Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2009 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. ĮV-12
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m.
sausio 12 d. įsakymo Nr. ĮV- 17 redakcija)
BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJAUS ,,SĖLA‘‘
2015 M. VEIKLOS PLANAS
Veiklos sritis
I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1. Muziejaus tarybos darbas (numatomas
posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai)

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką
reguliuojančių dokumentų rengimas
3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio
organizacijomis rengimas
4. Projektinė veikla (paraiškų rengimas:
projekto ir fondo pavadinimas)

Planuojama

Įgyvendinimo
terminai

Atsakingi asmenys

1.Metinės darbo ataskaitos, veiklos plano, prioritetinių
veiklos krypčių aptarimas
2. Tolesnio pilies komplekso vystymo strategijos
formavimo ES nauju finansavimo laikotarpiu aptarimas
3. Muziejaus veiklos efektyvinimo ir naujų iššūkių
aptarimas
4. Muziejaus veiklos rezultatų aptarimas, gairių planui
numatymas
Jei iškils poreikis

I ketv.

G.Butkevičius

Bendradarbiavimo sutartys su Bauskės (Latvija) ir Miro
(Baltarusija) pilių muziejais.
Paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui ,,Skaitmeninio
turinio integravimas ir pritaikymas įvairių amžiaus grupių
bei specialiųjų poreikių lankytojų edukacijai Biržų krašto
muziejus „Sėla“ sovietinio laikotarpio ekspozicijoje“.

III -IV ketv.

G.Butkevičius

Teikta 2014 m.
lapkričio mėn.

E.Raibužytė

Paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Lietuvos
bajorų Karpių genealoginio medžio restauravimas“
Paraiška Kultūros tarybai katalogo „Muoriškių pilkapiai“
leidybai

Teikta 2014 m.
lapkričio mėn.
Iki balandžio
mėn.

T.Niedvarienė

II ketv.
III ketv.
IV ketv.
G.Butkevičius

K.Duderis
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5. Kiti darbai
II. MUZIEJAUS RINKINIAI
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas
posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai)
1.2.Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, kiek, į
kokius rinkinius ketinama įsigyti)

1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta)

Paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Biržų
senamiesčio archeologinių tyrimų suvestinė (iki 2014 m.)“
Paraiška Kultūros Tarybai inovatyvių paslaugų kūrimo
projektams
Paraiška Kultūros tarybai su „Radvilų kelio“ dalyviais
tarpsritiniams projektams
Paraiška konferencijos katalogo leidybai Kultūros paveldo
departamento paveldo sklaidos programai

Iki balandžio
mėn.
Iki balandžio
mėn.
Iki balandžio
mėn.
Teikta vasario
mėn.

K.Duderis

7 posėdžiai. Eksponatų įsigijimas (dovanotų, perkamų ir
gautų iš archeologinių kasinėjimų); priimtų laikinam
saugojimui eksponatų perkėlimas į pagrindinį ir pagalbinį
fondus; eksponatų nurašymas (esant poreikiui)
Apie 6000 eksp. (į raštijos, archeologijos, fotografijos,
etnografijos ir kt. rinkinius). Eksponatus planuojama rinkti
išvykų, ekspedicijų metu, pirkti, gauti iš archeologinių
kasinėjimų, priimti dovanotus eksponatus (tame skaičiuje
Vabalninko skyriuje - apie 50)
Perimti dalį mokytojo Jurgio Kutros archyvo, asmenines
nuotraukas ir laiškus rašytus iš tremties. Dalia Kutraitė,
Vilnius

Per metus

T.Niedvarienė

Per metus

T.Niedvarienė

Vasario- birželio
mėn.

E.Raibužytė

Perimti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
Biržų filialo saugomą medžiagą apie Biržų krašto žmones
nukentėjusius nuo Sovietų Sąjungos represijų ir
dalyvavusių partizaninėje kovoje.
~25 išvykas, renkant eksponatus Biržuose, Biržų raj., kt.
Lietuvos vietovėse.

Sausio-kovo mėn. E.Raibužytė

Fotografuoti Biržų miesto gatves ir pastatus, gretinti su
senojo miesto vaizdais, parengti anotacijas virtualiai

Balandis- gegužė

Per visus metus

L. Kuncytė
V. Nikšienė
E.Lansbergienė
V.PaunksnytėGailiūnienė

S. Kubiliūtė
J. Kriščiūnienė
V. PaunksnytėGailiūnienė
S. Kubiliūtė
R. Timukas
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1.4. Kiti darbai

2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita (kiek numatoma
išrašyti priėmimo aktų, įrašyti eksponatų į
pirminės apskaitos knygas)
2.2. Inventorinimas (kiek numatoma
suinventorinti pagrindinio, pagalbinio fondo
eksponatų)

2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti kortelių
skaičius)

parodai
Tęsti pradėtą susirašinėjimą su D. Kutraite ir medžiagos
apie Kutrų giminę rinkimą.
Tęsti pradėtą istorinės medžiagos apie Biržų krašto
tremtinius ir partizanus rinkimą ir sisteminimą ir
skaitmeninimą.
Surinktų eksponatų tyrinėjimas, įvykių ir asmenų
identifikavimas, aktavimas ir perdavimas fondams.

Vasaris- birželis

E.Raibužytė

Per visus metus

E.Raibužytė

Per visus metus

S. Kubiliūtė
J. Kriščiūnienė
V. PaunksnytėGailiūnienė
S. Kubiliūtė
R. Timukas

Sisteminti duomenis ir pildyti Mokslinį archyvą (toliau MA), MA skaitmeninį archyvą, informacine medžiaga
pildyti diskusijų puslapį, duomenų bazę „Žmonės ir
įvykiai“
Surašyti ir perduoti fondams G.Kavaliausko rinktą įvairių
daiktų kolekciją (filatelijos, filokartijos, faleristikos,
numizmatikos ir kt. eksponatai) – apie 4000 vnt.
Tęsti kun. A.Balaišio archyvo tvarkymą. Surašyti apie 500
eksp. (knygų)

Per visus metus

Apie 70 priėmimo aktų; apie 6000 eksponatų (tame
skaičiuje Vabalninko skyriuje apie 50 eksponatų)

Per visus metus

T.Niedvarienė
L.Fergizienė

Suinventorinti 200 pagrindinio fondo eksponatų
Per visus metus
(fotografijos, raštijos, archeologijos, evangelikų reformatų
fondo, etnografijos, dailės, XX a. dokumentikos )

S. Kubiliūtė
V.PaunksnytėGailiūnienė
V.Nikšienė
K.Duderis
E.Raibužytė
R.Binkienė
E.Kėvišienė

Per visus metus

T.Niedvarienė
T.Niedvarienė
D.Seibutienė

_
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2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek numatoma
eksponatų nurašyti, perkelti ir kodėl)
2.5. Kiti darbai
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra

Eksponatų nurašymas, perkėlimas iš vieno fondo į kitą
esant poreikiui

Per visus metus

T. Niedvarienė

3.1.Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius
numatoma tikrinti, nurodant juose esančių
eksponatų skaičių)
3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti
eksponatų grupes ir kiekį)

Patikrinti dalį eksponatų ir perkelti į saugyklas, įrengtas
atkurto arsenalo patalpose
(archeologija – apie 7000 eksp.)
Restauruoti 1 dailės eksponatą (Lietuvos bajorų Karpių
genealoginį medį), jei bus gautas finansavimas

Sausio-birželio
mėn.

T.Niedvarienė

Per visus metus

T.Niedvarienė
O.Čepinskienė
K.Duderis

Nuolat tikrinti fonduose (4 saugyklos (iš jų 2- 2-jų aukštų),
2 seifai, atviri fondai) bei ekspozicinėse salėse (28) esančių
eksponatų būklę, fiksuoti drėgmės ir temperatūros daviklių
parodymus (darbo dienomis - 2 k. per dieną), atlikti būtiną
prevencinę eksponatų priežiūrą. Saugyklose atlikti būtinus
dezinfekcijos darbus.
Tikrinti muziejaus Vabalninko skyriaus eksponatų laikymo
ir eksponavimo sąlygas
Prevencinės priežiūros specialistės stažuotė LDM
P.Gudyno restauravimo centre, siekiant įgyti metalo
restauratoriaus kvalifikaciją

Per visus metus

T.Niedvarienė

II-III ketvirtis

O.Čepinskienė

Mokiniai, studentai, suaugusių žmonių grupės, šeimos, TAU
(trečiojo amžiaus universiteto ) klausytojai, socialinės atskirties
grupės, senjorų klubai kt. visuomeninės organizacijos

Visus metus

Ryšių su visuomene
skyrius

3.3. Restauravimo tarybos darbas
(numatomas posėdžių skaičius ir svarstytini
klausimai)
3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas
(nurodyti saugyklų, salių kiekį, pagrindinius
priežiūros ir tvarkymo darbus)

3.5. Kiti darbai
III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS
1. Muziejų lankytojai (pagal filialus, tikslines
grupes)
2. Edukacinės programos (tęsiamų ir naujų
programų temos, kokioms lankytojų grupėms
jos skirtos, kur vyks)

Konservuoti apie 30 vnt. archeologinių radinių
(archeologinio metalo) iš Biržų piliavietės.
_

Tęsti 2 edukacines pamokas moksleiviams, 1 suaugusiems
Visus metus
etnografijos tema, 11 pamokų istorijos temomis mokiniams
bei suaugusiems. Atnaujinti 2 edukacines pamokas
etnografijos tema.

L. Kuncytė
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3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta)

Parengti naują pamoką Vasario 16-osios ir Kovo 11- osios
progai ikimokyklinio amžiaus vaikams, pradinių klasių
moksleiviams
Parengti pamoką “Biržų Bastioninė pilis: praeitis ir
dabartis”
Parengti pamoką apie meno ir tiksliųjų mokslų sintezę

I ketvirtis

E. Kėvišienė

II ketvirtis

L Kuncytė

IV ketvirtis

Atnaujinti pamoką „Seni daiktai prabyla“

II ketvirtis

E. Kėvišienė
R. Binkienė
R. Binkienė

Atnaujinti pamoką „Nuo lino iki apdaro“

III ketvirtis

R. Binkienė

Parengti pamoką „Dingusio miesto paslaptys“

I ketvirtis

L. Kuncytė

Parengti dvi edukacines programas (8 užsiėmimų ciklus)
dalyvaujant projekte Muziejus-Mokykla-Moksleivis
Vasario 16-osios renginiai: Dokumentinis filmas apie dr.
Joną Basanavičių, paskaita apie biržiečius
Nepriklausomybės akto signatarus, Biržų miesto Garbės
piliečių pagerbimas, koncertas
Viktorina visuomenei apie Lietuvos valstybę (rajono
istorijos mokytojų metodinė grupė), dokumentinio filmo
„Lietuvos dvarų atgimimas“ pristatymas
Katalogo „Astravo kapinynas VIII-XI a.“ pristatymas,
I.Vaškevičiūtės paskaita apie Žiemgalių regiono ribas,
rekonstruotų istorinių žiemgalių drabužių pristatymas
Dr. Ingridos Jakubavičienės knygos „Seserys. Sofija
Smetonienė ir Jadvyga Tūbelienė“ pristatymas
Senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris“

II ketvirtis
Vasario 15-16 d.

E.Lansbergienė
L.Kuncytė
G.Butkevičius

Kovo 10 d.

E.Lansbergienė

Kovo 14 d.

K.Duderis

Kovo – balandžio
mėn.
Balandžio mėn.

S. Kubiliūtė

„Naktis muziejuje“

Gegužės 16 d.

E.Lansbergienė

Biržų miesto šventės renginiai

Rugpjūčio 1-2 d.

G.Butkevičius

Tarptautinė amatų mugė

Rugpjūčio 29 d.

L.Kuncytė

Papildytos sovietmečio ekspozicijos pristatymas rajono
istorijos mylėtojams, mokytojams

Rugsėjis

E.Raibužytė
J.Kriščiūnienė

G.Butkevičius
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Renginiai Vabalninko skyriuje

4. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas ir
kaip numatoma atnaujinti)
5. Fondų lankytojų aptarnavimas (kokius ir
kiek lankytojų planuojama aptarnauti)

Tradicinė edukacinė kelionė, skirta Europos paveldo
dienos, pasirinkto objekto sutvarkymas
D. Karvelio knygos „Biržų kunigaikštystė“ pristatymas

Rugsėjis
Lapkritis

S. Kubiliūtė
K.Duderis
E.Lansbergienė

Kino sekmadieniai arsenalo salėje (Radvilų, Biržų istoriją
pasakojančių filmų ir TV laidų peržiūros ir aptarimai)
Renginių ciklas Vytauto Petrulio 125 metinėms

Gruodis

M.Meškauskienė

Vasaris-kovas

V.Skujienė

Renginys „ Dainuojantis pavasaris“, skirtas miesto šventei.
(Vabalninko Balio Sruogos gimnazija) Atvykusių svečių
supažindinimas su Biržų krašto muziejaus „Sėla“
Vabalninko skyriumi, miestu.
Sukurtų Vabalninko pinigų „VABOLIO“ ekspozicijos
pristatymas (muziejus – biblioteka).
Renginys – susitikimas „Svajonė“, skirtas skulptūros
,,Svajonė,, sumanytojos ir mecenatės Janinos
Černiauskaitės Kuncevičienės 85-mečiui, Muziejaus
Vabalninko skyriaus įkūrimo 20-metis
Renginys rašytojo Gendručio Morkūno 55- mečiui
pažymėti (muziejus- biblioteka).
Knygos „Natiškių sodžius“ pristatymas Natiškių kaimo
bendruomenei. Algirdas Garbauskas.
Natiškiečio dailininko Algirdo Petrulio 100-ųjų metinių
paminėjimas dailininko gimtinėje. Natiškiai.
Iliustruotas renginių archyvas

Balandžio 23-26
d.

V.Skujienė

Birželio 6 d.

V.Skujienė

Rugsėjis

V.Skujienė

Rugsėjis

V.Skujienė

II ketvirtis

L.Kuncytė

Apie 100 lankytojų: leidyklų darbuotojai, mokslininkai, Per visus metus
ekspedicijų dalyviai, studentai, mokiniai, kt. muziejų
muziejininkai, besidomintys istorija
bei genealogija
asmenys

S.Kubiliūtė

6. Kita veikla
IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei
koncepcijų rengimas

Paroda „Pusbroliai Mikalojai (Rudasis ir Juodasis)
Radvilos- kunigaikščių epochos pradžia“

Vasario-rugpjūčio E.Lansbergienė
mėn.
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LMK „Liaudies meno grožis“ paroda iš muziejaus fondų
2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas ir
vieta, nurodant filialą)

Gegužės- rugsėjo
mėn.
Sausio-lapkričio
mėn.
Sausio-vasario
mėn.
Gegužės- birželio
mėn.
Kovo- rugsėjo
mėn.
Sausio 20 iki
vasario 22
Sausio 20 iki
vasario22
Vasario 28 –
kovo 29
Vasario 28 –
kovo 29
Balandžio mėn.

J.Kriščiūnienė

Gegužės mėn.

L.Kuncytė

Gegužės mėn.

L.Kuncytė

Birželio mėn.

L.Kuncytė

Paroda iš Aizkrauklės (Latvija) muziejaus rinkinių
(siuvinėjimas)

Liepos mėn.

L.Kuncytė

Olgos Suveizdytės kūrybinių darbų paroda

Rugpjūčio mėn.

L.Kuncytė

Tarptautinė paroda „Pusbroliai Mikalojai (Rudasis ir
Juodasis) Radvilos- kunigaikščių epochos pradžia“

Rugpjūčiorugsėjo mėn.

E.Lansbergienė

LMK „Liaudies meno grožis“ paroda iš muziejaus fondų

Rugsėjo- spalio
mėn.

J.Kriščiūnienė

Sovietinio laikotarpio ekspozicijos papildymas
skaitmeniniu turiniu
Rūmų rūsio vienos ekspozicinės salės atnaujinimas
Grafų Tiškevičių Biržų valdymo laikotarpio ekspozicijos
papildymas
Tremties ekspozicijos atnaujinimas Vabalninko skyriuje.

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta)

Biržų V. Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus
moksleivių kūrybinių darbų paroda.
Tapytojos Rūtos Eidukaitytės kūrybinių darbų paroda
Virginijaus Benašo ekologinė paroda „keisTAI“.
Biržų krašto tautodailininkų kūrybinių darbų paroda
Paroda „Aukštaitijos fotografija“
Vidurio Graikija fotografijose. Parodą remia Graikijos
ambasada
Keramikos darbų paroda „Ženklai ir simboliai“. Projekto
„Keramikos dirbtuvės Ramygaloje“. 2014 m. vasaros
kūrybiniai darbai
Biržų rankdarbių klubo „Kraitė“ kūrybinių darbų paroda

E. Raibužytė
J.Kriščiūnienė
J.Kriščiūnienė
J.Kriščiūnienė
V.Skujienė
L.Kuncytė
L.Kuncytė
L.Kuncytė
L.Kuncytė
L.Kuncytė
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Biržų rankdarbių asociacijos „Fantazijų skrynia“ darbų
paroda
Prof. Alberto Gursko grafikos darbų paroda

Lapkričio mėn.

L.Kuncytė

Lapkričio mėn.

L.Kuncytė

Biržų dailininkų grupės „8+“ kalėdinė paroda

Gruodžio mėn.

L.Kuncytė

Daivos Zalogienės keramikos darbų paroda

Atidarymas
gruodžio 23 d.
Gruodžio mėn.

L.Kuncytė

Mezginių paroda „ Vilnos taku į Velykas“. Dalyvauja viena
iš auksarankių veteranių- mezgėja, audėja Genė
Indriliūnienė.

Vasario mėn.

V.Skujienė

Lietuviškų pinigų paroda iš asmeninio Algirdo Garbausko
fondo.
Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos mokinių plakatų,
skirtų vaikų finansinio švietimo savaitei, „Finansiškai
atsakingo elgesio formavimas“ paroda

Kovo mėn.

Tautodailininko Rimanto Zinkevičiaus kalėdinė paroda
Parodos muziejaus Vabalninko skyriuje

Sukurtų Vabalninko pinigų „VABOLIO“ ekspozicija.
Dalyviai visi norintys dalyvauti miesto bendruomenės
nariai. Muziejus – biblioteka.
Kalėdinė paroda
4. Parodos kituose muziejuose ir institucijose
Lietuvoje ir užsienyje (pavadinimas, vieta)
5. Virtualios parodos (pavadinimas,
tinklalapio adresas)

L.Kuncytė

Balandžio mėn.
Balandžiogegužės mėn.
Gruodžio mėn.

Muziejaus stendinę parodą „Vidurio Baltijos amatai“
(lietuvių, anglų, latvių kalbomis) eksponuoti LietuvosLatvijos pasienio regiono Latvijos mokykloms.
Tęsti fotografijų parodos „Biržai seniau ir dabar. Vaizdai iš
to paties kampo“ darbus. http://birzumuziejus.lt/

Per metus

L.Kuncytė

III-IV ketvirtis

S.Kubiliūtė
R.Timukas

Virtuali paroda „Astravo kapinyno radiniai“
Muziejų portalo (http://parodos.emuziejai.lt/)
Radvilų- Tiškevičių archyvo dokumentai
(http://parodos.emuziejai.lt/)

III ketvirtis

K.Duderis

II ketvirtis

V.Nikšienė
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6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais
(kokioms parodoms, kokių ir kiek eksponatų
planuojama skolinti)

Planuojama paskolinti eksponavimui nuolatinėse
ekspozicijose ir parodose:
1. Vytauto Didžiojo karo muziejui nuolatinės ekspozicijos
papildymui - karybos eksponatus (5 vnt. keturspyglių, vad.
„varnos pėda“ bei ginklą - liepsnosvaidį) – 6 vnt.
2. Etnokosmologijos muziejui nuolatinės ekspozicijos
papildymui - kryžių saulutę su mėnulio simboliais – 1 vnt.
3. Kauno rajono muziejui J.Naujalio ekspozicijos
papildymui – baldų komplektą, priklaususį kompozitoriui,
chorų dirigentui J.Naujaliui (kortų staliuką ir fotelius) - 5
vnt.
4. Vilniaus dailės akademijai parodai „Absoliuti tekstilė“ –
gobeleną, naudotą Dilių koplyčioje, XVII a. – 1 vnt

T.Niedvarienė
Visus metus

Visus metus
Visus metus

Sausio-gegužės
mėn.

7. Kiti darbai
V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių,
įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba

2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų,
plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba
3. Publikacijų kultūros ir periodinėje
spaudoje rengimas

Parodos „Pusbroliai Mikalojai (Rudasis ir Juodasis)
Radvilos- kunigaikščių epochos pradžia“ katalogas
Katalogas „Biržų pilies ir senamiesčio archeologiniai
rinkiniai. Nuo seniausių laikų iki XIX a. pr. “
Muoriškio pilkapio archeologijos radinių katalogas
Atvirlaiškių rinkinys
Informacinė skrajutė apie muziejaus ekspoziciją
15-20 publikacijų laikraštyje „Biržiečių žodis (ir
tinklaraštyje „Selonija“): Biržų krašto asmenybės, įdomūs
muziejaus eksponatai ir per juos pasakojamos istorijos.

Rugpjūčio mėn.

E.Lansbergiene

Birželio mėn.

T.Niedvarienė

Lapkričio mėn.
III ketvirtis

K.Duderis
Lina

Per metus

E.Lansbergienė,
S.Kubiliūtė
J.Kriščiūnienė

5 straipsniai regioninėje spaudoje apie ištremtus ir Per metus
rezistencinėje kovoje dalyvavusius biržiečius.
4. Moksliniai tyrimai (temos)

5. Mokslinių straipsnių rengimas

E.Raibužytė

Astravo kapinyno archeologiniai tyrimai

Birželis-rugsėjis

K.Duderis

Biržų senamiesčio archeologinių tyrimų suvestinė

II-IV ketvirtis

K.Duderis

Straipsnis muziejų biuleteniui „Archajiškojo Šiaurės Balandžiomėn.
Lietuvos muzikavimo atspindžiai Biržų krašto muziejuje

R.Binkienė
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„Sėla“
Biržų senamiesčio archeologinių tyrimų suvestinė

IV ketvirtis

6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas
muziejuje (tema, vieta)

K.Duderis

Parodos pristatymo konferencija „Pusbroliai Mikalojai
Rugpjūčio 1 d.
(Rudasis ir Juodasis) Radvilos- kunigaikščių epochos
pradžia“
7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose LMA XVIII mokslinė-praktinė konferencija „Etniškumas ir Balandžio 22 d.
konferencijose ne muziejuje (tema, vieta, regioniškumas XXI amžiaus muziejuose“ LDM: Vytauto
dalyviai)
Kasiulio muziejus
Tarptautinė mokslinė konferencija „Берковские чтения. Gegužės 26-27 d.
Книжная культура в контексте международных
контактов“.
Baltarusija.
Muziejus
„Miro
pilies
kompleksas“

E.Lansbergienė
L.Kuncytė

8. Pranešimai mokslinėse konferencijose

Pranešimas „Archajiškojo Šiaurės Lietuvos muzikavimo
Balandžio 22 d.
atspindžiai Biržų krašto muziejuje „Sėla“
Pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Gegužės 26-27 d.
„Берковские чтения. Книжная культура в контексте
международных контактов“. Baltarusija. Muziejus „Miro
pilies kompleksas“

R.Binkienė

Pranešimas „Biržų kunigaikštystės atspindžiai Biržų krašto
muziejuje „Sėla“ “ muziejuje organizuojamoje
konferencijoje „Pusbroliai Mikalojai (Rudasis ir Juodasis)
Radvilos- kunigaikščių epochos pradžia“

Rugpjūčio1 d.

E.Lansbergienė

Tęsti kompiuterinė eksponatų apskaitą: numizmatikos
eksponatų – 200 įrašų; fotografijos eksponatų – 100 įrašų.

Per metus

T.Niedvarienė
S.Kubiliūtė

Muziejininkų mokymai Šiaulių „Aušros“ muziejaus

spalis

E.Lansbergienė

9. Kiti darbai
VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR EKSPONATŲ
SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (jei vykdoma,
nurodyti numatomų įvesti į muziejaus
duomenų bazę įrašų apie eksponatus bei
skaitmeninių vaizdų skaičių)
2. LIMIS (kokie vykdomi parengiamieji

R.Binkienė
V.PaunksnytėGailiūnienė

V. PaunksnytėGailiūnienė
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darbai)
3. Eksponatų skaitmeninimas
3. 1.Numatomų skaitmeninti eksponatų
atranka (nurodyti prioritetinį kriterijų/-us:
unikalumas, turinys ir vertė, fizinė būklė,
amžius, rūšis, tema, kt.)
3.2. Numatomų skaitmeninti eksponatų
skaičius

Skaitmeninimo centre

3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo projektuose
(pavadinimas, partneriai, kt.)
4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų
bazėmis gebėjimų ugdymas (dalyvavimas
darbo grupėse, mokymuose)
5. Kiti darbai
VII. RYŠIAI SU VISUOMENE
1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo
rinkinius ir renginius rengimas (nurodyti
numatomų parengti informacinių pranešimų
spaudai, radijo ir televizijos laidų kiekį)
2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems
planuojamos specialios reklamos
kampanijos)

-

Fotografijos, dokumentai, egodokumentika: turinys ir vertė,
amžius, tema.
Archeologija (Biržų pilis ir miestas): turinys ir vertė,
amžius
150 dokumentų
50 archeologijos eksponatų
300 fotografijų (be metaduomenų)

T.Niedvarienė

Per metus

V.Nikšienė
E.Raibužytė
K.Duderis
S.Kubiliūtė

Dalyvauti Šiaulių „Aušros“ muziejaus skaitmeninimo
centro mokymuose

E. Raibužytė
K. Duderis

2 Biržų krašto etninei kultūrai skirtos laidos
Etnografiniams regionų metams. (VšĮ Aukštaitijos
televizija).

S.Kubiliūtė

„Naktis muziejuje“

Ryšių su visuomene
skyrius

Paroda „Pusbroliai Mikalojai (Rudasis ir Juodasis)
Radvilos- kunigaikščių epochos pradžia“
Biržų miesto šventės renginiai

3. Kita veikla
VIII. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais
muziejaus veiklos kausimais

Metodinė pagalba jaunai specialistei

2. Metodinės medžiagos rengimas (tema,
tikslinė grupė, sklaidos būdai)

-

S. Kubiliūtė
J.Kriščiūnienė
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3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais
IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ atleisti
darbuotojų skaičius)
2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos
aukštosiose mokyklose, dalyvavimas
seminaruose, kursuose, konferencijose
Lietuvoje ir užsienyje (temos, vieta,
numatomi dalyviai)
X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas

3-5 praktikantai

G.Butkevičius

Planuojama priimti 3 darbuotojus (jei Steigėjas skirs
papildomų etatų)
Poreikis bus derinamas su pasiūla.

G.Butkevičius
Per metus

E.Lansbergienė

3-4 muziejininkai numatę kelti kvalifikaciją VU
Muzeologijos katedroje,
2- projekto Muziejus-mokykla-moksleivis stažuotės

Pagal galimybes komplektuoti leidinius istorine,
etnografine, kraštotyrine, archeologine, bibliografine,
informacine tematika. Tvarkyti bibliotekoje esančių knygų
ir spaudinių apskaitą.
Nuolat pildyti kraštotyrinę ir teminę muziejaus bibliotekos
duomenų bazę iš periodinių leidinių, knygų, žurnalų ir
tęstinių leidinių.
Užprenumeruoti rajoninius laikraščius ir žurnalus.
Sutvarkyti ir paruošti saugojimui 2014 m. žurnalus ir
periodinius leidinius.
Rekataloguoti muziejaus bibliotekos leidinius, sukuriant jų
detalius bibliografinius aprašus.
Rinkti ir kaupti muziejaus bibliografiją. Teikti informaciją
portalui „Lietuvos muziejai“.
Aptarnauti muziejaus bibliotekos lankytojus ir teikti
informaciją iš bibliotekos fonde esančios medžiagos
muziejaus darbuotojams, moksleiviams, studentams, Biržų
krašto ir kitų rajonų gyventojams.
Teikti konsultacijas informacijos paieškos klausimais,
padėti susirasti bei suteikti reikiamą medžiagą, esančią
muziejaus mokslinės bibliotekos fonduose muziejaus

Kovo mėn.

V.Nikšienė
2015 – 01-12

2015 – 01-12

2015-01-31
2015 – 01-12
2015 – 01-12
2015 – 01-12

2015 – 01-12
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bibliotekos vartotojams.

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai,
kiti ūkiniai darbai)

3. Kitų padalinių darbas

Direktorius
(Vadovo pareigos)

Naudotis Nacionalinės bibliografijos duomenų banko
(NBDB) bibliografiniais įrašais atsakant į vartotojų
pateikiamas užklausas.
Teikti informaciją ir padėti muziejaus darbuotojams
ruošiant įvairius projektus. Vesti ekskursijas.
Teikti konsultacijas kolegoms, skaitmeninantiems
eksponatus. Skaitmeninti muziejaus eksponatus,
dokumentus.
Konsultuotis su LIMIS centro, Biržų Viešosios bibliotekos
darbuotojomis ir kt. skaitmeninimo, elektroninio katalogo
sudarymo klausimais. Kelti kvalifikaciją įvairiuose
mokymuose.
Rūbinės grindų šlifavimas ir perlakavimas

Lapkričio mėn.

Prie tilto esančių patrankų bokštelių remontas
Kiemo šaligatvio smulkus remontas

Balandžio mėn.
Liepos mėn.

Eksponatų gabenimas į arsenalo pastate įrengtas saugyklas

Vasario mėn.

Restauravimo laboratorijos įrengimas

Kovo mėn.

Buvusios staliaus dirbtuvių patalpos remontas

Rugpjūčio mėn.

2015 – 01-12
2015 – 01-12
2015 – 01-12

2015 – 01-12
E. Kuncė

Vabalninko skyriaus plano veiklos įtrauktos į planą prie
atitinkamų sričių

(parašas)

Gintaras Butkevičius
(vardas, pavardė)

2015-02- 15
(Užpildymo data)
___________________________________________
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