rašytiniuose šaltiniuose
760 metų sukakties minėjimas“ Alytaus kultūros komunikacijos centre).

9. Kiti darbai
Alytaus archyvuose,
Valstybės Istorijos
archyve;
Alytaus bibliotekose,
nacionalinėje M. Mažvydo
bibliotekoje, MA
bibliotekoje
Paskaitos įstaigose ir
organizacijose.

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

Skaitytos 2 paskaitos:
1. Skaitytas pranešimas apie A. Matutį ir jo kūrybą Alytaus vaikų globos namuose. 2013- 01-31
2. Alytaus policijos komisariatas. Pranešimas „Lietuvos karalius Mindaugas“ – 2013-07-09 .
Darbas kt. mokslo institucijose:
1. Lietuvos istorijos institutas – 4 darbuotojai (3 dienos);
2. Lietuvos valstybinis istorijos archyvas – 1 darbuotojas (1 diena).
Darbas bibliotekose:
1. Vilniaus universiteto biblioteka – 2 darbuotojai (2 dienos);
2. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – 1 darbuotojas (1 diena);
3. Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka – 1 darbuotojas (1 diena);
4. Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje – 2 darbuotojai (2 dienos).

90 vnt.

Papildyti ir patikslinti 90 nuotraukų aprašai, sukeltos 90 nuotraukų su aprašais į LIMIS sistemą.

V. Petrusevičienė
V. Dunderis
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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

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

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

Atrinkti eksponatai 2014 – 2015 m . skaitmeninimui :
Raštijos knygų rinkinys – 17 vnt., Raštijos kalendorių rinkinys – 5 vnt., Raštijos periodikos
rinkinys – 50 vnt. ir filatelijos rinkinys – 10 vnt. Raštijos plakatų rinkinys – 48 vnt.

Faleristikos fondas 100
eksponatų, 5 negatyvų
juostos iš A. Matučio
muziejaus. Fotografijų
rinkinio, 4 knygos iš A.
Jonyno muziejaus
eksponatų rinkinio, 50
filokartijos eksponatų, 40
fotografijos rinkinio
eksponatų
Dalyvauti tarptautiniame
senų nuotraukų, sukurtų
1839- 1939 metais,
skaitmeninimo ir sklaidos
projekte
„Europenphotography“:

Suskaitmeninti 327 eksponatai (GEK 316):
Fotografijos rinkinio – 14 eksponatai (14 GEK)
Faleristikos – 308 eksponatai (308 GEK)
Sfragistika –3 eksponatai ( 3 GEK)
2 knygos: „Vokiečių okupacija Lietuvoje 1915-1919 m“, A. Biržys „Lietuvos miestai ir
miesteliai“ I tomas

Dalyvavimas Kultūros
istorijos darbo grupės
veikloje ir mokymuose

„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. Praktiniai mokymai LIMIS centre (suskaitmenintų eksponatų įvedimas į LIMIS
sistemą)Lietuvos dailės muziejaus Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninio ir LIMIS centre
dalyvavo 7 darbuotojai.

Suskaitmeninti
Krokialaukio fotografo
negatyvų archyvą (apie
100 vnt)

1. Nuskenuota 6 Alytaus žemės ūkio technikumo nuotraukos 1957 m. iš A. Antanevičiaus
archyvo.
2. Nuskenuota 130 nuotraukų iš ulono Stepo Maliausko albumo 2013-02-13,14.
3. Būsimo skaitmeninimo centro techninės bazės planavimas 2013-03-20.

1.Informaciniai
pranešimai – 20 (FM99,
Alytaus naujienos, Miesto
laikraštis,),
informaciniamereklaminiame leidinyje

1. Parengta 27 informacinių pranešimų apie parodas bei renginius interneto svetainėms www.muziejai.lt; www.skelbiu.lt; www.ams.lt; www.alytausgidas.lt; www.akultura.lt;
www.eb.lt; www.alytausmuziejus.lt;
17 informaciniai pranešimai - www.fm99.lt;
12 informacinių pranešimų - www.alytausgidas.lt;
5 informaciniai pranešimai - www.alytus-tourism.lt.

G. Tamošiūnienė
R. Stanevičiūtė
V. Dunderis
V.Jenčiulytė

G. Tamošiūnienė

D.Aidukaitė, V.Jenčiulytė
V. Dunderis
A.Balčiūnas
A.Kalašnikovienė
I.Labutytė
G. Tamošiūnienė

VII. RYŠIAI SU
VISUOMENE
1. Informacija
žiniasklaidai apie muziejų,
jo rinkinius ir renginius
(nurodyti parengtų
informacinių pranešimų
spaudai, radijo ir

D. Bagdonienė,
muziejininkai

televizijos laidų, kuriose
dalyvauta, skaičių)

„Ką veiksi po to“ interneto
svetainėse:
www.alytausmuziejus.lt;
www.muziejuportalas.lt;
www.alytausgidas.lt;
www.ams.lt; www.eb.lt;
www.xxlpramogos.lt;
www.cika.lt,
2. Reportažai apie
parodas, renginius,
konferencijas TV laidose:
„Kultūros aidai“ – 9;
„Tele Lėlinija“ – 2;LRT –
4.
3. Dalyvavimas radijo
laidose (FM99 ir kt.) – 10,
Lietuvos radijo – 2
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Informaciniai pranešimai spaudai: laikraščiui „Alytaus naujienos” – 17; „Miesto laikraštis – 4;
„Alytaus dienraštis“ – 6.
2. Reportažai apie parodas bei renginius muziejuje:
Dzūkijos TV – 27;
LTV laida „Panorama“ – 3;
Radijas „FM99“ – 12.
3. Dalyvavimas laidose ir kt.:
1. Interviu LRT laidai „Panorama“ apie parodą „Raštai margi, prijuostėn sudėti“.
2. Interviu Dzūkijos TV apie projektą „Muziejus – mokykla – moksleivis“ ir edukacinę
programą „Rekonstrucija. Žiediniai šarvai“. 2013-02-13.
3. FM99 „Afiša. Kultūra čia ir dabar“ liepos 15 d. apie koncertą „Dainuoju poeziją“.
4. Biržų televizija, laida „Mūsų Biržai“, interviu apie respublikinę edukacinių programų mugę.
http://www.youtube.com/watch?v=U2mmpBlvVGs&list=TLPZ7fRk29flTuqX_vdoHeDPaUdss6JYc.
5. Interviu „Žinių radijui“ apie Antano Jonyno 90-metį, lapkričio 28 d.
6. Interviu apie rašytoją A. Matutį: Dzūkijos TV (1), radijo stočiai „Pūkas“ (1).
7. Interviu apie A. Matutį ir muziejų radijo stočiai „Pūkas“ (1).
8. Dalyvauta FM99 laidoje „Tauškučių skrynelė“ (pasakojimas apie A. Matučio kūrybą, poezijos
popietę muziejuje) 10-13.
9. 2 interviu Dzūkijos TV apie kaukių konkursą „Išgąsdink žiemą“ (2013-01-25, 2013-02-12).
10. 2 interviu FM 99 radijui, laidai „Kultūra čia ir dabar.Afiša“ apie kaukių konkursą-parodą,
laidai „Tauškučių skrynelė“ apie Užgavėnių papročius ir simboliką (2013-01-29, 2013-02-10).
11. Interviu Dzūkijos TV laidai „Žinios“ apie juostų parodą Alytaus rajono savivaldybėje
„Juostose įausta Lietuva“. 2013 m. vasario 15 d. Prieiga internetu:
http://dzukijostv.lt/index.php/zinios?view=movie&tvid=2&movie=1373
12. Interviu Dzūkijos TV laidai „Žinios“ apie prijuosčių parodą Alytaus kraštotyros muziejuje
„Raštai margi, prijuostėn sudėti“. 2013m. vasario 22 d. Prieiga internetu:
http://dzukijostv.lt/index.php/zinios?view=movie&tvid=2&movie=1384
13. Interviu LRT laidai „Panorama“ apie prijuosčių parodą „Raštai margi, prijuostėn sudėti“
Alytaus kraštotyros muziejuje. 2013 m. vasario 26 d. Prieiga internetu:
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/34057
14. Prijuosčių parodos „Raštai margi, prijuostėn sudėti“ anonsinis pasakojimas telefonu per
FM99 laidą „Afiša“, vasario 18 d. 13.10 val.
15. Pasakojimas telefonu apie Velykų papročius FM99 laidoje „Tauškučių skrynelė“ kovo 24 d.
12.15 val.
16. Šeštadieninės popietės „Numargintos Velykos“ metu (kovo 23 d.) filmuota Dzūkijos TV
laida „Devynbėdžiai kodėlčiukai“. Rodyta kovo 26 d.
17.Interviu straipsniui „ Kaip atskirti žemaitišką margutį nuo dzūkiško?“ Kovo 31 d. Prieiga
internetu: http://www.menospalvos.lt/kaip-atskirti-zemaitiska-marguti-nuo-dzukisko/
18. Interviu apie Jurginių šventę Alytaus kraštotyros muziejaus kiemelyje Dzūkijos TV laidai
„Žinios“ 2013-04-23.
19. Interviu telefonu radijui FM99 apie edukacinę popietę „Tarp mūsų, mergaičių...“ spalio 23
d. 14.10 val.
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20. Interviu telefonu radijui FM99 apie edukacinę popietę „Advento švieselės“ lapkričio 28 d.
13.10 val.
21. Interviu telefonu interneto portalui www.alytusplius.lt apie edukacinę popietę „Misija –
šventės!“ gruodžio 17 d. Prieiga internetu:
http://www.alytusplius.lt/naujienos/kal%C4%97diniai-papuo%C5%A1imai-pasidarykitekal%C4%97din%C4%99-%C5%BEvaig%C5%BEd%C4%99-patys
22. Interviu telefonu Laisvosios bangos radijui - dzūkiškas pasakojimas apie Alytaus kraštotyros
muziejų lapkričio 18 d. Prieiga internetu: http://www.laisvojibanga.lt/pasikalbekim-2013-11-182/
23. Interviu „Miesto laikraščiui“: miesto šventės tradicijos; miesto gatvių pavadinimų teikimo
tradicijos. Publikuota: Ingrida Surdokaitė, „Artojų g. nedera šalia Kosmonautų g.“, 2013- 05-10.
24. Interviu radijuje FM99 apie Ekspoziciją „Kai sieloms neliko medžių“.2013-08-22.
25. Pasakojimas apie monetų istoriją Dzūkijos TV laidai „Devynbėdžiai kodėlčiukai“.2013-1025.
26. Interviu radijuje FM99 laidoje „Kultūra čia ir dabar“ apie edukacinę popietę „Senovės baltų
kario apranga ir ginkluotė. Žiedinių šarvų gamyba“ ekspozicijoje „Kai sieloms neliko medžių“.
2013-12-05.
27. Interviu Dzūkijos televizijai apie parodą „Kai sieloms neliko medžių“. 2013-12-20.
1. Reklaminė akcija naujos archeologinės ekspozicijos „Kai sieloms neliko medžių“ atidarymui:
parengta renginio programa, padaryti lankstinukai, kurie buvo platinami viešose vietose, anonsai
laikraštyje „Alytaus naujienos“, „Alytaus gide“, „Po To“, interviu radijuje FM99 apie muziejaus
organizuojamą konferenciją ir ekspozicijos atidarymą, informacija įv. interneto svetainėse..
2. Nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. per radiją FM99 buvo anonsuojamas renginys „Grikių šventė“.
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.alytus-tourism.lt ir kt.

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

3. Kita veikla

1. Reklamuoti renginius
internetinėse svetainėse:
www.alytausmuziejus.lt;
www.muziejuportalas.lt;
www.alytausgidas.lt;
www.ams.lt; www.eb.lt;
www.xxlpramogos.lt;
www.cika.lt;
www.SuperTravelNet.com
ir kt.
2. Elektroniniai laiškai
lojaliems muziejaus
lankytojams.
3. Muziejaus renginių
skrajutės kavinėse.
4. Plakatai įvairiose
miesto vietose, reikalui

1. Nuolat talpinama ir atnaujinama informacija apie renginius, vykstančius muziejuje bei jo
filialuose, interneto svetainėse: www.alytausmuziejus.lt; www.muziejuportalas.lt;
Kiekwww.alytausgidas.lt; www.ams.lt; www.eb.lt; www.alytauspliusai.lt; www.xxlpramogos.lt;
www.cika.lt; www.SuperTravelNet.com ir kt.
2. Informacija apie muziejaus renginius, parodas, akcijas siunčiama elektroniniais laiškais
muziejaus lankytojams, Alytaus miesto tarybos nariams, Alytaus miesto savivaldybės
administracijos darbuotojams, pagrindinėms mokykloms ir gimnazijoms, miesto ir rajono
bibliotekoms ir kt.
3. Skrajutės apie muziejuje vykstančius renginius dalijamos “Skrydžio” kavinėje.
4. Įvairiose miesto vietose, Alytaus rajono mokyklose nuolat kabinami muziejuje rengiamų
parodų plakatai.
5. Bendradarbiavimas su Alytaus trečiojo amžiaus universitetu.
Informacijos sklaida kitur:
1. Parengta informacija apie muziejų bei jo filialus Alytaus turizmo informacinio centro
rengiamam leidiniui lietuvių – anglų kalbomis.
2. Išsiųstos 6 muziejaus renginių nuotraukos Kultūros ministerijai 2013-11-15

D. Bagdonienė

esant, ir kitose apskrities
vietose.
5. Bendradarbiavimas su
TAU.
6. Vykdomų projektų
sklaida
VIII. METODINĖ
VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė
pagalba įvairiais
muziejaus veiklos
kausimais (kam, kokiais
klausimais buvo teikta)

2. Metodinės medžiagos
rengimas (tema, tikslinė
grupė, sklaidos būdas)
3. Darbas su stažuotojais
ir praktikantais
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3. Pateiktos grikių šventės nuotraukos Alytaus TIC 2013-12-13
4. Pateiktos muziejaus edukacijų nuotraukos Alytaus TIC 2013-12-18
5. Atrinktos ir pateiktos muziejaus fotografijos Turizmo departamento kuriamai internetinei
svetainei: http://www.lithuania.travel
6. Atnaujinta informacija bei nuotraukos ir pateiktos Alytaus Turizmo informacijos centro naujai
internetinei svetainei.

Studentų praktikos,
pagalba visuomeniniams
muziejams
konsultacijomis
ekspozicijų kūrimo,
eksponatų inv. ir kt.
klausimais.,

Konsultuoti 10 interesantų:
1. Darbas su VDU etnologijos ir kultūrų studijų bakalauro pakopos praktikante Neringa A., kuri
dalyvavo rengiant parodos „Raštai margi, prijusotėn sudėti“ koncepciją bei informacijos rinkimu
prisidėjo prie „Kai sieloms neliko medžių...“ parodos kūrimo.
2. Darbas su interesante Daiva Darcianovaite. Suteikta išsami informacija apie AKM vykdomų
edukacinių programų specifiškumą ir orientavimąsi į Dzūkijos krašto kultūrą, ekspozicijų,
atspindinčių krašto kultūrą išdėstymo specifiką, skirtą VU paveldosaugos magistrantės
baigiamajam darbui tema „Kraštotyros muziejai nepriklausomoje Lietuvos visuomenėje ir jų
vaidmuo formuojant krašto identitetą“.
3. Praktikantės iš VDU konsultacijos dėl tiriamojo darbo apie tarmes.
4. Praktikanto iš Alytaus kolegijos konsultacijos dėl tiriamojo darbo apie muziejaus leidinius
2013-02-04–2013-02-15.
5. Konsultacijos Alytaus kolegijos diplomantui dėl metraščio maketavimo ir medžiagos.
6. Konsultacijos Alytaus kolegijos diplomantui dėl metraščio maketavimo ir medžiagos.
7. Užpildytos anketos apie muziejuje vykdomas edukacines programas (Vėlinės, Žvakių
liejimas, Kūčios. Kalėdos, Velykos, Jaunimo pasipriešinimas sovietiniam režimui Lietuvoje).
Anketas pateikė Daiva Darčianovaitė, Vilniaus universiteto paveldosaugos magistrantė.
Informacija bus naudojama magistriniame darbe „Kraštotyros muziejai nepriklausomoje
Lietuvos visuomenėje ir jų vaidmuo formuojant krašto identitetą".
8. 1 interesantė: medžiaga tyrimui apie muziejaus (VU Kukltūros istorijos ir antropologijos III
kursas).
9. 1 ineresantė: pokalbis tema „Kraštotyros muziejai ir jų komunikavimo formos bei savo krašto
reprezentacinės formos (VU, paveldosaugos magistrė).
10. 1 interesantė: ekspozicijos „Gyvenimas abipus Nemuno“ analizė (VU Kultūros istorijos ir
antropologijos III kursas, muzeologijos kursas).

D. Bagdonienė,
muziejininkai

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

Muziejuje atliko praktiką 5 studentai:
Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos programos 3 kurso studentė – 1.
Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos programos 4 kurso studentė – 1.
Vytauto Didžiojo universiteto baltų regiono kultūros programos 2 kurso studentė – 1.
Alytaus kolegijos Multimedijos, dizaino ir leidybos technologijų programos 4 kurso studentas –
1.
Alytaus kolegijos Multimedijos, dizaino ir leidybos technologijų programos 3 kurso studentė –
1.

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

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

Numatoma atleisti 2
darbuotojus

Mokymasis Baltijos
muzeologijos mokykloje
Mokymasis keliaujančioje
muziejininkų mokykloje

Keturi darbuotojai atleisti:
Alytaus kraštotyros muziejaus salių prižiūrėtoja 1 etatas;
Pagalbinis darbininkas 1 etatas;
Muziejininkas 0,25 etato;
Muziejininkė 1 etatas.
Priimta dirbti:
Muziejininkė 0,75 etato;
Kultūros projektų vadovė 0,25 etato.
Seminarai kitur:
1. 2013 m. lapkričio 20, 25, 27 dienomis ir gruodžio 27 d. – seminaras „Savivaldybių
pasirenkamojo švietimo teikėjų vadybinių kompetencijų pagilinimas“, Alytaus Panemunės
pagrindinė mokykla – 1 darbuotojas.
2. Birželio 3, 4, 5 d. dalyvavimas savivaldybių muziejų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo
programoje „Muziejaus bendravimas su interesų grupėmis ir lankytojais“ I sesija. (Marijampolės
kraštotyros muziejus) – 1 darbuotojas.
3. Dalyvavimas seminare apie lėlių pritaikymą terapijoje „Vizualinės plastinės formos muzikos
terapijoje“ (07-29) – 1 darbuotojas.
4. Dalyvavimas seminare „Menas žmogaus gerovei“. Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių
industrijų asociacija. 4 akad val. (10-08) – 1 darbuotojas.
5. Dalyvavimas mokymuose „Visų savivaldybių pasirenkamojo vaikų švietimo teikėjų
neformaliojo ugdymo kompetencijų ugdymas“. Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje. 2013
m. gegužės 24, 27, 28 d., birželio 26, 27 d. – 2 darbuotojai.
6. Dalyvavimas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vykdomo Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1270 patvirtinto Tarmių metų priemonių plano
(Žin., 2012, Nr. 123-6191) priemonę „Surengti diskusijų, tarpinstitucinių pasitarimų
(konferencijų) ciklą, siekiant nustatyti nykstančias tradicijas, papročius ir tarmes kaip raiškos
priemones ir pagrįsti jų išsaugojimo programų rengimo tikslingumą (prireikus parengti siūlymus
Lietuvos Respublikos Vyriausybei)“ seminare Varėnos rajono viešojoje bibliotekoje spalio 30
d. Dalyviai – Druskininkų, Alytaus miesto ir rajono, Lazdijų, Trakų, Varėnos, rajonų
savivaldybių švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojai (etnografai, bibliotekininkai, muziejininkai,
pedagogai), bendruomenių atstovai – 1 darbuotojas.
7. Dalyvavimas seminare „Žiemos šventės“ Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre
(Žirmūnų g. 1B, Vilnius) lapkričio 26-27 d. Dalyviai – pedagogai, kultūros darbuotojai,
regioninių, nacionalinių parkų darbuotojai – 1 darbuotojas.
8. Mokymai dirbti su LIMIS, Lietuvos dailės muziejuje (Vilnius) kovo 6 d. – 2 darbuotojai.
9. Seminaras “Muziejaus bendravimas su interesų grupėmis ir lankytojais”, Marijampolėje,
spalio 7 – 9 d. – 1 darbauotojas.
10. Seminaras “Kūrybiška Europa 2014 – 2020”, Kaune, lapkričio 27 d. – 1 darbuotojas.
11. Seminaras “Lietuvos muziejų kelias: patirtis ir plėtojimo 2014-2018 m. gairės” Mokymo
centre “Dainava, Druskininkuose, lapkričio 28-29 d. – 2 darbuotojai.
12. Mokymai LIMIS centre dėl muziejinių vertybių skaitmeninimo, Vilniuje, gruodžio 11 d. – 6
darbuotojai.
13. Seminaras “2014 – 2020 Europos Sąjungos finansinis laikotarpis: ką turi žinoti

muziejininkai
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savivaldybės?”, Druskininkuose, gruodžio 13 d. – 1 darbuotojas.
Užsienyje:
Dalyvavimas praktiniuose mokymuose „Naujosios Varšuvos muziejų ekspozicijos“ Varšuvoje,
Lenkijoje. 2013 m. rugsėjo 18 – 20 d. – 3 darbuotojai.
3. Kita svarbi informacija
apie darbuotojus
(apdovanojimai ir kt.)
X. MUZIEJAUS
PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos
darbas

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

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

Alytaus kraštotyros muziejaus biblioteka 2013 metais pasipildė:
98 knygom, 3 audio/ video kompaktais, 247 vnt. laikraščių ir 6 vnt. žurnalų.
2014 m. sausio 1 d. duomenimis muziejaus bibliotekoje buvo 3582 knygos, laikraščių ir žurnalų
- 17493, garsinių regimųjų dokumentų - 131.
Muziejaus bibliotekoje buvo 516 skaitytojų apsilankymai.
Muziejaus moksliniame archyve yra 12 teminių apyrašų.

Numatoma pradėti
muziejaus ekspozicinio
pastato rekonstrukciją

Rengiama elektroninė kartoteka apie Alytaus miestą – užpildyta 1628 pozicijos.
Pradėta muziejaus rekonstrukcija
Sutvarkyti A. Matučio muziejaus laiptai
Laikinose muziejaus patalpose Putinų g. 22 sutvarkyta priešgaisrinė apsauga, įvesta
signalizacija, patalpos pritaikytos fondų saugykloms ir kabinetams.

Direktorė
______________________________
(Vadovo pareigos)

___________________________
(parašas)

2014-02____________________________________

Z. Baliukevičienė

A.Jakunskienė
A. Jakunskienė
J. Čaplikas

Audronė Jakunskienė
_____________________________________
(vardas, pavardė)

