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‘‘
2016 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

1.Metinės darbo ataskaitos, veiklos plano, prioritetinių
I ketv.
veiklos krypčių aptarimas, muziejaus struktūros esminis
pertvarkymas
2. Tolesnio pilies komplekso vystymo strategijos formavimo II ketv.
ES nauju finansavimo laikotarpiu aptarimas
3. Muziejaus veiklos efektyvinimo ir naujų iššūkių aptarimas III ketv.
4. Muziejaus veiklos rezultatų aptarimas, gairių planui
IV ketv.
numatymas
Muziejaus struktūros pertvarkymas ir su juo susijusių
III ketvirtis
dokumentų (skyrių nuostatai, pareigybių aprašai) rengimas
Pratęsti sutartį su nacionaliniu Baltarusijos Dailės muziejumi I ketvirtis
Paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Paroda...
Baltarusijos ir Lenkijos muziejuose“
Paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Baroko
pavasaris Biržuose“
Paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Biržų pilies ir
senamiesčio archeologiniai rinkiniai. Nuo seniausių laikų iki
XIX a. pr. Katalogas”
Parengti projektą Lietuvos kultūros tarybai dėl Muoriškių
pilkapių katalogo leidybos

Atsakingi asmenys

G.Butkevičius

G.Butkevičius
M. Vaičiulienė
G.Butkevičius

I paraiškų teikimo E. Lansbergienė
etapas
I paraiškų teikimo E. Lansbergienė
etapas
I paraiškų teikimo T. Niedvarienė
etapas
II paraiškų teikimo K. Duderis
etapas
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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)

1.4. Kiti darbai

Paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Lietuvos bajorų II paraiškų teikimo
Karpių genealoginio medžio restauravimas“
etapas
Teikti paraišką Lietuvos kultūros tarybai dėl respublikinės
II paraiškų teikimo
edukacijų mugės dvarų kultūros tema
etapas
Paraiška Lietuvos kultūros tarybai projektui „Istorijos
II paraiškų teikimo
rekonstrukcijos diena- Biržų žemė prieš 600 metų“
etapas

T. Niedvarienė

7 posėdžiai. Eksponatų įsigijimas (dovanotų, perkamų ir
gautų iš archeologinių kasinėjimų); priimtų laikinam
saugojimui eksponatų perkėlimas į pagrindinį ir pagalbinį
fondus; eksponatų nurašymas: eksponatų vertinimas tikrąja
verte.
Apie 5000 eksp. (į raštijos, archeologijos, fotografijos,
etnografijos ir kt. rinkinius). Eksponatus planuojama rinkti
išvykų, ekspedicijų metu, pirkti, gauti iš archeologinių
kasinėjimų, priimti dovanotus.
~25 išvykas, renkant eksponatus Biržuose, Biržų raj., kt.
Lietuvos vietovėse.

Per visus metus

T.Niedvarienė

Per visus metus

T.Niedvarienė

Per visus metus

Surinktų eksponatų tyrinėjimas, įvykių ir asmenų
identifikavimas, aktavimas ir perdavimas fondams.

Per visus metus

S. Kubiliūtė
J. Kriščiūnienė
V. Paunksnytė-Gailiūnienė
J. Kriščiūnienė,
S. Kubiliūtė,
V. Paunksnytė-Gailiūnienė
S. Kubiliūtė
R. Timukas

Sisteminti duomenis ir pildyti Mokslinį archyvą (toliau –
Per visus metus
MA), MA skaitmeninį archyvą, informacine medžiaga pildyti
diskusijų puslapį, duomenų bazę „Žmonės ir įvykiai“.
Mokslinio archyvo pertvarka
Per visus metus
Pabaigti tvarkyti rašytojo Petro Skodžiaus archyvą ir
medžiagą atiduoti į fondus (arba mokslinį archyvą)

Per visus metus

Tęsti pradėtą istorinės medžiagos apie Vabalninko krašto tremtinius Per visus metus
ir partizanus rinkimą ir sisteminimą.

R. Binkienė
E.Lansbergienė
K.Duderis

J. Kriščiūnienė,
S. Kubiliūtė
V. Paunksnytė-Gailiūnienė
V. Skujienė
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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)
2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek numatoma
eksponatų nurašyti, perkelti ir kodėl)
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra
3.1.Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius
numatoma tikrinti, nurodant juose esančių
eksponatų skaičių)
3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti
eksponatų grupes ir kiekį)

Surinktų eksponatų tyrinėjimas, įvykių ir asmenų identifikavimas, Per visus metus
aktavimas .

V. Skujienė

Į pirmines apskaitos knygas įrašyti G. Kavaliausko rinktos ir
dovanotos muziejui įvairių daiktų kolekcijos likusią neįrašytą
didžiąją dalį (filatelijos, filokartijos, faleristikos,
numizmatikos ir kt. eksponatai)
Tęsti kun. A. Balaišio archyvo tvarkymą. Surašyti apie 200 Per visus metus
eksp. (knygų)

L.Fergizienė

Apie 70 priėmimo aktų; apie 5000 eksponatų (tame sk.
Vabalninko skyriuje apie 50 eksponatų)

T.Niedvarienė
L.Fergizienė

Per visus metus

Suinventorinti 200 pagrindinio fondo eksponatų
Per visus metus
(fotografijos, raštijos, archeologijos, evangelikų reformatų
fondo, etnografijos, dailės labai blogos būklės, XX a.
dokumentikos, XVII –XVIII a. karybos )

T.Niedvarienė
D.Seibutienė

S. Kubiliūtė
V.Paunksnytė-Gailiūnienė
V.Nikšienė
K.Duderis
E.Raibužytė
R.Binkienė
E.Kėvišienė

_
Numatoma nurašyti 24 pagrindinio fondo eksponatus (labai
blogos būklės moterišką avalynę ir akinius)

I ketv.

T.Niedvarienė

Patikrinti dalį eksponatų ir perkelti į saugyklas, įrengtas
atkurto arsenalo patalpose (numizmatika – apie 6000 eksp.)

Per visus metus

T.Niedvarienė
D.Seibutienė

Restauruoti 1 dailės eksponatą (Lietuvos bajorų Karpių
genealoginis medis), jei bus gautas finansavimas

Per visus metus

T. Niedvarienė

Konservuoti apie 20 archeologinio metalo vnt.

K. Duderis
O. Čepinskienė
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3.3. Restauravimo tarybos darbas (numatomas
_
posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai)
3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas
Nuolat tikrinti fonduose (5 saugyklos (iš jų 2- 2-jų aukštų,
Per visus metus
(nurodyti saugyklų, salių kiekį, pagrindinius 1seifas) bei ekspozicinėse salėse (30) esančių eksponatų
priežiūros ir tvarkymo darbus)
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
3.5. Kiti darbai
Įvertinti tikrąja verte ~2000 pagrindinio fondo archeologijos
eksponatų.
III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS
1. Muziejų lankytojai (pagal filialus, tikslines Mokiniai, studentai, suaugusių žmonių grupės, šeimos, TAU
Visus metus
(trečiojo
amžiaus
universiteto
)
klausytojai,
socialinės
atskirties
grupes)

T. Niedvarienė
O. Čepinskienė

T. Niedvarienė
Ryšių su visuomene skyrius

grupės, senjorų klubai kt. visuomeninės organizacijos

2. Edukacinės programos (tęsiamų ir naujų
programų temos, kokioms lankytojų grupėms
jos skirtos, kur vyks)

3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta)

Tęsti 25 edukacines pamokas moksleiviams istorijos ir
etnografijos temomis, 1 suaugusiems etnografijos tema, 1
suaugusiems istorijos tema.
Sukurti 3 naujas edukacines pamokas moksleiviams.

Per visus metus

Ryšių su visuomene skyrius

Per visus metus

Ryšių su visuomene skyrius

Pagal poreikį vesti pamokas „Ką pasakoja seni daiktai“
pradinių klasių mokiniams Vabalninko skyriuje
Vabalninko skyriuje tęsti 2 edukacinius mokymus
moksleiviams ir suaugusiems: Kalėdinius ir prieš Velykas,
pasikviečiant tautodailininkus.
Knygos „Sėlos aktai. Acta Seloniae“ pristatymas,
dr. T. Baranausko paskaita.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus parodos „Lietuvininkų
kraštas: istorija, kultūrinė savastis ir paveldas“ ir
dokumentinio filmo apie Mažąją Lietuvą pristatymas
Protų kovos „Istorijos detektyvai“

Per visus metus

V. Skujienė

Visus metus

V. Skujienė

Vasario 2 d.

G. Butkevičius
K. Duderis

Vasario 4 d.

G. Butkevičius

Vasario 27 d.

Senosios muzikos edukacinių koncertų festivalis „Baroko
pavasaris Biržuose“

Kovo – balandžio
mėn.

L. Kuncytė
E. Raibužytė
G. Butkevičius
E. Lansbergienė
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Renginių ciklas, skirtas Kovo 11-ąjai (viktorinos, filmo „Aš
už tave pakalbėsiu“ pristatymas, koncertas)
Muziejaus naktis „Kvieskite daktarą...“

Renginiai Vabalninko skyriuje

G.Butkevičius
E. Lansbergienė
E. Raibužytė-Kalninienė
Gegužės 21 d.

Dr. Deimanto Karvelio monografijos apie Biržų
kunigaikštystę pristatymas
Blynų fiesta Kirkiluose- turizmo sezono atidarymas Kirkilų
amatų centre
Muziejų kelio „Dvarų kultūros atspindžiai“ renginiai

Gegužės mėn.

E. Lansbergienė
S. Kubiliūtė
L. Kuncytė
E. Lansbergienė

Birželio 4 d.

Kirkilų skyrius

Birželis-Liepa

Žolininkų ir pirtininkų suvažiavimas Kirkilų amatų centre

Rugpjūčio 15 d.

E. Lansbergienė
S. Kubiliūtė
R. Binkienė
Kirkilų skyrius

Knygos „Kunigaikščiai Radvilos“ pristatymas

Data tikslinama

E. Lansbergienė

Tradicinė edukacinė kelionė Europos paveldo dienoms

Rugsėjo mėn.

Edukacinė savaitė: naujų edukacinių programų pristatymas

Spalio mėn.

E.Raibužytė – Kalninienė
L. Kuncytė
L. Kuncytė

Advento ir Kalėdų renginių ciklas

Gruodžio mėn.

L. Kuncytė

Dalyvavimas pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ Sausio 13 d.

V. Skujienė

Antano Žilėno knygos, skirtos kraštiečiui kunigui Juozui
Breivai 125 –osioms gimimo metinėms ir Lietuvos
nepriklausomybės paskelbimo šimtmečiui, pristatymas.

Sausio 30 d.

V. Skujienė

Dalyvavimas kraštiečio rašytojo Balio Sruogos 120-ųjų
gimimo metinių renginiuose.
Vasario 16-osios renginiai.

Sausis- vasaris

V. Skujienė

Vasario 16 d.

V. Skujienė

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

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

S. Kubiliūtė,
V. Paunksnytė-Gailiūnienė,
T. Niedvarienė

Ekspozicijos ,,Etninės mažumos Biržų krašte“ koncepcijos
rengimas
Paruošti koncepciją Radvilų portretų parodai iš nacionalinio
Minsko dailės muziejaus.
Etnografijos ekspozicijos atnaujinimas skaitmeniniais
vaizdais
II Pasaulinio Karo ir Sovietinio laikotarpio ekspozicijos
papildymas interaktyvia laiko juosta ir nauja informacija
tremties žemėlapyje.
Atnaujinti pagrindinės Vabalninko skyriaus ekspozicijos
stendų dalį.
Biržų dailininkų grupės „8+“ darbų paroda

III ketv.

E. Raibužytė - Kalninienė

II ketvirtis

E. Lansbergienė

I ketv.
I ketv.

E. Raibužytė - Kalninienė
S. Kubiliūtė
E. Raibužytė - Kalninienė

Sausis- gruodis

V. Skujienė

Sausio mėn.

L. Kuncytė

6. Kita veikla
IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei
koncepcijų rengimas
2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas ir
vieta, nurodant filialą)

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta)

Sofijos Kanaverskytės paroda „Lietuvos valdovai“ Arsenalo Sausio mėn.
ekspozicijoje
Daivos Zalogienės keramikos paroda „Kalėdinis ažūras“
Sausio mėn.

G. Butkevičius

Keramikų seminaro ir Onutės Juškienės tapybos darbų paroda Vasario mėn.

L. Kuncytė

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus paroda „Lietuvininkų Vasario mėn.
kraštas: istorija, kultūrinė savastis ir paveldas“
Biržų tautodailininkų darbų paroda
Kovo mėn.

G. Butkevičius
L. Kuncytė
L. Kuncytė

Linos ir Juozo Kalinauskų darbų paroda (tapyba, medaliai)

L. Kuncytė

Aidos Dulkienės fotografijos paroda
Prof. Juozo Galkaus paroda „Radviliana“
K. Preidžiaus jubiliejinė tapybos paroda

Balandžio ir
gegužės mėn.
Balandžio ir
gegužės mėn.
Birželio ir liepos
mėn.
Rugpjūčio mėn.

L. Kuncytė

L. Kuncytė
L. Kuncytė
L. Kuncytė
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G. Markučio tapybos paroda

Rugsėjo mėn.

Raimondo Gurskio vėjo malūnų nuotraukų paroda

Spalio ir lapkričio L. Kuncytė
mėn.
Gruodžio mėn.
L. Kuncytė

Aukštaitijos dailė 2016. Karštas taškas
Skuja Braden porceliano paroda (Latvija, JAV)
Biržų rankdarbių klubo „Kraitė“ darbų paroda

Parodos muziejaus Vabalninko skyriuje

Rugsėjis- gruodis

5 įvairaus pobūdžio parodas.

Per metus.

Muziejaus stendinę parodą „Vidurio Baltijos amatai“
(lietuvių, anglų, latvių kalbomis) eksponuoti LietuvosLatvijos pasienio regiono Latvijos mokykloms.
Tarptautinė paroda „Radvilos. Didinga kunigaikščių epocha“
Minske, nacionaliniame Baltarusijos istorijos muziejuje
Tarptautinė paroda „Radvilos. Didinga kunigaikščių epocha“
muziejuje „Myro pilies kompleksas“
5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio Virtuali paroda „Astravo kapinyno radiniai“?
adresas)
Muziejų portalo (http://parodos.emuziejai.lt/)
Radvilų- Tiškevičių archyvo dokumentai
(http://parodos.emuziejai.lt/)
6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais
(kokioms parodoms, kokių ir kiek eksponatų
planuojama skolinti)

Spalio ir lapkričio L. Kuncytė
mėn.
Gruodžio mėn.
L. Kuncytė

Radvilų portretų (portreto?) paroda iš nacionalinio
Baltarusijos dailės muziejaus.
Erminos Čepienės atvirukų paroda „Žiemos gėlės“

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

L. Kuncytė

E. Lansbergienė

Sausio-vasario mėn. V. Skujienė

Visus metus

L. Kuncytė

Vasaris-kovas

E. Lansbergienė

Balandis-gegužė

E. Lansbergienė

I ketv.

K. Duderis

I ketv.

V. Nikšienė

Tarptautinei parodai „Radvilos. Didinga kunigaikščių
I - II ketv.
epocha“ – 11 eksponatų – Brastos (Radvilų ) biblija ir 10 vnt.
XVI a. II p. – XVIII a. II p. koklių eksponuoti Baltarusijos
nac. istorijos muziejuje bei Miro (Baltarusija) pilies
muziejuje.

T. Niedvarienė
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7. Kiti darbai

Planuojama paskolinti eksponavimui nuolatinėse
ekspozicijose ir parodose:
1. Vytauto Didžiojo karo muziejui nuolatinės ekspozicijos
papildymui - karybos eksponatus (keturspygliai, vad. „varnos
pėda“) – 5 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 staliukas ir foteliai) - 5 vnt.
4. LR Prezidentūrai eksponavimui Valstybės pažinimo centro
ekspozicijoje „Pilietis ir pilietiškumas“ – dalgį su ištiesinta
įtvaro kojele, naudotą 1863 m. sukilime – 1 vnt.
Parengti ekspozicinių salių aprašus 4 kalbomis (lietuvių,
I-II ketvirtis
anglų, latvių, rusų)

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, įskaitant Išleisti katalogą „Biržų pilies ir senamiesčio archeologiniai IV ketv.
elektroninius, rengimas ir leidyba
rinkiniai. Nuo seniausių laikų iki XIX a. pr.”
Katalogas „Muoriškių pilkapių archeologiniai radiniai“
2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų,
Trys informaciniai leidiniai
plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba
3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje 15-20 publikacijų laikraštyje „Biržiečių žodis“ apie žymias Per metus
rengimas
krašto asmenybes ir jų paveldą, saugomą muziejuje
Straipsnis tema „Vieno eksponato
„Lietuvos muziejų rinkiniai“
4. Moksliniai tyrimai (temos)

5. Mokslinių straipsnių rengimas

istorija“

leidinyje II ketv.

L. Kuncytė
E. Raibužytė-Kalninienė
T. Niedvarienė
K.Duderis
L. Kuncytė
E. Lansbergienė
S. Kubiliūtė
J. Kriščiūnienė
K. Duderis

Parengti 1918–1920 m. Biržų krašto savanorių sąrašus

I ketv.

S. Kubiliūtė

Archeologiniai tyrimai Vinkšninių kapinyno teritorijoje

II ketv.

K. Duderis

Straipsnis tema: ,,Dvarų kultūros reprezentavimas Biržų II ketv.
krašto muziejuje ,,Sėla“

V. Paunksnytė-Gailiūnienė

Straipsnio apie Brastos Bibliją publikavimas žurnale

V. Paunksnytė-Gailiūnienė

III ketv.
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,,Žiemgala“

6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas
Konferencija ,,Biržų krašto dvarų atgimimas“
Liepos 6 d.
muziejuje (tema, vieta)
7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose Lietuvos muziejų asociacijos rinkinių mokslinio tyrimo Balandžio 21 d.
konferencijose ne muziejuje (tema, vieta, sekcijos XIX mokslinė – praktinė konferencija ,,Dvarų
dalyviai)
kultūra Lietuvos muziejuose“, Žemaičių dailės muziejuje
Plungėje.
Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje konferencija, Kovo 15 d..
skirta J. Bielinio jubiliejui
8. Pranešimai mokslinėse konferencijose
Pranešimas tema ,,Dvarų kultūros reprezentavimas Biržų Balandžio 21 d.
krašto muziejuje ,,Sėla“, Lietuvos muziejų asociacijos
rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XIX mokslinėje –
praktinėje konferencijoje ,,Dvarų kultūra Lietuvos
muziejuose“, Žemaičių dailės muziejuje Plungėje.
9. Kiti darbai
VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR EKSPONATŲ
SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (jei vykdoma,
Fotografijos duomenų bazėje 100 įrašų su skaitmeniniais
nurodyti numatomų įvesti į muziejaus duomenų vaizdais.
bazę įrašų apie eksponatus bei skaitmeninių
Tęsti muziejaus eksponatų kompiuterinę apskaitą
vaizdų skaičių)
(numizmatikos eksponatai - 200 įrašų).
2. LIMIS
250
Per metus
3. Eksponatų skaitmeninimas
3. 1.Numatomų skaitmeninti eksponatų atranka Fotografijos, dokumentai, egodokumentika: turinys ir vertė, Per metus
(nurodyti prioritetinį kriterijų/-us: unikalumas, amžius, tema.
turinys ir vertė, fizinė būklė, amžius, rūšis,
Archeologija (Biržų pilis ir miestas): turinys ir vertė, amžius
tema, kt.)
3.2. Numatomų skaitmeninti eksponatų
300 fotografijų (be metaduomenų)
Per metus
skaičius
100 vnt. dokumentinio paveldo, liudijančio apie Lietuvos
valstybės kūrimosi laikotarpį
80 tekstilės eksponatų iš etnografijos rinkinių.

E. Raibužytė -Kalninienė
V. Paunksnytė-Gailiūnienė

L. Kuncytė
R. Binklienė
V. Paunksnytė Gailiūnienė

S.Kubiliūtė
T.Niedvarienė
T.Niedvarienė
T. Niedvarienė

S. Kubiliūtė,
E. Raibužytė – Kalninienė
V. Nikšienė
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30 Evangelikų reformatų Biržų parapijos gimimo ir krikšto
įrašų protokolų.
40 XX a. II p. eksponatų, menančių Lietuvos Respublikos
kūrimąsi po Nepriklausomybės atkūrimo.
Partnerio teisėmis dalyvauti LM ISC LIMIS projekte
„Skaitmeninis turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi
laikotarpį liudijantį dokumentinį paveldą – nacionaliniuose ir
tarptautiniuose portaluose“.
Suskaitmeninti informaciją, saugomą bendruomenės narių
archyvuose, 100 kultūros paveldo objektų, jų duomenis pateiks
į LIMIS sistemą.
4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų bazėmis Muziejininkų mokymai LM ISC LIMIS elektroninėje
gebėjimų ugdymas (dalyvavimas darbo
mokymų programoje : www.limismokymai.lt;
grupėse, mokymuose)
Muziejininkų mokymai „Mokymai dirbti su LIMIS“ ir „
Skaitmeninių vaizdų tvarkymo bei parengimo archyvavimui
mokymai“ Lietuvos dailės muziejuje
5. Kiti darbai
VII. RYŠIAI SU VISUOMENE
1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo Parengti 55 pranešimus vietinei spaudai: parodų anonsus,
rinkinius ir renginius rengimas (nurodyti
kvietimus į parodų atidarymus, muziejaus renginių anonsus.
numatomų parengti informacinių pranešimų
spaudai, radijo ir televizijos laidų kiekį)
2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems
Muziejų naktis, respublikinis Muziejų kelias „Dvarų kultūros
planuojamos specialios reklamos kampanijos) atspindžiai“, paroda iš nacionalinio Baltarusijos dailės
muziejaus
3. Kita veikla
VIII. METODINĖ VEIKLA

01–04 mėn.

S. Kubiliūtė

II ketvirtis

Povilas Variakojis
Emilija Raibužytė –
Kalninienė
Vijolė Nikšienė

Per metus

L.Kuncytė

Gegužės,
birželio,
rugsėjo mėn

L.Kuncytė

1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais
muziejaus veiklos kausimais

II – IV ketv.

E.Lansbergienė
L.Kuncytė
R.Binkienė
S.Kubiliūtė
J.Kriščiūnienė

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

Metodinė pagalba jaunam specialistui

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

2 savanoriai iš Europos Sąjungos šalių, 2 praktikantai –
aukštųjų mokyklų studentai

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ atleisti
darbuotojų skaičius)

Planuojama organizuoti konkursą Kirkilų amatų centro
vedėjo pareigoms užimti. Galima kadrų kaita susijusi su
muziejaus struktūros pertvarka
2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos Poreikis bus derinamas su pasiūla.
aukštosiose mokyklose, dalyvavimas
2-3 muziejininkai numatę kelti kvalifikaciją VU
seminaruose, kursuose, konferencijose
Lietuvoje ir užsienyje (temos, vieta, numatomi Muzeologijos katedroje.
dalyviai)
X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ
VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas
Pagal galimybes komplektuoti leidinius istorine, etnografine,
kraštotyrine, archeologine, bibliografine, informacine
tematika. Tvarkyti bibliotekoje esančių knygų ir spaudinių
apskaitą.
Užprenumeruoti rajoninius laikraščius ir žurnalus. Sutvarkyti
ir paruošti saugojimui 2015 m. žurnalus ir periodinius
leidinius.
Rekataloguoti muziejaus bibliotekos leidinius, sukuriant jų
detalius bibliografinius aprašus. Vesti jų apskaitą LIMIS
portale.
Rinkti ir kaupti muziejaus bibliografiją.
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

II – IV ketv.

L. Kuncytė,
Dž. Flenderienė
K. Duderis,
E. Raibužytė - Kalninienė

Per metus

G.Butkevičius

Per metus

E. Lansbegienė

V. Nikšienė
Visus metus

Visus metus
Visus metus
Visus metus
Visus metus

Visus metus
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mokslinės bibliotekos fonduose muziejaus bibliotekos
vartotojams.
Naudotis Nacionalinės bibliografijos duomenų banko
bibliografiniais įrašais atsakant į vartotojų pateikiamas
užklausas.
Teikti informaciją ir padėti muziejaus darbuotojams ruošiant
įvairius projektus.
2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, kiti Vykdomo pilies tilto kapitalinio remonto stebėsena
ūkiniai darbai)
Spintelių lankytojų daiktams rūbinėje įrengimas
Dirbtuvių patalpos kapitalinis remontas

Visus metus
Visus metus
Sausio mėn.

E. Kuncė

Sausio mėn.
Sausio-kovo mėn.

Paveikslų kabinimo sistemos sumontavimas parodinėse salėse Vasario mėn.

3. Kitų padalinių darbas

Direktorius
(Vadovo pareigos)

Avarinių medžių iškirtimas pilies teritorijoje

Vasario mėn.

Kirkilų amatų centro paruošimas vasaros sezonui
(vandentiekis, kanalizacija)
Prie tilto esančių patrankų bokštelių remontas (perkelta iš
praėjusių metų)
Pilies rūmų elektros instaliacijos remontas

Kovo – balandžio
mėn.
Gegužės mėn.

Eksponatų saugyklos automatinės gaisro gesinimo sistemos
kapitalinis remontas
Rūbinės grindų šlifavimas ir perlakavimas (perkelta iš
praėjusių metų)
Vabalninko ir Kirkilų skyrių veikla integruota bendrą planą
atitinkamose grafose

Spalio mėn.

(parašas)

Spalio mėn.

Lapkričio mėn.

Gintaras Butkevičius
(vardas, pavardė)

2014-02- 15
(Užpildymo data)
___________________________________________
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