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)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJAUS
2014 M. VEIKLOS ATASKAITA Nr.V1-32
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)

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

Buvo planuota

Pasiektas rezultatas

Atsakingas asmuo

2014 metais buvo numatyta
surengti 3 posėdžius, kurių
metu būtų svarstomi šie
klausimai:
1. 2013 m. veiklos ataskaita,
2014 m. veiklos planai.
2. Strateginiai įstaigos veiklos
planai 2015–2017 m.
3. Einamieji klausimai.
Neplanuota.

Surengti 2 muziejaus tarybos posėdžiai, kurių metu buvo svarstyti šie
klausimai:
1. 2013 m. veiklos ataskaita, 2014 m. veiklos planai.
2. Strateginiai įstaigos veiklos planai 2015–2017 m.
3. Katalogo „Klaipėdos pilies ir senamiesčio architektūrinė keramika
XIV a.–XIX a. vid.“ maketas.

Neplanuota.

1. Parengta sutartis su UAB turizmo agentūra „Lithuanian Holidays“ O. Blagnytė
dėl turistų grupių lankymosi muziejuje (sutartis pasirašyta balandžio 1
d.; neterminuota).
2. Parengta sutartis su UAB turizmo agentūra „Klaipėdos Mėja“ dėl
turistų grupių lankymosi muziejuje (sutartis pasirašyta birželio 18 d.;
neterminuota).
3.Parengta sutartis su UAB turizmo agentūra „Lithuanian tours“ dėl
turistų grupių lankymosi muziejuje (sutartis pasirašyta rugsėjo 8 d.;
neterminuota).
1. Pateikta paraiškai Lietuvos kultūros tarybai tęstinio projekto
A. Kavaliauskienė
„Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas“ leidybos darbams; finansavimas
negautas.
2. Pateikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai ,,Klaipėdos krašto XX a. R. Songailaitė
pradžios moterų tautinio kostiumo – švarkelių (bliuzių)

1. Pateikta paraiška Lietuvos
kultūros tarybai tęstinio
projekto „Vakarų Lietuvos
istorinis kostiumas“ leidybos
darbams.

J. Genys
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5. Kiti darbai
II. MUZIEJAUS
RINKINIAI:
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos
darbas (posėdžių skaičius,
svarstyti klausimai)

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

2. Pateikta paraiška Lietuvos
kultūros tarybai ,,Klaipėdos
krašto XX a. pradžios moterų
tautinio kostiumo – švarkelių
(bliuzių) konservavimas“.
3. Rengiama paraiška Lietuvos
kultūros tarybai ,,Klaipėdos ir
Biržų pilių bei senamiesčių
osteologinės medžiagos
tyrimai“.

konservavimas“; gautas finansavimas – 5 000 Lt.
3. Paraiškos ,,Klaipėdos ir Biržų pilių bei senamiesčių osteologinės
medžiagos tyrimai“ Lietuvos kultūros tarybai nutarta neteikti.
4. LR Kultūros paveldo departamentui teikta projekto ,,Klaipėdos
pilies ir senamiesčio architektūrinė keramika XIV a.–XIX a. pr.
Katalogas. I etapas“ paraiška. Gautas finansavimas – 7 000 Lt (maketo
parengimui).

Planuojama muziejaus fondus
papildyti 2 000 eksponatų.
Per metus numatoma surengti
8 posėdžius šiems klausimams
spręsti:
1. Eksponatų pirkimas;
2. Naujai gautų eksponatų
paskirstymas į pagrindinį ir
pagalbinį fondus;
3. Eksponatų vertės
nustatymas;
4. Eksponatų, gautų
nemokamai ir rastų
archeologinių tyrimų metu
2014 m. realios vertės
nustatymas.
Per metus planuojama įsigyti
2 000 eksponatų archeologijos,
istorijos, etnografijos rinkinių
papildymui.
Eksponatų įsigijimo būdai:
1. Eksponatų pirkimas.
2. Eksponatų paieška.
3. Eksponatų dovanojimas.

Muziejus fondai papildyti 2 659 eksponatais.

Z. Juškėnienė

Posėdžių skaičius – 5.
Svarstyta:
1. Eksponatų paskirstymas į pagrindinį ir pagalbinius fondus;
2. Eksponatų pirkimas.
3. Eksponatų, gautų nemokamai 2014 m., vertės nustatymas.

Z. Juškėnienė

Per metus įsigyti 2 659 eksponatai. Iš jų:
Pagrindinio fondo 196 eksponatai. Iš jų:
Istorijos skyriaus ikonografijos rinkinys – 195;
Etnografijos skyriaus rinkinys – 1 eksponatas;
Pagalbinio fondo įsigyti 2 463 eksponatai. Iš jų:
Archeologijos rinkinys – 2 455 eksponatai.
Etnografijos rinkinys – 8 eksponatai.
Iš muziejų papildžiusių eksponatų 195 – dovanoti, 9 eksponatai

Z. Juškėnienė

R. Songailaitė
R. Songailaitė
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nupirkti už 850 Lt.
1.3. Ekspedicijos, išvykos
(vieta, trukmė, dalyviai)

1.4. Kiti darbai

Ekspedicijos po Mažąją
Lietuvą renkant etnografinę
medžiagą. Tikslas – fiksuoti
senuosius tradicinius
Klaipėdos krašto drabužių
pavadinimus ir tekstilės
terminus.
Archeologinių rinkinių
tvarkymas naujose saugyklose.

Klaipėdos raj. Kisinų ir Ketvergių kaimuose rinkta etnografinė
medžiaga apie aprangą Mažojoje Lietuvoje. Surinkta medžiaga
pristatyta 2014 m. lapkričio 27 d. muziejaus 90-ies metų sukakties
paminėjimo proga atidarytoje parodoje „Naujai atrasta sena“ Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2).

A. Kavaliauskienė

Tvarkyti archeologiniai rinkiniai naujose saugyklose.

J. Mažeikaitė
L. Rutkaitienė
D. Papariga
R. Songailaitė

1. Išrašyti 5 eksponatų
priėmimo aktus.
2. Visus naujai gautus
eksponatus įrašyti į pirminės
apskaitos knygą GEK ir
pagalbinės medžiagos knygą P
(2 000 vnt.).
Numatoma per metus
suinventorinti 2 600
eksponatų, iš jų: 2 179
pagrindinio fondo eksponatus.
Iš jų :
istorijos rinkinio – 500 vnt.;
etnografijos rinkinio – 400
vnt.;
archeologijos rinkinio
(Dramos teatro aikštės
sutvarkymas II etapas 1986 m)
– 1 279 vnt.
Pagalbinio fondo – 421
eksponatus, iš jų:
istorijos rinkinio – 200 vnt.

Išrašyta 11 eksponatų priėmimo aktų.

Z. Juškėnienė

Į gaunamų eksponatų knygą GEK ir P įrašyti 2 659 eksponatai.

Z. Juškėnienė

Per metus suinventorinti (mokslinė inventorizacija) 3 576 eksponatai,
iš jų
pagrindinio fondo – 3 355, iš jų:
istorijos fondo – 700 vnt.;
etnografijos rinkinio – 400 vnt.;
archeologijos rinkinio:
skvero prie Darbo gatvės (1989 m.) radiniai – 108 vnt.;
Dramos teatro aikštės 1986 m. II etapo radiniai – 2147 vnt.
Iš viso – 2 255 eksponatai.
Pagalbinio fondo:
Klaipėdos dramos teatro radiniai (1983 m.) – 221 vnt.

S. Karalius
R. Mečinskienė
S. Vaičiūnienė
M. Kubilienė
R. Bračiulienė,
D. Papariga
R. Songailaitė

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)
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2.3. Kartotekos (išrašytų
kortelių skaičius)

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

archeologijos rinkinio
(Dramos teatras 1984 m. P9910/1-22) – 221 vnt.
Numatoma užpildyti 2 600
kartotekos kortelių.

Užpildyta 8 180 kartotekos kortelių.

Nenumatyta.

Nevyko.

1. Vesti eksponatų įsigijimo
komisijos aktų žurnalą F1.
2. Vesti eksponatų priėmimo
aktų knygą F2.
3. Kontroliuoti eksponatų
vidaus judėjimą. Rašyti
eksponatų vidaus judėjimo
aktus, vesti aktų registrą.
4. Rašyti laikinam saugojimui
perduotų eksponatų aktus,
vesti aktų registrą.
5. Suderinti su kitais muziejais
deponuotų eksponatų sąrašus.
6. Naujai gautus eksponatus
sutvarkyti pagal eksponatų
tvarkymo taisykles.
7. Naujai gauti eksponatai
išskirstyti po saugyklas pagal
muziejuje nustatytą eksponatų
saugojimo sistemą.
8. Topografinius sąrašus
papildyti naujai gautų

1. Naujai gauti eksponatai sutvarkyti pagal eksponatų tvarkymo
taisykles.
2. Naujai gauti eksponatai išskirstyti po saugyklas pagal muziejuje
nustatytą eksponatų saugojimo sistemą.
3. Vedamas eksponatų įsigijimo komisijos aktų žurnalas F1.
4. Vedama eksponatų priėmimo aktų knyga F2.
5. Vedamas eksponatų vidaus judėjimo registras. Rašomi aktai.
6. Vedamas laikinai perduotų eksponatų registras, rašomi perdavimo
aktai.
7. Sutvarkyti eksponatai naujose patalpose:
Saugykla Nr. 5 – dailės kūriniai (paveikslai);
Saugykla Nr. 7 – senoji skulptūra ir tautodailės skulptūra;
(Eksponatai sugrupuoti ir sudėti į spintas ir lentynas, padaryti
topografiniai sąrašai eksponatų saugojimo vietoje, padarytos atžymos
kortelėse apie eksponatų saugojimo vietą.)
8. Sutvarkyti etnografijos rinkinio eksponatai – kokliai. Sudėti į dėžes,
padaryti topografiniai sąrašai.
9. Suderinti su kitais muziejais deponuotų eksponatų sąrašai.
10. Deponuoti 193 eksponatai, iš jų :
2 eksponatai Rambyno regioniniam parkui;
4 eksponatai Šiaulių „Aušros“ muziejui;
23 eksponatai Liudviko Rėzos kultūros centrui;

S. Karalius
R. Mečinskienė
S. Vaičiūnienė
I. Budginienė
Z. Juškėnienė
M. Kubilienė
R. Bračiulienė,
D. Papariga
R. Songailaitė

Z. Juškėnienė
I
Z. Juškėnienė
Z. Juškėnienė
Z. Juškėnienė
Z. Juškėniėnė
Z. Juškėnienė
I. Budginienė

I. Budginienė
A. Kavaliauskienė
M. Kubilienė
Z. Juškėnienė
Z. Juškėnienė
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eksponatų aprašais.
9. Dalyvauti Muziejaus
rinkinių komisijos darbe.
10. Vertinti 2014 m.
nemokamai gautus eksponatus
ir teikti užpajamuoti
buhalterinėje apskaitoje.

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),

32 eksponatai S. Kuso siuvimo įmonei;
1 eksponatas Klaipėdos laikrodžių muziejui;
1 eksponatas VĮ „Hesonos“ klubui;
130 eksponatų Klaipėdos kūno kultūros rekreacijos centrui.
11. Eksponatų realios vertės nustatymas:
2014 m. nemokamai gautiems ir rastiems archeologinių tyrimų metu
2 650 eksponatams nustatyta vertė – 5 153 litai.
Sudaryti 2014 m. nemokamai gautų eksponatų sąrašas ir suvestinė.
Eksponatai pateikti užpajamuoti buhalterinėje apskaitoje pagal
užpajamavimo aktą.
12. Dalyvauta Muziejaus rinkinių komisijos darbe.
13. Vykdoma temperatūros ir drėgmės kontrolė muziejaus saugyklų
patalpose.

Z. Juškėnienė
I. Budginienė

Z. Juškėnienė
I. Budginienė
Z. Juškėnienė

Neplanuojama.

Direktoriaus 2014-02-26 d. įsakymu Nr. VI-17 patikrinti etnografinio A. Kavaliauskienė
rinkinio eksponatai – senoji skulptūra. Surašytas patikrinimo aktas. M. Kubilienė
Patikrinimo metu rasti 245 eksponatai.
I. Budginienė

Numatoma restauruoti ir
konservuoti 232 Mažosios
Lietuvos istorijos muziejaus
eksponatus, iš jų muziejaus
restauratorių konservuojami
bus 142 eksponatai, iš kurių:
keramikos eksponatų – 50 vnt.;
archeologinės medienos ir
etnografijos eksponatų – 40
vnt.
archeologinio metalo – 50 vnt.;
tekstilės eksponatų – 2 vnt.;
Muziejaus restauratorių bus
restauruojama 90 eksponatų, iš
jų:
keramikos eksponatų – 15 vnt.;
medienos ir etnografijos
eksponatų –5 vnt.;

Iš viso per metus muziejuje ir kituose restauravimo centruose
konservuoti ir restauruoti 383 muziejaus eksponatai.
Iš jų Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje:
restauruoti 126 eksponatai, iš jų:
15 keramikos eksponatų;
14 popieriaus eksponatų;
2 medienos eksponatai;
95 archeologinio metalo eksponatai;
konservuoti 214 eksponatai, iš jų:
141 keramikos eksponatas;
18 archeologinio metalo;
55 medienos eksponatai.
53 muziejaus eksponatai restauruoti kituose restauravimo centruose, iš
jų:
1 tekstilės eksponatas restauruotas LDM P. Gudyno restauravimo
centre;
52 archeologinio metalo eksponatai restauruoti Panevėžio kraštotyros
muziejaus restauravimo centre.

J. Mažeikaitė
L. Rutkaitienė
E. Gvildytė
R. Bračiulienė
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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)

popieriaus eksponatų – 10 vnt.; Užpildytų pasų nėra.
archeologinio metalo
eksponatų – 10 vnt.;
Pagal sutartis muziejaus restauratoriai restauravo ir konservavo 73
Panevėžio kraštotyros
eksponatus iš kitų muziejų.
muziejaus restauravimo
skyriuje numatoma
Tęsiamas šulinio konservavimas LDK Valdovų rūmuose.
konservuoti ir restauruoti 50
vnt. archeologinio metalo
eksponatų.
Bus tęsiamas archeologinio
šulinio konservavimas
Lietuvos nacionaliniame
muziejuje LDK Valdovų
rūmai.
Pagal poreikį.
Nevyko.
1. Eksponatų saugojimo sąlygų 1. Eksponatų saugojimų sąlygų tikrinimas Pilies muziejaus Karlo
patikrinimas, priežiūros darbai poternoje. Išvalytos ekspozicinės nišos, nuvalyti eksponatai.
Pilies muziejuje ir Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje.
2. Patikrintos istorinės ekspozicijos salės MLIM, išvalytos vitrinos.
3. Eksponatų saugojimų sąlygų tikrinimas, eksponatų valymas
Tremties ir rezistencijos ekspozicijoje.
4. Archeologinių rinkinių tvarkymas naujose saugyklose.

3.5. Kiti darbai

1.Vykdyti saugyklų patalpų
signalizacijos priežiūrą.
2.Vykdyti temperatūros ir
drėgmės kontrolę muziejaus
saugyklų patalpose.

5. Etnografijos ir tautodailės tekstilės eksponatų ir koklių tvarkymas
persikėlus į naujas muziejaus fondų saugyklas.
1.Vykdyta saugyklų patalpų signalizacijos priežiūra.
2.Vykdyta temperatūros ir drėgmės kontrolė muziejaus saugyklų
patalpose.
3. Vykdytas eksponatų klasifikavimas ir tvarkymas naujose fondų
patalpose:

Z. Genienė
S. Vaičiūnienė
S. Karalius
Z. Genienė
S. Vaičiūnienė
S. Karalius
S. Karalius
J. Mažeikaitė
L. Rutkaitienė
D. Papariga
R. Songailaitė
A. Kavaliauskienė
M. Kubilienė
Z. Juškėnienė
I. Budginienė
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3. Vykdyti eksponatų
klasifikavimą ir tvarkymą
naujose fondų patalpose:
3.1. Sutvarkyti eksponatuspaveikslus
3.2. Sutvarkyti eksponatusskulptūras
4. Sunumeruoti lentynas,
eksponatus išdėstyti laikymo
vietose, surašyti topografinius
sąrašus, padaryti laikymo
vietos schemą, padaryti
atžymas fondinėse kortelėse
apie eksponato buvimo vietą
fonduose.
III. LANKYTOJŲ
APTARNAVIMAS
1.Muziejaus lankytojai
(pagal filialus, tikslines
grupes)

Planuojama, jog muziejuje ir
jo padaliniuose per metus
apsilankys 27 000 lankytojų.
Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje apsilankys 13 500
lankytojų:
ekskursijose – 1 000 lankytojų;
edukaciniuose užsiėmimuose –
7 000 lankytojų;
pavienių lankytojų – 2 500;
renginiuose apsilankys 3 000
lankytojų.
Pilies muziejuje apsilankys 9
500 lankytojų, iš jų:
ekskursijose – 2 200 lankytojų;
edukaciniuose užsiėmimuose –
1 200 lankytojų;
pavienių lankytojų –5 000;
renginiuose apsilankys – 1 100
lankytojų.

Bendras muziejaus lankytojų skaičius 2014 m. – 26 734 lankytojai.
Iš jų:
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje 14 280, iš jų:
Ekskursijose 1 233, iš jų:
suaugusiųjų – 318 lankytojų;
moksleivių – 915 lankytojų.
Edukaciniuose užsiėmimuose – 7 577 dalyviai, iš jų:
suaugusiųjų – 614 dalyvių;
moksleivių – 6 963 dalyviai.
Pavienių lankytojų – 2 146, iš jų:
suaugusiųjų – 1 143 lankytojai;
moksleivių – 1 003 lankytojai.
Renginiuose – 3 324 lankytojai, iš jų:
suaugusiųjų – 2 346 lankytojai;
moksleivių – 978 lankytojai.
Pilies muziejaus bendras lankytojų skaičius – 8 079, iš jų:
Ekskursijose – 2 577 lankytojai, iš jų:
suaugusiųjų – 1 177 lankytojai;

O. Blagnytė
D. Našutinskaitė
L. Kubiliutė
D. Varkalis
S. Simanaitienė
S. Karalius
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Kalvystės muziejuje
apsilankys 3 600 lankytojai, iš
jų:
ekskursijose – 500 lankytojų;
edukaciniuose užsiėmimuose –
2 000 lankytojų;
pavienių lankytojų – 1 000;
renginiuose apsilankys – 100
lankytojų.
Skulptūrų parke įvairiuose
muziejaus rengtuose
renginiuose dalyvaus 400
lankytojų, iš jų:
ekskursijose – 100 lankytojų;
edukaciniuose užsiėmimuose –
300 lankytojų.

moksleivių – 1 400 lankytojų.
Edukaciniuose užsiėmimuose – 1 337 dalyviai, iš jų:
suaugusiųjų – 69 dalyviai;
moksleivių – 1 268 dalyviai.
Pavienių lankytojų – 3 853, iš jų:
suaugusiųjų – 2 167 lankytojai;
moksleivių – 1 686 lankytojai.
Renginiuose – 312 lankytojų, iš jų:
suaugusiųjų – 251 lankytojų;
moksleivių – 61 lankytojas.
Kalvystės muziejaus bendras lankytojų skaičius – 3 711, iš jų:
Ekskursijose 364 lankytojai, iš jų:
suaugusiųjų – 99 lankytojai;
moksleivių – 265 lankytojai.
Edukaciniuose užsiėmimuose – 2 142 dalyviai, iš jų:
suaugusiųjų – 147 dalyviai;
moksleivių – 1 995 dalyviai.
Pavienių lankytojų – 1 176 lankytojai, iš jų:
suaugusiųjų – 929 lankytojai;
moksleivių – 247 lankytojai.
Renginiuose – 29 lankytojai, iš jų:
suaugusiųjų – 11 lankytojų;
moksleivių – 18 lankytojų.
Rezistencijos ir tremties ekspozicijos lankytojų skaičius – 492, iš
jų:
Ekskursijose – 391 lankytojas, iš jų:
suaugusiųjų – 147 lankytojas;
moksleivių – 244 lankytojai.
Pavienių lankytojų – 30 suaugusiųjų.
Renginiuose – 71 suaugęs lankytojas.
Skulptūrų parko renginių, edukacinių užsiėmimų ir ekskursijų
lankytojų skaičius – 172 lankytojai, iš jų:
Ekskursijose – 13 lankytojų, iš jų:
suaugusiųjų – 1 lankytojas;
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2. Edukacinės programos
(nurodyti tęsiamų ir naujų
programų temas, kokioms
lankytojų grupėms jos
skirtos, kur ir kada vyko)

moksleivių – 12 lankytojų.
Edukaciniuose užsiėmimuose – 89 lankytojai, iš jų:
suaugusiųjų – 11 lankytojų;
moksleivių – 78 dalyvių.
Mažosios Lietuvos istorijos
MLI muziejuje 2014 m. vedami edukaciniai užsiėmimai :
muziejuje numatoma parengti
1. „Vakarų baltų gyvensena ir tradicijos“. Užsiėmimas skirtas 5–7
1 naują edukacinį užsiėmimą
metų ikimokyklinukams bei 1–12 kl. moksleiviams.
„Mažosios Lietuvos
2. „Gintaro kelias“. Skirtas 2–7 kl. mokiniams.
kulinarinis paveldas“.
3. „Klaipėdos krašto buitis ir rūbai XIX a.–XX a. pr. Skirtas 5–7 metų
Užsiėmimas bus skirtas
ikimokyklinukams bei 1–12 kl. mokiniams.
suaugusiųjų žmonių grupėms. 4. „Pažinkite senuosius klaipėdiškių darbus“. Skirtas 6–12 kl.
Tai pat bus rengiami šie
mokiniams.
užsiėmimai:
5. „Linų apdirbimas Klaipėdos krašte“. Skirtas 2–6 kl. mokiniams.
1. „Vakarų baltų gyvensena ir 6. „Duonos kelias“. Skirtas 5–7 metų ikimokyklinukams bei 2– 6 kl.
tradicijos“, 5–7 metų
mokiniams.
ikimokyklinukams bei 1–12 kl. 7. „Bitininkystė Klaipėdos krašte“. Skirtas 2–6 kl. mokiniams.
mokiniams.
8. „Miesto simboliai“. Skirtas 2–12 kl. mokiniams.
2. „Klaipėdos krašto buitis ir
9. „Dingęs miestas“. Skirtas 5–12 kl. mokiniams.
rūbai XIX a. pab.–XX a. pr.“,
10. „Popieriaus istorija, senoji popieriaus gamyba“. Skirtas 2–7 kl.
5–7 metų ikimokyklinukams
mokiniams.
bei 1–12 kl. mokiniams.
11. „Sausio įvykiai Klaipėdoje 1923 m“. Skirtas 9–12 kl. mokiniams.
3. „Linų apdirbimas Klaipėdos 12. „Senieji Klaipėdos gatvėvardžiai“. Skirtas 5–12 kl. mokiniams.
krašte“, 2–6 kl. mokiniams.
13. „Kelionė po Mažąją Lietuvą“. Skirtas 8–12 kl. mokiniams.
4. „Duonos kelias“, 5–7 metų
14. „Skrynia sugrįžta“. Skirtas 5–7 metų ikimokyklinukams bei 1–4 kl.
ikimokyklinukams bei 2–6 kl. mokiniams.
mokiniams.
15. Grafikos užsiėmimai šeimoms.
5. „Bitininkystė Klaipėdos
Kalendorinėms šventėms skirti užsiėmimai:
krašte“, 2–6 kl. mokiniams.
16. „Žiemos išvarymo šventės papročiai ir tradicijos“. Skirtas 5–7 metų
6. „Pažinkite senuosius
ikimokyklinukams bei 1–12 kl. mokiniams.
klaipėdiškių darbus“, 6–12 kl. 17. „Velykiniai užsiėmimai“. Skirti 1–12 kl. mokiniams.
mokiniams.
18. „Mirusiųjų minėjimo tradicijos Mažojoje Lietuvoje“. Skirtas 1–12
7. „Miesto simboliai“, 2–12 kl. kl. mokiniams.
mokiniams.
19. „Kalėdiniai užsiėmimai“. Skirti 5–7 metų ikimokyklinukams bei 1–
8. „Dingęs miestas“, 5–12 kl.
12 kl. mokiniams.
mokiniams.
Pilies muziejuje vedami užsiėmimai ir teminės ekskursijos:
9. „Popieriaus istorija, senoji
20. „Pilies istorija“. Skirta 5–7 metų ikimokyklinukams bei 1–6 kl.
popieriaus gamyba“, 2–7 kl.
mokiniams.

D. Našutinskaitė
L. Kubiliutė
D. Varkalis
P. Monius
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mokiniams.
10. „Sausio įvykiai Klaipėdoje
1923 m.“, 9–12 kl. mokiniams.
11. „Senieji Klaipėdos
gatvėvardžiai“, 5–12 kl.
mokiniams.
12. „Kelionė po Mažąją
Lietuvą“, 8–12 kl. mokiniams.
13. „Gintaro kelias“, 2–7 kl.
mokiniams.
14. „Skrynia sugrįžta“, 5–7
metų ikimokyklinukams bei 1–
4 kl. mokiniams.
15. „Mirusiųjų minėjimo
tradicijos Mažojoje Lietuvoje“,
1–12 kl. mokiniams.
16. „Kalėdiniai užsiėmimai“,
5–7 metų ikimokyklinukams
bei
1–12 kl. mokiniams.
17. „Adventinio vainiko
pynimas“, užsiėmimas
šeimoms.
18. „Žiemos išvarymo šventės
papročiai ir tradicijos“, 5–7
metų ikimokyklinukams bei 1–
12 kl. mokiniams.
19. „Velykiniai užsiėmimai“,
1–12 kl. mokiniams.
20. Šeimoms skirta programa
,,Grafikos užsiėmimai“.
Kalvystės muziejuje:
21. „Pažinkime baltų
papuošalus“, 3–12 kl.
mokiniams.
22. „Kalu naktį, kalu dieną“
vykstantis Kalvystės muziejuje

21. „Klaipėda: nuo karališkosios sostinės iki uostamiesčio“. Skirta 7–
12 kl. mokiniams.
22. „Viduramžių pramogos ir žaidimai“. Skirta 1–12 kl. mokiniams.
Kalvystės muziejuje vedami užsiėmimai ir teminės ekskursijos:
23. „Pažinkime baltų papuošalus“. Skirtas 3–12 kl. mokiniams.
24. „Kalu dieną, kalu naktį“. Skirtas 2–6 kl. mokiniams.
Skulptūrų parke
25. „Surask skulptūrą“, 1–8 kl. mokiniams.
Nauji edukaciniai užsiėmimai
26. „Surask pilies lobį“. Skirta 2–6 kl. mokiniams, Pilies muziejuje.
27. „Pažink Klaipėdą: nuo pilies iki herbo“. Skirta 2–8 kl. mokiniams,
Pilies muziejuje.
28. „Legendinė Klaipėdos virtuvė“. Skirta suaugusiųjų grupėms,
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.
Edukaciniai užsiėmimai prie parodų
1.„Svečiuose pas K. Donelaitį“. Skirta 2–12 kl. mokiniams bei
suaugusiųjų grupėms prie parodos „„Kelionė į istorinę XVIII a.
Prūsiją. Skirta K. Donelaičio metams paminėti“.
2. „1863 m. sukilimas: veidai, vardai, istorijos“. Skirta 3–7 kl.
mokiniams prie Šiaulių „Aušros“ muziejaus parodos „1863 m.
sukilimas: veidai, vardai, istorijos“.
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3. Muziejaus renginiai
(nurodyti renginių
pavadinimus, laiką ir vietą)

Pilies muziejuje:
23. „Pilies istorija“, 5–7 metų
ikimokyklinukams bei 1–6 kl.
mokiniams.
24. „Klaipėda nuo
karališkosios sostinės iki
uostamiesčio“,
7–12 kl. mokiniams.
25. „Viduramžių pramogos ir
žaidimai“, 1–12 kl.
mokiniams.
Klaipėdos Skulptūrų parke:
26. „Surask skulptūrą“, 1–8 kl.
mokiniams.
1. K. Donelaičio 300-osioms
metinėms paminėti skirtas
renginys „Poeto rankom praeitį
kilnoju“, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje.
2. Iškilmingas knygos –
katalogo „Kova dėl Klaipėdos:
įvykiai ir žmonės“ pristatymas.
3. Seminaras-praktikumas
„Kelionė į istorinę Prūsiją.
Skirta
K. Donelaičio metams
paminėti“, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje.
4. Pusiaužiemio šventė su
lopšelio darželio „Radastėlė“
bendruomene, Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje.
5. K. Donelaičio 300-osioms
metinėms paminėti skirtas
renginys „Penkios
Tolminkiemio paslaptys“,
Mažosios Lietuvos istorijos

2014 m. muziejuje vyko 42 renginiai (juose dalyvavo 3 806 lankytojų):
1. K. Donelaičio 300-osioms metinėms paminėti skirtas renginys
„Poeto rankom praeitį kilnoju“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje,
sausio 4 d.
2. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Rezistencijos ir tremties
ekspozicijos atidarymas, S. Neries g.4, Klaipėdos teritorinės muitinės
patalpose, sausio 13 d.
3. Leidinio „Kova dėl Klaipėdos: įvykiai ir žmonės“ pristatymas,
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, sausio 15 d.
4. Seminaras-praktikumas „Kelionė į istorinę Prūsiją. Skirta K. Donelaičio
metams paminėti“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, sausio 17 d.
5. Klaipėdos m. l/d „Radastėlė“ renginys „Pusiaužiemio šventė“,
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, sausio 28 d.
6. K. Donelaičio 300-osioms metinėms skirtas renginys „Penkios
Tolminkiemio paslaptys“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje,
vasario 8 d.
7. Virgilijaus Jankausko fotografijų parodos „D-O-N-E-L-A-I-T-I-S“
atidarymas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, vasario 13 d.
8. K. Donelaičio 300-osioms metinėms skirtas renginys, Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje, vasario 21 d.
9. Leidinio „Kova dėl Klaipėdos: įvykiai ir žmonės“ pristatymas
Klaipėdos krašto bajorų draugijos nariams, Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje, vasario 22 d.

A. Grušelionienė
S. Karalius
Z. Genienė
A. Grušelionienė
A. Kavaliauskienė
A. Grušelionienė
A. Grušelionienė
A. Grušelionienė
Z. Genienė
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muziejuje.
6. Leidinio apie Tolminkiemio
bažnyčios tyrimus ir
restauravimą rusų kalba
pristatymas (organizatoriai
Kaliningrado srities rašytojų
sąjunga, KU BRIAI, MLIM)
7. Tarpmokyklinis konkursas
„Jaunieji Klaipėdos istorijos
žinovai“, skirtas Klaipėdos
miesto bendrojo lavinimo
mokyklų 5 klasių mokiniams,
Pilies muziejuje.
8. Tarpmokyklinis konkursas
„Senosios kalvystės
tradicijos“, skirtas Klaipėdos
miesto bendrojo lavinimo
mokyklų 8 klasių mokiniams,
Kalvystės muziejuje.
9. Renginys skirtas tarptautinei
Muziejų nakties akcijai,
Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje.
10. „Pilies kiemo šventė“
Klaipėdos miesto 1–9 kl.
mokiniams. Organizuoja
Mažosios Lietuvos istorijos
muziejus ir Klaipėdos
moksleivių saviraiškos centras,
Klaipėdos piliavietėje.
11. „Vaikų kultūros dienos“,
Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje.
12. Tarpmokyklinis konkursas
„Pažink senuosius klaipėdiškių
darbus“, skirtas Klaipėdos
miesto bendrojo lavinimo

10. Klaipėdos miesto moksleivių pagamintų Užgavėnių kaukių bei
personažų parodos atidarymas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje,
vasario 25 d.
11. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ vakaronė, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje, vasario 27 d.
12. Knygos „Kristijono Donelaičio memorialas Čistyje Prudy. Sukūrimo
istorija“ (rus. k.) pristatymas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje,
vasario 28 d.
13. Šiaulių „Aušros“ muziejaus katalogo „1863m. sukilimas: veidai,
vardai, istorijos“ pristatymas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje,
kovo 12 d.
14. Rezistencijos ir tremties ekspozicijos pristatymas Klaipėdos m.
istorijos mokytojų būreliui, .Rezistencijos ir tremties ekspozicijoje,
S. Neries g. 4, kovo 19 d.
15. Klaipėdos m. 5 kl. moksleiviams skirtas konkursas „Jaunieji
Klaipėdos istorijos žinovai“, Pilies muziejuje, kovo 20 d.
16. Klaipėdos m. kraštotyrininkų mokytojų seminaras, Pilies muziejuje,
kovo 25 d.
17. Birutės Servienės karpinių parodos atidarymas, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje, balandžio 1 d.
18. Aleksandros Kašubienės darbų parodos „Kryžiaus kelio stotys“
atidarymas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, balandžio 15 d.
19. Klaipėdos m. l/d „Radastėlė“ Atvelykio šventė, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje, balandžio 23 d.
20. Klaipėdos m. 7–8 kl. mokiniams skirtas konkursas „Senosios
kalvystės tradicijos“, Kalvystės muziejuje, gegužės 8 d.
21. Leidinio „Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos“
pristatymas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, gegužės 14 d.
22. Parodos ,,Archeologiniai tyrimai Vakarų Lietuvoje 2008–2013 m.“
atidarymas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, gegužės 16 d.
23. Tarptautinei akcijai „Muziejų naktis“ skirtas renginys „Jei prabiltų
lėkštė“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, gegužės 17 d.
24. Parodos „Lietuvos vėliavą iškėlus. Žemės banko Klaipėdos
skyriaus direktoriaus Petro Šerno ir jo šeimos gyvenimo kelias“
atidarymas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, birželio 23 d.
25. LR premjero A. Butkevičiaus vizitas Klaipėdos piliavietėje ir Pilies
muziejuje, liepos 25 d.

D. Našutinskaitė
A. Grušelionienė
A. Grušelionienė
A. Grušelionienė
D. Našutinskaitė
L. Kubiliutė
D. Našutinskaitė
A. Kavaliauskienė
J. Genys
A. Kavaliauskienė

A. Grušelionienė
R. Songailaitė
A. Grušelionienė
Z. Genienė

J. Genys
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mokyklų 3–4 kl. mokiniams,
Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje.
13. Martyno šventė su lopšelio
darželio „Radastėlė“
bendruomene, Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje.
14. Tarpmokyklinis konkursas
„Mažoji Lietuva: istorija,
žmonės, kultūra“, skirtas
Klaipėdos miesto bendrojo
lavinimo mokyklų
9–10 kl. mokiniams, Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje.

26. Paskaita „Palangos viduramžių dvaro paslaptys“ – projekto
„Lietuvos muziejų kelias“ renginys, Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje, liepos 29 d.
27. Kultūros magistrų apdovanojimo ceremonija, Pilies muziejuje,
rugpjūčio 1 d.
28. Klaipėdos garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija, Pilies
muziejuje, rugpjūčio 1 d.
29 Parodos „Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje... Žalgirio atodangos“
atidarymas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, rugsėjo 18 d.
30. Renginys Turizmo dienos proga, Pilies muziejuje, rugsėjo 27 d.
31. Šeimos metų paminėjimo renginys, Skulptūrų parke, spalio 19 d.
32. Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos regionų bendrojo ugdymo
mokyklų muziejų veiklos apžiūros konkurso rezultatų apibendrinimas
ir metodinė-praktinė konferencija ,,Mokyklos muziejaus vieta ugdymo
procese“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, spalio 22 d.
33. Klaipėdos m. 3–4 kl. mokiniams skirtas konkursas „Pažink
senuosius klaipėdiškių darbus“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje,
spalio 23 d.
34. N. Stankevičiaus fotografijų parodos „Kristijonas Donelaitis ir
Mažosios Lietuvos kultūrinis palikimas“ atidarymas, Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje, spalio 24 d.
35. Piemenėlių šventė, rengėjas – Klaipėdos m. l/d „Radastėlė“,
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, lapkričio 11 d.
36. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus 90-ies metų veiklos
minėjimo renginys ir parodos „Naujai atrasta sena“ atidarymas,
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, lapkričio 27 d.
37. Klaipėdos m. 9–10 kl. mokiniams skirtas konkursas „Mažoji
Lietuva: istorija, žmonės, kultūra“, Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje, lapkričio 28 d.
38. Leidinio „Technika ir Gamta: Klaipėdos uostas XIX a. pabaigoje –
XX a. pirmojoje pusėje“ pristatymas, Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje, gruodžio 5 d.
39. Konferencija „Kristijono Donelaičio kultūriniai kontekstai ir
etninės kultūros išsaugojimo svarba“, Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje, gruodžio 11 d.
40. KJC vaikų dizaino studijos „Kukutis“ parengtos kalėdinės parodos
„Baltumoj svajonės žydi“ atidarymas, Mažosios Lietuvos istorijos

J. Genys
L. Kubiliutė
L. Kubiliutė
A. Grušelionienė
D. Našutinskaitė
S. Simanaitienė
A. Grušelionienė

D. Našutinskaitė
A. Grušelionienė
A. Kavaliauskienė
A. Grušelionienė
D. Našutinskaitė

J. Genys
A. Kavaliauskienė
A. Kavaliauskienė
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4. Muziejaus interneto
svetainės plėtra (kas ir kaip
buvo atnaujinta)

Kintančios/papildomai
atsirandančios aktualios
informacijos reguliarus
talpinimas įvairiose muziejaus
svetainės www.mlimuziejus.lt
rubrikose.

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

Per metus numatoma
aptarnauti 100 fondų
lankytojų: KU ir kitų mokymo
įstaigų dėstytojų, studentų,
moksleivių, muziejininkų.

6. Kita veikla

1. Metinė 2013 m. lankytojų
apskaita (bendras lankytojų
skaičius; grupių (ekskursijų bei
edukacijų) skaičius, jų dalyvių
skaičius; renginiai ir jų dalyvių
skaičius, internetinės
muziejaus svetainės lankytojų
skaičius ir kt.).
2. Muziejaus 2014 m.
lankomumo duomenų
fiksavimas (žmonių sk., grupių
sk., t.t.)

muziejuje, gruodžio 16 d.
41. Klaipėdos m. l/d „Radastėlė“ Kalėdų šventė, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje, gruodžio 18 d.
42. Eglutės žaisliukų ir puošmenų parodos „Kalėdų belaukiant...“ iš
Nijolės Bendikaitės asmeninės kolekcijos atidarymas, Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje, gruodžio 18 d.
Pildoma/koreguojama informacija:
edukaciniai užsiėmimai;
moksleivių konkursų nuostatai;
nauji renginiai;
muziejaus lankomumas;
galerija;
naujienos;
leidyba;
prekyba leidiniais ir suvenyrais;
muziejaus veiklos ataskaitos ir planai;
muziejaus teikiamų paslaugų, parduodamų prekių kainos eurais;
informacija apie darbo užmokestį bei finansinių ataskaitų rinkiniai (kas
ketvirtį).
Aptarnautas 121 fondų lankytojas. Lankytasi archeologijos, istorijos,
etnografijos, šiuolaikinio laikotarpio, spaudos fonduose bei naudotasi
muziejaus biblioteka.
Fondų lankytojai: Klaipėdos universiteto bei kolegijų studentai,
moksleiviai, KU dėstytojai, muziejaus darbuotojai.

A. Kavaliauskienė
A. Grušelionienė
O. Blagnytė

Z. Juškėnienė
I. Budginienė

1. Administruota muziejaus bendra e-pašto sistema OUTLOOK O. Blagnytė
EXPRESS ir teikta įvairaus pobūdžio informacija interesantams: dėl
teikiamų paslaugų, darbo laiko, muziejuje/muziejaus fonduose
esančios informacijos ir pan., pildyti įvairaus pobūdžio su muziejaus
veikla susiję klausimynai (kreipėsi 38 interesantai).
2. Fiksuoti lankomumo duomenys ištisus metus, atlikta metinė 2014 m.
lankytojų apskaita (bendras lankytojų skaičius; grupių (ekskursijų bei
edukacijų) skaičius, jų dalyvių skaičius; renginiai ir jų dalyvių skaičius
ir kt.).
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IV. EKSPOZICIJOS IR
PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų
teminių planų bei koncepcijų
rengimas (pavadinimai,
trumpas apibūdinimas)

2. Atnaujintos ekspozicijos
(pavadinimas ir vieta,
nurodant filialą)

3. Parodos muziejuje
(pavadinimas, vieta, laikas)

1. Parodos „Pirmasis
pasaulinis karas“ teminio
plano bei koncepcijos
parengimas.
2. Parodos „Klaipėdos
ekonominis, visuomeninis
gyvenimas XX a. 4
dešimtmetyje ir Klaipėdos
krašto išeivių lietuviška veikla
Kanadoje. Iš Šernų giminės
archyvo“, teminio plano bei
koncepcijos parengimas.
3.Velykinės parodos teminio
plano ir koncepcijos
parengimas.
4. Kalėdinės parodos teminio
plano ir koncepcijos
parengimas.
5. Užbaigti MLIM ekspozicijų
D. Vandens 2 modernizavimo
projekto rengimą (Rengia
Klaipėdos dizaino centras).
Užrašų ir informacijos
pateikimas anglų kalba
Tremties ir rezistencijos
ekspozicijoje (buv. KGB
rūsiuose Klaipėdos teritorinės
muitinės pastate S. Nėries g.4).
1. „Kelionė į istorinę XVIII a.
Prūsiją. Skirta K. Donelaičio
metams paminėti“, Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje.
2. V. Jankausko fotografijų
paroda „D-O-N-E-L-A-I-T-IS“, Mažosios Lietuvos

1. Parodos „Lietuvos vėliavą iškėlus. Žemės banko Klaipėdos skyriaus
direktoriaus Petro Šerno ir jo šeimos gyvenimo kelias“ teminio plano
parengimas. Parodą sudaro dvi temos. Pirmoji skirta Petro Šerno ir jo
šeimos gyvenimui Klaipėdoje. Pateiktos fotografijos ir dokumentai,
pasakojantys apie Petro Šerno gyvenimą ir veiklą Klaipėdoje, darbą
Žemės banko Klaipėdos skyriuje bei Šernų šeimos kasdienybės
akimirkas. Antroji tema – Toronto lietuvių bendruomenės veikla,
kurioje iki pat šiol aktyviai dalyvauja visi šeimos nariai.
2. Velykinės parodos koncepcija ir teminis planas. Karpiniai – bene
trapiausia paprotinio liaudies meno šaka. Laikui sunaikinus originalius
senuosius lietuvininkų karpinius apie juos sužinome tik iš istorinių
šaltinių bei Klaipėdos krašto gyventojų pasakojimų. Parodos metu
pristatyti šios tradicijos puoselėtojos B. Servienės karpiniai bei
velykinės puošmenos.
3. Užbaigtas Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus ekspozicijų
(Didžioji Vandens g. 2) modernizavimo projektas (rengė Klaipėdos
dizaino centras).

Z. Genienė
S. Vaičiūnienė

Pateikti užrašai ir informacija anglų, rusų bei vokiečių kalbomis
Tremties ir rezistencijos ekspozicijoje (buv. KGB rūsiuose Klaipėdos
teritorinės muitinės pastate S. Nėries g. 4).

S. Karalius

1. Mažosios Lietuvos istorijos parengta paroda „Kelionė į istorinę
XVIII a. Prūsiją. Skirta K. Donelaičio metams paminėti“. 2014 m.
sausio 17 d. – vasario 28 d., Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.
2. Virgilijaus Jankausko fotografijų paroda „D-O-N-E-L-A-I-T-I-S“.
2014 m. vasario 13 d. – kovo 22 d., Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje.
3. Klaipėdos moksleivių pagamintų Užgavėnių kaukių bei personažų

Z. Genienė
A. Grušelionienė

A. Kavaliauskienė

J. Genys

A. Grušelionienė
D. Našutinskaitė
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istorijos muziejuje.
3. Klaipėdos m. bendrojo
lavinimo mokyklų moksleivių
„Užgavėnių kaukių bei
personažų paroda“. Paroda
organizuojama kartu su
Klaipėdos m. moksleivių
saviraiškos centru, Mažosios
Lietuvos istorijos muziejaus
edukacinėse patalpose.
4. ,,1863 metų sukilimas:
veidai, vardai, istorijos“,
Šiaulių „Aušros muziejaus
paroda, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje.
4. Birutės Servienės autorinė
karpinių paroda, Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje.
5. Tautodailininko Petro
Balsio medžio drožinių
paroda, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje.
6. ,,Naujausi archeologiniai
tyrimai Klaipėdoje 2009–2013
m.“,
Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje.
7. „Klaipėdos ekonominis,
visuomeninis gyvenimas XX
a. 4 dešimtmetyje ir Klaipėdos
krašto išeivių lietuviška veikla
Kanadoje. Iš Šernų giminės
archyvo“, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje.
8. Paroda skirta Pirmojo
pasaulinio karo 100 metinėms
pažymėti

paroda. 2014 m. vasario 25 d. – kovo 4 d., Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje.
4. Šiaulių „Aušros“ muziejaus paroda „1863 m. sukilimas: veidai,
vardai, istorijos“, 2014 m. kovo 5–29 dienomis, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje.
5. Birutės Servienės karpinių paroda. 2014 m. balandžio 1 d. – gegužės
3 d., Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.
6. Aleksandros Kašubienės darbų paroda „Kryžiaus kelio stotys“.
2014 m. balandžio 9–26 d., Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje“.
7. Mažosios Lietuvos istorijos parengta paroda „Archeologiniai
tyrimai Vakarų Lietuvoje 2008–2013m.“, 2014 m. gegužės 16 d. –
rugsėjo 13 d., Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.
8. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rengta paroda „Lietuvos
vėliavą iškėlus. Žemės banko Klaipėdos skyriaus direktoriaus Petro
Šerno ir jo šeimos gyvenimo kelias“. 2014 m. birželio 23 d. – rugsėjo
13 d., Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.
9. Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų rūmų parengta paroda „Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje...
Žalgirio atodangos“ 2014 m. rugsėjo 18 d. – spalio 19 d., Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje.
10. Norberto Stankevičiaus fotografijų paroda „Kristijonas Donelaitis
ir Mažosios Lietuvos kultūrinis palikimas“. 2014 m. spalio 24 d. –
lapkričio 22 d., Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.
11. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus parengta paroda „Naujai
atrasta sena“. 2014 m. lapkričio 27 d. – 2015m. vasario 1 d., Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje.
12. Klaipėdos jaunimo centro vaikų dizaino studijos „Kukutis“
parengta kalėdinė paroda „Baltumoj svajonės žydi“. 2014 m. gruodžio
16 d. – 2015 m. sausio 6 d., Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.
13. Eglutės žaisliukų ir puošmenų paroda iš Nijolės Bendikaitės
asmeninės kolekcijos „Kalėdų belaukiant...“. 2014 m. gruodžio 18 d. –
2015 m. vasario 1 d., Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.

A. Grušelionienė
A. Kavaliauskienė
J. Genys
J. Mažeikaitė
Z. Genienė

A. Grušelionienė

A. Grušelionienė
Z. Genienė
R. Songailaitė
A. Kavaliauskienė
A. Kavaliauskienė

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

5. Virtualios parodos
(pavadinimas, tinklalapio
adresas)

9. Adventinė-kalėdinė paroda,
Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje.
Paroda „Kelionė į istorinę
XVIII a. Prūsiją. Skirta K.
Donelaičio metams paminėti“
bus eksponuojama:
1.Gargždų krašto muziejuje;
2. Kintų Vydūno kultūros
centre;
3. Pagėgių savivaldybės M.
Jankaus muziejuje;
4. Liudviko Rėzos kultūros
centre;
5. Neringos istorijos
muziejuje;
6. Salos etnokultūros ir
informacijos centre;
7. Šilutės muziejuje;
8. Kretingos muziejuje;
9. Kaliningrado srities istorijos
ir meno muziejuje (Rusija) bei
jo padaliniuose.
Paroda „Vakarų Lietuvos
istorinis
kostiumas“
bus
eksponuojama:
1. Klaipėdos raj. Slengių
mokykloje-daugiafunkciame
centre;
2. Dovilų kultūros centre;
3. Agluonėnų etnografinėje
sodyboje.

„Kova dėl Klaipėdos – įvykiai
ir žmonės“,

Muziejus per metus kituose muziejuje ir institucijose surengė 16
parodų.
Paroda „Kelionė į istorinę XVIII a. Prūsiją. Skirta K. Donelaičio
metams paminėti“ buvo eksponuota:
Lietuvoje:
1. Gargždų krašto muziejuje, kovo 5–28 d.
2. Kintų Vydūno kultūros centre, balandžio 1–26 d.
3. Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje, gegužės 2 d. –
birželio 2 d.
4. Kuršių nerijos nacionalinio parko Smiltynės lankytojų centre,
birželio 13 d. – liepos 3 d.
5. Liudviko Rėzos kultūros centre (Neringa, Juodkrantė), liepos 5–
30 d.
6. Neringos istorijos muziejuje, rugpjūčio 1–31 d.
7. Salos etnokultūros ir informacijos centre (Rusnė), rugsėjo 2–29 d.
8. Šilutės kultūros centre ir Šilutės muziejuje, spalio 15 d. – gruodžio
17 d.
Rusijos Federacijoje:
1. K. Donelaičio memorialiniame muziejuje, Čistyje Prudy
(Tolminkiemis), gegužės 27 d. – spalio 10 d.
2. Sovetsko miesto istorijos muziejuje, Sovetskas (Tilžė), spalio 17 d. –
lapkričio 23 d.
3. Krasnoznamensko kultūros centre, Krasnoznamenskas (Lazdėnai),
gruodžio 9 d. – sausio 5 d.
Paroda „Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas“ eksponuota:
1. Agluonėnų etnografinėje sodyboje, birželio 24 d. – rugpjūčio 29 d.
2. Dovilų etninės kultūros centre, nuo rugsėjo 1 d. iki 2015 balandžio 1 d.
Paroda ,, Archeologiniai tyrinėjimai Vakarų Lietuvoje 2008–2013 m.“
eksponuota:
1. Biržų krašto muziejuje „Sėla“, lapkričio 20 d. – gruodžio 10 d.
2. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos
institute, gruodžio 17 d. – 2015 kovo 1 d.
Neparengta.

A. Grušelionienė
Z. Genienė

A. Kavaliauskienė
R. Songailaitė
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www.mlimuziejus.lt
6. Bendradarbiavimas su
kitais muziejais (kokioms
parodoms, kokių ir kiek
eksponatų paskolinta)

Bendradarbiavimas su
Lietuvos jūrų muziejumi
rengiant parodą, skirtą Jūros
šventės istorinei raidai
apžvelgti.

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

Z. Genienė

1.Parengtos papildomos kopijos muziejaus lankytojams skirtų O. Blagnytė
ekspozicijų gidų-aprašų Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (EN)
(gegužės mėn.)
2. Parodos „Lietuvos vėliavą iškėlus. Žemės banko Klaipėdos skyriaus O. Blagnytė
direktoriaus Petro Šerno ir jo šeimos gyvenimo kelias“ stendų tekstų
lietuvių kalba redagavimas (gegužės mėn.).
3. Parodos „Lietuvos vėliavą iškėlus. Žemės banko Klaipėdos skyriaus Z. Mazaliauskaitė
direktoriaus Petro Šerno ir jo šeimos gyvenimo kelias. Iš Šernų šeimos
archyvo“ dizaino koncepcija, dokumentinės medžiagos maketavimas,
stendų paruošimas spaudai

7. Kiti darbai

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

Kilnojamoji istorinės dokumentikos paroda „Į jūrą visa Lietuva“
eksponuota viešose erdvėse. Rengėjas – Lietuvos jūrų muziejus.
Paskolinta 60 eksponatų: nuotraukų, dokumentų, negatyvų.

Leidinio „Vakarų Lietuvos
istorinis kostiumas“ rengimas
ir leidyba.

1. Reklaminiai
lankstinukai/pranešimai apie
muziejaus edukacinę veiklą
(apie MLIM, Pilies, Kalvystės
muziejuose bei Skulptūrų
parke vedamus užsiėmimus,
konkursus): jų maketavimas,
dauginimas.
2. Kvietimų ir plakatų
rengimas ir leidyba muziejaus
rengiamoms parodoms.

1. Leidinio „Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas“ rengimui ir leidybai A. Kavaliauskienė
negautas finansavimas.
2. Parengtas katalogo „Klaipėdos pilies senamiesčio architektūrinė J. Genys
keramika XIV a.–XIX a. vid.“ maketas.
L. Rutkaitienė
J. Mažeikaitė
R. Songailaitė
1. Perleistas 1935 m. Klaipėdos miesto planas (1 000 vnt.)
O. Blagnytė
2. Parengtas bukleto rusų kalba maketas spaudai „Kelionė į istorinę
Z. Mazaliauskaitė
XVIII a. Prūsiją. Skirta Kristijono Donelaičio metams paminėti“.
3. Parengtas Birutės Servienės darbų parodos, skirtos šv. Velykoms, plakato
maketas spaudai bei parodos el. kvietimas (lietuvių k.)
Z. Mazaliauskaitė
4. Parengtas parodos „Kryžiaus kelio stotys“ plakato maketas spaudai
(lietuvių k.).
Z. Mazaliauskaitė
5. Parengtas parodos „Lietuvos vėliavą iškėlus. Žemės banko
Klaipėdos skyriaus direktoriaus Petro Šerno ir jo šeimos gyvenimo
Z. Mazaliauskaitė
kelias. Iš Šernų šeimos archyvo“ parodos plakatas bei kvietimai
(lietuvių k.).
6. Norberto Stankevičiaus fotografijų parodos „Kristijonas Donelaitis
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ir Mažosios Lietuvos kultūrinis palikimas“, parodos plakatas (lietuvių
k.).
7. Parodos „Naujai atrasta sena“ plakatas bei kvietimai (lietuvių k).
8. 2-osios etninės kultūros konferencijos „Kristijono Donelaičio
kultūriniai kontekstai ir etninės kultūros išsaugojimo svarba“ bukletai
(lietuvių k.)
9. Parodos „Kalėdų belaukiant...“ iš Nijolės Bendikaitės asmeninės
kolekcijos parodos plakatas bei kvietimas (lietuvių ir rusų k.)

Z. Mazaliauskaitė

Z. Mazaliauskaitė
Z. Mazaliauskaitė
Z. Mazaliauskaitė

3. Publikacijų kultūros ir
periodinėje spaudoje
rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)
4. Moksliniai tyrimai
(temos)

5. Mokslinių straipsnių
rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)

Periodiškai rengti straipsnius ir Zita Genienė „Prūsija ir Donelaitis“, dienraštis „Vakarų ekspresas“,
teikti informaciją periodiniams 2014 01 23.
leidiniams.
Lietuvos jūrinės kultūros raida
1934–2014 metais.
Klaipėdos ir Biržų senamiesčiu
osteologinės medžiagos
tyrimai
Neplanuojama.

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

Neplanuojama.

7. Dalyvavimas mokslinėse
ir kitose konferencijose ne
muziejuje (tema, vieta,
dalyviai)

Planuojama dalyvauti LMA
organizuojamose
konferencijose

1. Lietuvos jūrinės kultūros raida 1934–2014 metais.
2. Archeologinių tyrimų ataskaitos ,,Detalieji archeologiniai tyrimai
Pilies g. 2 a, Klaipėdoje 2013 metais“ parengimas.
1. R. Songailaitė „Detalieji archeologiniai tyrimai Pilies g. 2 a,
Klaipėdoje 2013 metais“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013
metais“, Vilnius, 2014.
2. R. Songailaitė „Detalieji archeologiniai tyrimai Mantagailiškio
dvaro sodyboje“ // „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais“,
Vilnius, 2014.
3. R. Songailaitė „Astravo kapinyno tyrimų istorija“ // „Astravo
kapinynas XVIII–XI a.“, 2014.
2014 m. gruodžio 11 d. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje vyko
konferencija „Kristijono Donelaičio kultūriniai kontekstai ir etninės
kultūros išsaugojimo svarba“, skirta K. Donelaičio 300-osioms gimimo
metinėms ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus 90-mečiui.
1. Mokslinė konferencija ,,Vakarų Lietuvos piliakalnių ir gyvenviečių
archeologiniai tyrinėjimai“, lapkričio 14–15 d., Kretingos muziejuje.
2. 2014 m. lapkričio 28–29 d. Lietuvos archeologijos draugijos
tarptautinė mokslinė konferencija ,,Naujausi archeologiniai
tyrinėjimai“, lapkričio 28–29 d., Biržų krašto muziejuje „Sėla“.
3. Mokslinė konferencija ,,Kretingos (pajūrio) krašto genčių ryšiai su
Romos imperijos kaimynais II–III a.“, gruodžio 11 d., Kretingos
muziejuje.

Z. Genienė
R. Songailaitė

A. Kavaliauskienė

D. Papariga
R. Songailaitė
R. Bračiulienė
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8. Pranešimai mokslinėse
konferencijose (autorius,
pavadinimas, vieta)

Neplanuojama.

1. Dr. Jonas Genys „Muziejų strateginės veikos kryptys 2014–2020 m.
modernių ekspozicijų kūrimas“, skaitytas pranešimas Lietuvos muziejų
asociacijos seminare „Muziejai šiuolaikinėje visuomenėje: strateginės
plėtros kryptys, tikslai, uždaviniai Lietuvos ir tarptautiniame
kontekste“, spalio 15–17 d., Palanga.
2. Roma Songailaitė „Šiaurės rytų Lietuvos dvarų archeologiniai
tyrimai“. skaitytas pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje
,,Naujausi archeologiniai tyrinėjimai“, 2014 m. lapkričio 28–29 d.,
Biržų krašto muziejuje ,,Sėla“.
3. Dr. Aušra Kavaliauskienė „Kristijono Donelaičio epochos
lietuvininkų apranga”, skaitytas pranešimas mokslinėje konferencijoje
„Kristijono Donelaičio reikšmės“ (XIV Jurgio Lebedžio skaitymai),
gruodžio 9–10 d., Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje ir
Taikomosios dailės muziejuje.
4. Ramunė Bračiulienė ,,Bandužių kapinyno romėniškojo laikotarpio
kapai“, skaitytas pranešimas mokslinėje konferencijoje ,,Kretingos
(pajūrio) krašto genčių ryšiai su Romos imperijos kaimynais II–III a.“,
gruodžio 11 d., Kretingos muziejuje.
5. Zita Genienė, Asta Grušelionienė „Kristijono Donelaičio metams
skirtų parodų ir projektų sklaida Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje“, skaitytas pranešimas mokslinėje konferencijoje „Kristijono
Donelaičio kultūriniai kontekstai ir etninės kultūros išsaugojimo
svarba“, gruodžio 11 d., Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.
4. Diana Našutinskaitė. Seminaras-praktikumas, pristatyta užsiėmimo
„Svečiuose pas K.Donelaitį“ edukacinė veikla, sausio 17 d., Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje.
5. Diana Našutinskaitė „XVIII a. Prūsija. K. Donelaičio gyvenimas ir
kūryba“, skaitytas pranešimas konferencijoje „Donelaitis ir mes“, kovo
27 d., Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazijoje, Klaipėda.
6. Diana Našutinskaitė „Mokyklų muziejų veikla ir šiuolaikinės
aktualijos“, skaitytas pranešimas mokyklų muziejų vadovų ir mokinių
metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Mokyklų muziejų veikla ir
šiuolaikinės aktualijos“, gegužės 13 d., ,,Žaliakalnio“ gimnazijoje,
Klaipėda.
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8. Diana Našutinskaitė „Etninei kultūrai skirti edukaciniai užsiėmimai
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje“, skaitytas pranešimas
konferencijoje „Kristijono Donelaičio kultūriniai kontekstai ir etninės
kultūros išsaugojimo svarba“, gruodžio 11 d., Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje.
9. Kiti darbai

1. Parengti ir atspausdinti reklaminiai lankstinukai apie muziejaus
edukacinę veiklą ikimokyklinio amžiaus vaikams bei moksleiviams
(apie MLIM, Pilies ir Kalvystės muziejuose bei Skulptūrų parke
vedamus užsiėmimus) (580 kopijų).
2. Parengti ir atspausdinti lankstinukai apie muziejuje vedamus
kalendorinėms šventėms skirtus edukacinius užsiėmimus:
„Žiemos išvarymo šventės papročiai ir tradicijos“ (80 vnt.);
„Kiaušinių marginimo pamokėlės“ (95 vnt.);
„Mirusiųjų minėjimo tradicijos Mažojoje Lietuvoje“ (95 vnt.)
„Senieji Kūčių ir Kalėdų papročiai bei tradicijos Klaipėdos krašte“ (88
vnt.);
3. Parengtas ir išplatintas informacinis pranešimas mokykloms apie
edukacinį užsiėmimą „Svečiuose pas K. Donelaitį“ (50 vnt.);
4. Parengtas ir išplatintas informacinis pranešimas mokykloms apie
naujus edukacinį užsiėmimus Pilies muziejuje: „Pažink Klaipėdą: nuo
pilies iki herbo“ bei „Surask pilies lobį“ (45 vnt.);
5. Parengtas ir išplatintas informacinis pranešimas apie muziejuje prie
parodos vestą užsiėmimą „ŽALGIRIO MŪŠIS. Pažink savo istoriją!”
(45 vnt.);
6. Parengtas ir išplatintas informacinis pranešimas apie muziejuje prie
parodos vestą užsiėmimą „1863 m. sukilimas: veidai, vardai, istorijos“
(35 vnt.);
7. Parengtas ir išplatintas informacinis pranešimas Klaipėdos miesto
mokykloms apie Rezistencijos ir tremties ekspozicijos lankymą (150
vnt.);
8. Parengtos kruizinių laivų keleiviams skirtų reklaminių skrajučių
kopijos apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejų bei jo padalinius (EN
– 620 vnt., DE – 600 vnt.; ESP – 250 vnt., IT – 100 vnt., FR – 100
vnt.) (gegužės–rugpjūčio mėn.)
9. Plakatas su specialiu pasiūlymu Jūros šventės svečiams (10 vnt.)
10. Gegužės–liepos mėn. išplatinti nemokamai dalinami muziejaus

O. Blagnytė

O. Blagnytė

O. Blagnytė
O. Blagnytė
O. Blagnytė
O. Blagnytė
O. Blagnytė
O. Blagnytė

O. Blagnytė
O. Blagnytė
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lankstinukai (EN/LT kalbomis): Klaipėdos viešbučiams „Aribė“,
„LITiNTERP“, „Friedricho svečių namai“, „Aismarės“, „Promenada“,
„Radisson Blu“, „National Hotel“, „Airarat“, „Navalis“, „Memel
Hotel“, „Old Port Hotel“, „Euterpė“, „Simono Dacho namai“,
„Amberton Klaipėda“; Palangos TIC, Kretingos TIC, Klaipėdos raj.
TIC, Klaipėdos TIC, Nidos informaciniam centrui „Agila“,
Juodkrantės turizmo informacijos centrui (1 250 vnt.)
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
skaitmeninimas
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.)

Nevykdoma.

Nevykdoma.

LIMIS sistemoje įkeltos 1 003 nuotraukos

R. Mečinskienė

1. Ikonografinis rinkinys. XIX
a. II pusės – XX a. I p.
nuotraukų ir atvirukų
skaitmeniniams – 200 vnt.
2. Skaitmeninio archyvo
kaupimas iš privačių asmenų.
– 200 vnt.
3. Bandužių kapinyno radinių
skaitmenininmas – 20 vnt.
420 eksponatų.

1. Užpelkių kapinyno 1991–1996 m. tyrinėjimų radiniai – 200 vnt.
2. Pilies 2 a, Klaipėdoje, 2013 m. tyrinėjimų radiniai – 735 vnt.
3. XX a. pirmosios pusės nuotraukos ir stiklo negatyvai – 1 000 vnt.

R. Bračiulienė
R. Songailaitė
R. Mečinskienė
Z. Genienė
A. Kavaliauskienė

Per metus suskaitmeninta 3 305 vnt.

R. Bračiulienė
R. Songailaitė
R. Mečinskienė
Z. Genienė
A. Kavaliauskienė

„Europheana Photography“
projektas „Senų nuotraukų,
sukurtų 1839–1939 metais,

„Europheana Photography“ projektas „Senų nuotraukų, sukurtų 1839–
1939 metais, skaitmeninimas ir sklaida“.

R. Mečinskienė

4. XIX a. pab.–XX a. koklių kolekcija – 1 370 vnt.
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skaitmeninimas ir sklaida“.
4. Skaitmeninimo ir darbo su
duomenų bazėmis gebėjimų
ugdymas (dalyvavimas
darbo grupėse, mokymuose)
5. Kiti darbai

Nedalyvauta.

VII. RYŠIAI SU
VISUOMENE
1. Informacija žiniasklaidai
apie muziejų, jo rinkinius ir
renginius (nurodyti parengtų
informacinių pranešimų
spaudai, radijo ir televizijos
laidų, kuriose dalyvauta,
skaičių)
2. Reklama (nurodyti
projektus, kuriems buvo
organizuotos specialios
reklamos kampanijos ir jas
trumpai apibūdinti)
3. Kita veikla

Informacinių pranešimų apie
muziejaus veiklą (renginius,
parodas) rengimas bei teikimas
žiniasklaidai pagal metinį
muziejaus veiklos planą.

Apie muziejaus aktualijas bei veiklą 2014 metais teiktas 21 pranešimas O. Blagnytė
spaudai.
Teikti interviu žiniasklaidai: LRT – 6, Balticum TV – 5, Lietuvos ryto J. Genys
televizijai – 1, LNK – 1, Lietuvos radijui – 2, radijo stočiai „Laluna“ – Z. Genienė
2, radijo stočiai „RadijoGAMA“ – 7 kartai

1. Gegužės–rugsėjo mėn. parengtos skrajutės kruizinių laivų turistams,
atvykstantiems į Klaipėdą.
2. Parengtos ir patektos reklaminės muziejaus skrajutės Klaipėdos
miesto turizmo informacijos centrui.
1. Planuojama informuoti
1.
Muziejaus
parodų,
renginių
edukacinių
užsiėmimų
Lietuvos muziejų portalą apie
anonsavimas/reklamavimas, kitokios informacijos teikimas:
numatomus renginius, parodas, žiniasklaidai (dienraščiams „Klaipėda“, „Vakarų ekspresas“, „Lietuvos
kitus įvykius muziejuje.
rytas“, „Lietuvos žinios“; laikraščiams „15 minučių“, „Obzor“; radijo
2. Bendradarbiavimas su
stotims „Laluna“, „Radijogama“, „Kelyje“, „Raduga“; Balticum
visuomenės informavimo
Televizijai, Lietuvos radijui ir televizijai, Lietuvos ryto televizijai);
priemonėmis, internetiniais
internetiniams portalams (Klaipėdos m. savivaldybei, Klaipėdos Tic‘ui,
portalais, muziejaus veikla
informacinei svetainei apie pramogas Lietuvoje www.eb.lt, naujienų
suinteresuotomis įstaigomis
portalams: www.klaipedos.info, www.lrytas.lt, www.bernardinai.lt,
bei kt. lankytojų/interesantų
www.einam.lt; Lietuvių etninės kultūros draugijos žinių ir gyvenimo
grupėmis (tiesiogiai, telefonu, būdo internetinei svetainei www.alkas.lt; Lietuvos muziejų portalui
e-paštu).
www.muziejai.lt,
Klaipėdos
kultūrų
komunikacijų
centrui
www.kulturpolis.lt, internetinėms svetainėms www.mazoji-lietuva.lt
bei www.voruta.lt, www.1588.lt);
2. Klaipėdos m. bei rajono švietimo bei kt. ugdymo įstaigoms
(elektroniniu
paštu
mokykloms/darželiams
bei
asmeniškai
pedagogams, taip pat per Klaipėdos m. švietimo skyrių).
3. Įvairių Lietuvos miestų bei rajonų švietimo bei kt. ugdymo

L. Kubiliutė
D. Našutinskaitė
O. Blagnytė
O. Blagnytė
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įstaigoms (elektroniniu paštu).
4. Suinteresuotiems asmenims/asmenų grupėms pagal parodos/renginio
specifiką (Klaipėdos savivaldybės bei administracijos darbuotojams,
įv. draugijoms, aukštųjų mokyklų darbuotojams, artimiausioms
kultūros įstaigoms bei muziejams, turizmo agentūroms, mokykloms,
darželiams, kt.).
5. Parengta 2014 m. muziejaus renginių kronika bei bibliografija.
6. Išplatinta informacija lietuvių kalba Lietuvoje esančioms turizmo
agentūroms apie muziejuje teikiamas paslaugas (sausio–vasario mėn.).
7. Parengtas ir išplatintas pasiūlymas Klaipėdos vasaros vaikų poilsio
stovykloms (birželio mėn.).
8. Parengta ir išplatinta informacija apie suaugusiems skirtą edukacinį
užsiėmimą „Legendinė Klaipėdos virtuvė“ kelionių organizatoriams,
įv. įmonėms, įstaigoms (rugsėjo mėn.).
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)

1. Teikti konsultacijas fondų
klausimais.
2. Teikti konsultacijas
bibliotekos ir spaudos fondo
klausimais
3. Teikti konsultacijas
pedagogams, kultūros
darbuotojams, studentams
etnografijos rinkinio ir
etnologijos klausimais

1. Etnografinių švenčių klausimais teiktos konsultacijos ir metodinė
pagalba Klaipėdos l/d „Radastėlė“ pedagogams.
2. Konsultuota ir suteikta metodinė pagalba apie MLIM archeologijos
rinkinius bei pavienius eksponatus Klaipėdos universiteto bei Vilniaus
universiteto studentams ir dėstytojams.

A. Kavaliauskienė
M. Kubilienė
R. Bračiulienė
D. Papariga
R. Songailaitė

Birutės Servienės autorinis
seminaras-praktikumas
“Karpiniai. Velykinės atvirutės
gamyba”.

1. Kovo mėn. paruoštos užduotys naujam edukaciniam užsiėmimui
„1863 m. sukilimas: veidai, vardai, istorijos“ (mokinių grupėms).
2. Gegužės mėn. paruošta metodinė medžiaga ir užduotys naujam
edukaciniam užsiėmimui „Legendinė Klaipėdos virtuvė“ (suaugusiųjų
grupėms).
3. Paruošta vaizdinė medžiaga (pristatymas Power Point formatu)
naujam edukaciniam užsiėmimui „Legendinė Klaipėdos virtuvė“.
4. Rugsėjo mėn. paruošta metodinė medžiaga ir užduotys edukaciniam
užsiėmimui „Žalgirio mūšis. Pažink savo istoriją“ (mokinių grupėms).
5. Lapkričio mėn. pakoreguotos ir papildytos užduotys miesto bendrojo

D. Našutinskaitė
D. Našutinskaitė
L. Kubiliutė
D. Našutinskaitė

25

3. Darbas su stažuotojais ir
praktikantais

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

1. Archeologinę ir
muziejininkystės praktiką
atliks Klaipėdos universiteto
studentai.
2. Gamybinę praktiką atliks
Klaipėdos valstybinės
kolegijos Socialinių mokslų
fakulteto, Klaipėdos
universiteto Sveikatos mokslų
katedros rekreacijos ir turizmo
specialybės studentai.

Nenumatyta.

lavinimo 9–10 kl. mokinių konkursui „Mažoji Lietuva: istorija,
žmonės, kultūra“.
6. Paruoštos užduotys (testas) anglų kalba edukaciniam užsiėmimui
„Gintaro kelias“.
1. Kovo 10–balandžio 30 d. Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų
fakulteto Rekreacijos ir turizmo III k. studentė J. Latožaitė atliko
gamybinę praktiką. Praktikantė buvo supažindinta su muziejaus
edukacinio skyriaus darbo specifika, vedamais edukaciniais
užsiėmimais muziejuje, pristatyta darbo formų su vaikais metodika.
2. Kovo 19–gegužės 2 d. Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų
fakulteto Rekreacijos ir turizmo III k. studentės R. Lukauskaitė ir A. S.
Baranskaitė atliko gamybinę praktiką. Praktikantės buvo supažindintos
su muziejaus edukacinio skyriaus darbu, vedamais edukaciniais
užsiėmimais, teminėmis ekskursijomis, darbo su lankytojais specifika,
veiklos metodais ir formomis.
3. Gegužės 26–birželio 26 d. Klaipėdos valstybinės kolegijos
Socialinių mokslų fakulteto, Logistikos vadybos I kurso studentas
D. Veniukevičius atliko gamybinę praktiką muziejuje. Praktikantas
buvo supažindintas su muziejaus edukacinio skyriaus darbo specifika,
vedamais edukaciniais užsiėmimais muziejuje, pristatyta darbo formų
su vaikais metodika.
4. Gegužės 26–birželio 21 d. Klaipėdos valstybinės kolegijos socialinių
mokslų fakulteto Turizmo administravimo I kurso studentai A.
Jonkutė, I. Vitartaitė, G. Stončius, A. Kušnarenko atliko gamybinę
praktiką muziejuje. Praktikantai buvo supažindinti su muziejaus
edukacinio skyriaus darbo specifika, vedamais edukaciniais
užsiėmimais muziejuje, pristatyta darbo formų su vaikais metodika.
5. Rugsėjo 1–spalio 3 d. Klaipėdos valstybinės kolegijos socialinių
mokslų fakulteto Turizmo administravimo III kurso studentės M.
Pociūtė ir Š. Kauliutė atliko gamybinę praktiką muziejuje. Praktikantės
supažindintos su muziejaus veikla, Edukacijos ir ryšių su visuomene
skyriaus pareiginiais nuostatais, darbo pobūdžiu, specifika, pan.
Nevyko.

D. Našutinskaitė
L. Kubiliutė
D. Našutinskaitė

D. Našutinskaitė

D. Našutinskaitė

D. Našutinskaitė

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

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

1. Planuojama, jog
kvalifikacija muziejinių
rinkinių apskaitos,
skaitmeninimo, lankytojų
aptarnavimo srityse kels 12
muziejaus darbuotojų
2. Profesinę kvalifikaciją kels
restauratorės E. Gvildytė ir
J. Mažeikaitė.

1. Įgyta I kvalifikacinė dokumentų restauratorės kategorija.
J. Mažeikaitė
2. Seminaras „Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo plėtros A. Grušelionienė
galimybės“ I ir II dalys, rugsėjo 3 ir spalio 28 d., Klaipėda.
3. Gruodžio 11 d. dalyvauta konferencijoje „Kristijono Donelaičio O. Blagnytė
kultūriniai kontekstai ir etninės kultūros išsaugojimo svarba“
(Mažosios Lietuvos istorijos muziejus).

Planuojami šie bibliotekos
darbai:
1. Biblioteką papildyti 20
leidinių;
2. Leidinius įtraukti į
bibliotekos leidinių knygą B;
3. Leidinius išskirstyti pagal
muziejuje priimtą
klasifikavimo sistemą;
4. Komplektuoti
prenumeruojamą spaudą;
5. Vykdyti bibliotekos leidinių
tvarkymą naujose patalpos.

1.Bibliotekos darbas:
1.1. Biblioteka papildyta 56 leidiniais. Iš jų: 3 leidiniai nupirkti už
354,52 Lt. Dovanoti 53 leidiniai.
1.2. Leidiniai įtraukti į bibliotekos leidinių knygą šifras B.
1.3. Leidiniai bibliotekoje išskirstyti pagal muziejuje priimtą
klasifikavimo sistemą.
1.4. Komplektuojami prenumeruojami leidiniai.
2.Archyvo darbas:
2.1. Sudarytas ir suderintas Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus
2015 metų dokumentacijos planas.
2.2. Sudaryti ir suderinti Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus 2012 m.
nuolatinio saugojimo bylų apyrašai Nr. 1, Nr. 2, ilgo saugojimo bylų
apyrašas Nr. 3 ir Nr. 4.
2.3. Sudarytas ir patvirtintas 2013 m. terminuoto saugojimo bylų
sąrašas.
2.4. Sudarytas ir patvirtintas 2015 m. dokumentų registrų sąrašas.
2.5. Atrinktos bylos, kurių saugojimo laikas yra pasibaigęs 2013 m.
Sudarytas ir patvirtintas naikinti atrinktų bylų sąrašas.
2.6. Sutvarkytos muziejaus administracinio archyvo 2012 m. ir
buhalterinio archyvo 2013 m. bylos.

I. Budginienė

Parengti Kalvystės muziejaus
kapitalinio remonto paraišką

1. Kalvystės muziejus įtrauktas į sąrašą ES finansavimui gauti. 2015
m. numatytos lėšos šilumos audito ir projektavimo darbams.

J. Genys
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darbai – apibūdinimas,
rezultatai, finansinės
išlaidos)

ES finansavimui gauti.
Rengėjai MLIM ir Klaipėdos
m. savivaldybė

2. LR Kultūros ministerijai pateiktas projekto „Esamų Klaipėdos pilies
princų Frydricho ir Karlo bastionų rekonstrukcija, išvystant Mažosios
Lietuvos istorijos muziejų“ aprašymas ES finansinei paramai gauti.

J. Genys

3. Kitų padalinių darbas

Direktorius

_

(Vadovo pareigos)

___________________________
(parašas)

2015-02-03___
(Užpildymo data)
____________________________________

Dr. Jonas Genys
(vardas, pavardė)

