VILKAVIŠKIO RAJONO SUVALKIJOS (SŪDUVOS) KULTŪROS CENTRO-MUZIEJAUS
2017 M. VEIKLOS ATASKAITA
Veiklos sritis

Buvo planuota

Pasiektas rezultatas

Atsakingas asmuo

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)

Planuoti 4 projektai:

5. Kiti darbai

II. MUZIEJAUS RINKINIAI:
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos darbas (posėdžių
skaičius, svarstyti klausimai)

Planuota įsigyti 400
vnt.
4 posėdžiai

Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros ir jaunimo
veiklos programos rėmimo projektai:
• Sūduvių amatų šventė- 900 eurų;
• Tremties paminėjimas -100 eurų;
• Kun. K. Senkaus ir kalbininko J. Senkaus jubiliejų
paminėjimas – 100 eurų;
• LKB kronikos 30 metų jubiliejui skirta paroda – 100
eurų.
A. Mickevičienė atstovauja rajoną Suvalkijos (Sūduvos)
regioninės etninės kultūros globos taryboje, dalyvauja jos
posėdžiuose ir renginiuose.

A. Mickevičienė
E. Rupeikienė
A. Mickevičienė

A. Mickevičienė

2017 m. gauta 1361 vnt.
Įvyko 4 muziejaus tarybos posėdžiai:
• Dėl 2016 m. gautų eksponatų priėmimo į fondus,
darbo plano 2017 m.;
Dėl pasirengimo turistiniam sezonui, ekspozicijų
atnaujinimo;

E. Rupeikienė
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•

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

Buvo planuota į fondus
priimti apie 4000 vnt.

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

Buvo numatytos
išvykos

Dėl eksponatų vertinimo tikrąja verte, dėl eksponatų
šifrų;
• Dėl eksponatų apsaugos, De rinkinio būklės;
Dėl „Kultūrinio svetingumo programos“.
• Dėl 2017 m. gautų eksponatų paskirstymo,
bibliotekos dokumentų perkėlimo.
Eksponatus muziejui perdavė privatūs asmenys, institucijos,
įsigijome išvykų metu.
Gauta 1361vnt. muziejinės medžiagos, iš jų 962 vnt.
pagrindinio fondo ir 399 vnt. pagalbinio.
Gauti eksponatai pagal paskirstymo grupes:
• Daiktinės medžiagos (D.e.) –141 vnt.; 140 vnt.
pagrindinio ir 1 pagalbinio fondo;
• Archeologijos (Ar) – 11 pagrindinio fondo.;
• Gamtos fondo – 2 vnt.
• Dokumentų (D) – 158; 142 pagrindinio ir 16
pagalbinio;
• Fotonuotraukų - 686 vnt.: 366 pagrindinio ir 320 vnt.
pagalbinio;
• Dailės kūrinių (DK) – 20 vnt.: 18 pagrindinio ir 2
pagalb.;
• Filatelijos ir filakartijos (P) – 91 vnt. pagrindinio
fondo;
• Numizmatikos (N) – 56 vnt. pagrindinio fondo;
• Plakatų - 2 vnt. pagrindinio fondo
• Raštijos (R) – 194 vnt.:134 vnt. pagrind. ir 60 p. m.
• Išvykos pas gyventojus, ieškant muziejinės
medžiagos – vyko kelis kartus po dieną ar pusdienį,
susitarus su medžiagą perduodančiais žmonėmis.
Vykdė E. Rupeikienė, A. Mickevičienė;
• Vilniečiai aktoriai Larisa Kalpokaitė ir Jonas Braškys
perdavė kalbininkės Valerijos Vaitkevičiūtės archyvą
ir asmeninius daiktus;
• Perdavė pavieniai krašto gyventojai.

E. Rupeikienė ir kiti
darbuotojai

A. Mickevičienė
E. Rupeikienė
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1.4. Kiti darbai
2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo
aktų, įrašytų eksponatų į pirminės
apskaitos knygas skaičius)

Surašyti 40 aktų

2.2. Inventorinimas (suinventorintų
pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų
skaičius)

2 tūkst. pagrindinio
fondo medžiagos

2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių
skaičius)

2000 kortelių

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek
eksponatų nurašyta, perkelta ir kodėl)
2.5. Kiti darbai
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra
3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos
eksponatų grupės, juose esančių
eksponatų skaičius, tikrinimo rezultatai)

Išrašyta 42 priėmimo aktai 2017 m. gautiems
eksponatams.
Surašyta 2004 m. gauta medžiaga – 9934 vnt.
2017 m. suinventorinta 2361 vnt., iš jų:
L. Bartkienė –268 vnt. pagrindinio fondo fotonuotraukų;
T. Sušinskas – 471 vnt. filatelijos pagrindinio f.;
A. Jakaitė – 223 vnt. pagrindinio;
A. Mickevičienė – 300 De medžiagos;
V. Matusevičienė – 570 vnt.;
D. Rožienė – 124 vnt.
L. Kupčinskienė – 405 vnt.
Išrašyta 3340 kortelių:
A. Jakaitė – 170;
J. Rutkauskienė – 71;
L. Bartkienė – 730;
L. Kupčinskienė – 271;
V. Matusevičienė – 300;
T. Sušinskas – 471;
D. Rožienė -239;
J. Mailaitė – 887;
A. Mickevičienė - 201.
Iš muziejaus bibliotekos apskaitos perkelta 691 vnt.
dokumentų, buvusių dviguboje apskaitoje.
Nuskenuota 3670 vnt., nufotografuota ir išsaugota
skaitmeninėse laikmenose 12500 vnt.
Nuolat stebimos eksponatų sandėliavimo sąlygos.
2017 m. toliau tikrinami rinkiniai:
• Numizmatikos fondas N (pinigai, ženkliukai, medaliai
ir kt.), atstatyti nerasti pagrindinio fondo 9vnt.
• Fotonuotraukų fondas perduotas muziejininkei
L. Bartkienei, ji tikrina rinkinį. Patikrinta 730 vnt.
fotonuotraukų, visos surastos;

E. Rupeikienė
Rinkinių saugotojai

Rinkinių saugotojai

Rinkinių komisija
K. Inkrata

L. Kupčinskienė
L. Bartkienė
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• Raštijos rinkinys;
• Filokartijos ir filatelijos rinkiniai.
2017 m. patikrintas ginklų rinkinys, surasti visi daiktai,
esantys apskaitoje;
• Patikrintas papuošalų rinkinys, nerastas 1;
Esamomis sąlygomis muziejuje įmanomas pirminis
konservavimas ir eksponatų sutvarkymas.
Iš viso konservuota 297 vnt.
• D.e. (daiktų) 115 vnt.:
• Fotonuotraukų – 12;
• Dailės kūrinių – 150 vnt.;
• Raštijos - 20
Vykdant projektą užbaigtas komodos restauravimas,
pradėta restauruoti ikona.
Nėra

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

3.3. Restauravimo tarybos darbas
(posėdžių skaičius, svarstyti klausimai)
3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų
tikrinimas (nurodyti patikrintų saugyklų,
salių kiekį, atliktus pagrindinius
priežiūros ir tvarkymo darbus)
3.5. Kiti darbai
III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS
1.Muziejaus lankytojai (pagal filialus,
tikslines grupes)

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

•
•

Tikrinti eksponatų
saugojimo sąlygas

Nuolat tikrinamos eksponatų saugojimo sąlygos;
Naujai gauta daiktinė medžiaga nuvalyta, audiniai
išskalbti ir išvėdinti.
Tikrąja verte įvertinti 4925 eksponatai – 34570 eurų.

Buvo planuota
aptarnauti 20 tūkst.
lankytojų

Muziejininkai aptarnavo 25 357 lankytojus:
Organizuotų – 10 639;
Edukacinėse programose 4988;
Muziejaus renginiuose – 5240;
Kilnojamose parodose - 4490.
Sukurta Paežerių dvaro papildytos realybės ekskursija.
Išmaniosios technologijos suteikia galimybę istorinę
informaciją pateikti moderniai, žvelgiant pro planšetinio
kompiuterio ekraną galima išvysti papildytos realybės scenas,
pasiskaityti platesnę informaciją apie dvarą.
2017 m. pravedėme 222 edukacines programas
moksleiviams ir suaugusiems, kuriose dalyvavo 4988
lankytojai.

Turėjome 18
edukacines programas,

J. Mailaitė
T. Sušinskas
A.Mickevičienė

A. Mickevičienė
L. Bartkienė
V. Matusevičienė
J. Mailaitė
L. Kupčinskienė

A. Mickevičienė

muziejaus darbuotojai
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kur ir kada vyko)

planavome papildyti 3
naujomis programomis

Tęsiamos edukacinės programos:
• „Lino pasaka“ – 4 pamokos, 171 moksleivis, vesta
muziejuje, Alvito pagr. mokykloje;
• „To sviestelio gardumas“ – 18 pamokų, 512 vaikų ir
suaugusiųjų, vesta muziejuje;
• Laisvalaikis Paežerių dvare – 9 pamokos, 228
vaikai ir suaugę, dvaro teritorijoje;
• Programa ,,Senasis Vilkaviškis“ - 9 pamokos, 224
vaikams ir suaugusiems, vykdyta Vilkaviškio mieste;
• Istorijos šaltiniai pasakoja... – 11 pamokų
muziejuje, 251 dalyvis, vesta muziejuje, Vilkaviškio
S. Nėries ir Alvito pagr. m-klose,;
• „Nuo grūdo iki duonos riekės“ – 6 pamokos
muziejuje, vaikams ir jaunimui, 231 dalyvis, vesta
muziejuje;
• Senosios žolininkystė tradicijos – 7 pamokos
vaikams ir suaugusiems, 188 lankytojai, muziejuje,
Sūduvių amatų šventėje;
• Žydų bendruomenės pėdsakai, 2 pamokos „Aušros“
gimnazijoje, 52 moksleiviai;
• ,, Tremtis ir žmonių likimai“ – 5 pamokos
muziejuje, 157 moksleiviai;
• Suvalkietiškas tautinis kostiumas – 4 pamokos 153
vaikams ir suaugusiems;
• Žaidimų pynė - 11 pamokų vesta muziejuje, 258
dalyviai;
• Matai ir matavimas senovėje – 8 pamokos, 175
dalyviai, vesta muziejuje;
• Piemenėlių džiaugsmai ir rūpesčiai – 7 pamokos,
210 dalyvių;
• Senojo pašto paslaptys – 3 pamokų, 56 dalyviai.
Parengtos trys naujos programos:
„Tai iš sapno pasakėlės...“, pravestos 5 pamokos,

V. Matusevičienė,
E. Rupeikienė
A. Mickevičienė,
L. Bartkienė
E. Rupeikienė,
Sušinskas,
E. Rupeikienė
A. Žilinskas
E. Rupeikienė
A. Žilinskas
L. Kupčinskienė
E. Rupeikienė,
J. Rutkauskienė
A. Žilinskas
E. Rupeikienė
A. Mickevičienė
L. Kupčinskienė
D. Rožienė
E. Rupeikienė
J. Mailaitė
L. Kupčinskienė,
D. Rožienė
L. Kupčinskienė,

T.
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dalyvavo 120 mokinių;
Poeto K. Bradūno gyvenimas ir veikla, 5 pamokos
muziejuje, dalyvavo 184 vaikai ir suaugusieji;
„Restauravimo magija“ – pravesta 1 pamoka 21
moksleiviui.

D. Rožienė
E. Rupeikienė,
A. Mickevičienė
L. Kupčinskienė

Lietuvos valstybės 100-mečiui paskyrėme programą
„Nepriklausomybės šaukliai iš Vilkaviškio krašto“ (J.
Basanavičius, V. Kudirka, D. Malinauskas ir kt.),
pravesta 21 pamoka muziejuje, 386 vaikai ir suaugusieji.

E. Rupeikienė,
A. Žilinskas

•

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

Planuota 12 renginių

Programa „Kaip gyveno mūsų senoliai“ vedama
pagal vaikų neformaliojo švietimo programą Alvito
Šv. Kazimiero globos namuose ir Paežerių prad.
mokykloje, pravesta 60 pamokų.
• 4 edukacines programas pristatėme „Menų
dūzgėse“, 128 dalyviai.
• Dalyvavome „Kultūrinio svetingumo
programoje“, pravesta 16 edukacijų, 458 dalyviai.
Pravesta 15 renginių:
• Dailininkės, Vilkaviškio garbės pilietės M. B.
Stankūnienės gimtadienio minėjimas ir atminimo
pagerbimas „M. B. Stankūnienės vilčių ir darbų
vieškelis“, 01-05 dvaro ledainė;
• „Užgavėnių šėlsmas“, 02-28 Paežerių dvare;
•

•

Poeto K. Bradūno gimimo 100-ųjų metinių minėjimas
„ Viešpatie, leisk man grūdu byrėti į tavo klėtį...“,
03-10, Paežerių dvare;
Sugrįžusių paukštelių pasveikinimo šventė, 03-30,
Paežerių dvare;
Atvelykio šventė, 04-23, Paežerių dvare;

•

Edukacinių programų pristatymas „Menų dūzgės

•

A. Mickevičienė

L. Kupčinskienė
E. Rupeikienė,
A. Žilinskas
E. Rupeikienė

D. Rožienė,
L. Kupčinskienė
E. Rupeikienė,
A. Mickevičienė
E. Rupeikienė,
Sušinskas,
L. Bartkienė
D. Rožienė,
L. Kupčinskienė
D. Rožienė,

T.
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4. Muziejaus interneto svetainės plėtra
(kas ir kaip buvo atnaujinta)
5. Fondų lankytojų aptarnavimas
(nurodyti aptarnautų lankytojų grupes ir
skaičių)
6. Kita veikla

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS

2017“, 04-11;
• Muziejų naktis – kartu su projektu „Balta naktis“,
05-19;
• Sūduvių amatų šventė 06-28 Vilkaviškyje kartu su
miesto šventė, 05-13;
• 1947 m. Didžiosios tremties minėjimas, 06-14 dvaro
ledainėje;
• Lietuvos himno giedojimas V. Kudirkos gimtinėje
Paežeriuose, 07-06;
• Šeimų spartakiada, 07-29, Paežerių dvare;
• Lietuvos muziejų keliui skirta konferencija
„Tiesos ir meilės keliu“ - Nepriklausomybės
šaukliai iš Vilkaviškio krašto“, 09-11;
• Lietuvos paveldo diena, skirta piliakalnių metams,
09-15 – rajoninis konkursas ir ekskursija po rajono
piliakalnius;
• Holokausto aukų pagerbimas ir memorialinės
lentos atidengimas Vilkaviškyje prie holokausto
aukų memorialo, 09-23;
• Vilkaviškiečio Steigiamojo Seimo nario
J. Plečkaičio jubiliejaus paminėjimas, 10-21;
• Kalėdinė popietė „O mums žiema – Kalėdinė
pasaka“, 12-19, dvaro ledainėje.
Muziejaus interneto svetainėje www.paezeriai.info
pristatytos muziejaus ekspozicijos, parodos, renginiai ir
muziejaus veikla, svetainėje lankėsi 50 033 lankytojai.
Fondine medžiaga naudojosi 64 interesantai:
1) moksleiviai ir mokytojai – 12;
2) dėstytojai, mokslininkai – 6;
3) kiti – 36.
Sukurti 5 DVD filmai: „J. Plečkaitis – Steigiamojo Seimo
narys“, „Rajono žymūs žmonės“.
Viena virtuali paroda „Kalbininkas J. Senkus“.

L. Kupčinskienė
A. Mickevičienė
E. Rupeikienė
A. Žilinskas
L. Kupčinskienė
E. Rupeikienė
E. Rupeikienė
A. Žilinskas
A. Žilinskas
L. Kupčinskienė,
D. Rožienė
K. Inkrata

E. Rupeikienė
A. Mickevičienė
K. Inkrata
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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)

Planuota prieš turizmo
sezoną atnaujinti
ekspozicijas

Planuotos 5 parodos

Parengtos parodų koncepcijos, nurodant eksponuojamą
medžiagą, jos išdėstymo tvarką, anotacijas.
• Ekspozicijų „M. B. Stankūnienės kambarys“,
„Vilkaviškio rajono piliakalniai ir archeologiniai
radiniai“, „Vilkaviškio krašto žymūs žmonės“
teminiai planai;
• Poeto K. Bradūno jubiliejui skirta paroda;
• Sūduvių amatų šventės ir jos metu parengtų parodų
planas- scenarijus;
Parengtos ekspozicijos:
• Pertvarkyta dailininkei, Vilkaviškio r. Garbės pilietei
M. B. Stankūnienei skirta ekspozicija;
• „Vilkaviškio rajono piliakalniai ir archeologiniai
radiniai“;
• „Vilkaviškio krašto žymūs žmonės“.
• Pertvarkyta baldų ir kraitskrynių ekspozicija dvaro
ledainėje.
Muziejaus ledainėje parengta 11 parodų:
• M. B. Stankūnienės batikos darbų paroda, 01-05;
• „Viešpatie, leisk man byrėti į tavo klėtį“, 02-10;
• Fotomenininkės O. Pajėdaitės fotografijų paroda
„K. Bradūnas sugrįžo į Lietuvą“;
• Velykinių margučių paroda, 03-15;
• Amatininkų dovanotų darbų paroda, 05-10;
• St. Valuntienės rankdarbių paroda, 05-10;
• Tautodailininkės U. Astrienės dailės darbai,
oficinoje, 06-20;
• B. Večkienės tapyba, 08-15;
• Kun. K. Senkaus ir kalbininko J. Senkaus
jubiliejui skirta paroda, ledainėje, 10-10;
• Kybartų dailės studijos „Smiltelės“ plenero darbų
paroda, 11-15;
• Drožinių paroda „Prakalbintas medis“, 12-10.

V. Matusevičienė
E. Rupeikienė
A. Mickevičienė

A. Mickevičienė,
V. Matusevičienė
E. Rupeikienė
A. Mickevičienė

V. Matusevičienė,
E. Rupeikienė
A. Mickevičienė
V. Matusevičienė
A. Mickevičienė
V. Matusevięienė
E. Rupeikienė
V. Matusevičienė
A. Mickevičienė
E. Rupeikienė
V. Matusevičienė
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4. Parodos kituose muziejuose ir
institucijose Lietuvoje ir užsienyje
(pavadinimas, vieta, laikas)

Muziejus kitose institucijose parengė 14 kilnojamų
parodų:
• Dailininkės M. B. Stankūnienės medžio raižiniai
„Kelionių įspūdžiai“ - Vilkaviškio verslo ir turizmo
informacijos centre 01-06;
• „Vilkaviškio senieji pastatai“ - Vilkaviškio rajono
savivaldybėje, 01-10;
• „Vilkaviškio krašto dvarai“ - Vištyčio regioninio
parko centre, 01 mėn.;
• „Su Sąjūdžiu į nepriklausomybę“ – Garliavos
kultūros centre, 03-03;
• „Rašytojo A. Vaičiulaičio gyvenimas ir kūryba“ –
Sūdavos muziejuje, 03 mėn.
• „Spaudos draudimo laikų knygos ir mokymo
priemonės“ – Vilkaviškio S. Nėries pagr. m-kloje,
03-06;
• A. Biliūnienės tapyba – Marijampolės soc. Pagalbos
centre, 04 mėn.;
• „Viešpatie, leisk man byrėti į tavo klėtį“, skirta K.
Bradūno 100 gimimo metinėms – Kauno pedagogų
kvalifikacijos centre, 05-15;
• St. Valuntienės rankdarbių paroda - Vištyčio
regioninio parko centre, 07 mėn.;
• Fotomenininkės O. Pajėdaitės fotografijų paroda
„K. Bradūnas sugrįžo į Lietuvą“ - Alvito
bendruomenės namuose, 09 mėn.;
• „Poetės S. Nėries gyvenimas ir kūryba“ –
Vilkaviškio kultūros rūmuose, 07 mėn.
• „Dingęs Vilkaviškis. Žmonės ir pastatai“ (žydų
bendruomenės istorijos fragmentai) – Vilkaviškio
„Aušros“ gimnazijoje, 09-15;
• Vilkaviškio karo komendantūra. Karininkai ir
kariai - Kybartų progimnazijoje, 11-20;
• „Tiesa išlaisvina“ – paroda, skirta LKB kronikos

V. Matusevičienė
E. Rupeikienė
L. Kupčinskienė
E. Rupeikienė
E. Rupeikienė
J. Mailaitė
V. Matusevičienė
A. Mickevičienė,
A. Mickevičienė

E. Rupeikienė
A. Žilinskas
E. Rupeikienė,
A.Mickevičienė
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jubiliejui – Vilkaviškio Šv. M. Marijos Apsilankymo
katedroje, 12-21.
5. Virtualios parodos (pavadinimas,
tinklalapio adresas)

Planuota 4

Parengta viena virtuali paroda
• „Kun. K. Senkaus ir kalbininko J. Senkaus
gyvenimas ir veikla“, www.paezeriai.info
Kitiems muziejams paskolinti eksponatai:
• Sūdavos krašto muziejui paskolinti 86 eksponatai
(buities daiktai, įrankiai, audiniai).
• Alvito mokyklos muziejui paskolinta 12 eksponatų
(darbo įrankiai);
• Vilkaviškio S. Nėries pagr. m-klai parodai „Spaudos
draudimo laikų knygos ir mokymo priemonės“ –
38 R ir De;
• Alvito pagr. mokyklos muziejui medžiaga poetės
S. Nėries gimtadienio minėjimui - 13 D ir De;
• Žaliosios pagr. mokyklai – 16 De.

6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais
(kokioms parodoms, kokių ir kiek
eksponatų paskolinta)

Iš viso paskolinta 169 eksponatai.
Kilnojamose parodose eksponuoti daiktai – 744 F, D, 1 De,
39 vnt. DK;
Kilnojamose parodose naudota 744 D, F.
„Paežeriai 2017. Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos)
kultūros centras-muziejus“, parengė Suvalkijos (Sūduvos)
kultūros centro-muziejaus darbuotojai, dizainas K. Inkratos,
sp. UAB „Spaudos praktika“, tiražas 500 egz.

7. Kiti darbai
V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ
VEIKLA

1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių,
įskaitant elektroninius, rengimas ir
leidyba (autorius, pavadinimas, apimtis
2. Informacinių leidinių (bukletų,
kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir
leidyba (kokiomis kalbomis)
3. Publikacijų kultūros ir periodinėje
spaudoje rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)

E. Rupeikienė

•

Parengti ir paskelbti
publikacijas krašto

Skrajutės „Edukacinės programos“ - 8 programoms,
lietuvių k.;
• Skelbimai renginiams – 16 vnt.
Rajoniniame laikraštyje „Santaka“ išspausdinta 15
muziejininkų straipsnių:

K. Inkrata ir atsakingi
muziejininkai
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istorijos, muziejaus
veiklos temomis.

4. Moksliniai tyrimai (temos)

A. Žilinsko - 10:
Poetė Salomėja Nėris: Žvilgsnis iš už Atlanto, Nr.25, 6 p.
Per ilgą gyvenimo taką (apie J. Vizgirdienės knygą/ poeziją),
Nr.69, 5 p.
Amerikiečiai ieško lietuviškų šaknų, Nr.73, 12 p.
Ilgas Lietuvos himno kelias, Nr.74, 4 p.
Tėviškė Kazlų Rūdos miškų apsuptyje, Nr.87, 5 p.
Tupikai- signataro Justino Staugaičio tėviškė, Nr.90, 5 p.
Genialus finansininkas iš Piktžirnių kaimo, Nr.92, 5 p.
Saliamonas Banaitis- Lietuvos didybės gaivintojas, Nr.95,
Signataras Petras Klimas- žmogus, pasiūlęs Lietuvos
valstybės atkūrimo viziją, Nr.98, 6 p.
Bajoras, kūręs Lietuvos valstybę, Nr.101, 5 p.
E. Rupeikienės -3:
Parke iškeltų inkilų gyventojai džiugins dvaro lankytojus,
Nr.42, 4 p.;
Prisimename tremčių istoriją, Nr.66, 2 p.;
Dalyvaukite konkurse ,,Vilkaviškio rajono piliakalniai“,
Nr.97, 6 p.
L. Kupčinskienė -1
Paežeriuose praūžė „Menų dūzgės“, Nr.44, 8 p.
T. Sušinskas – 1
Vilkaviškiečiai - Vyčio kryžiaus kavalieriai.
Periodinėje spaudoje publikuota 17 fotonuotraukos.
Žurnalistų išspausdinti straipsniai apie muziejų, eksponatus
ir renginius – 25.
Iš viso krašto istorijos ir muziejaus veiklos temomis
išspausdinta 40 straipsnių.
Vykdytas tęstinis mokslinis tiriamasis darbas 5 temomis:
• Vilkaviškio krašto dvarai– papildyta medžiaga apie
Paežerių, Šūklių, Karalkrėslio ir Pocviečio dvarus ;
• Įžymūs Vilkaviškio krašto žmonės: papildyti sąrašai,
biografijos;
• Vilkaviškio krašto etnografinės sodybos – parengta
medžiaga knygai;

A. Žilinskas

E. Rupeikienė

L. Kupčinskienė
T. Sušinskas
K. Inkrata

E. Rupeikienė,
L. Kupčinskienė
E. Rupeikienė
A. Žilinskas
A.Mickevičienė
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•
•

Senieji Vilkaviškio pastatai, miestiečių gyvenimas;
Vilkaviškio krašto istorijos klausimai (holokaustas,
rezistencija ir kt).

E. Rupeikienė
A. Žilinskas

5. Mokslinių straipsnių rengimas
(autorius, pavadinimas, leidinys)
6. Mokslinių ir kitų konferencijų
rengimas muziejuje (pavadinimas, vieta,
laikas)

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

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

Lietuvos muziejų kelias Suvalkijoje – konferencija „Tiesos
ir meilės keliu“ - Nepriklausomybės šaukliai iš Vilkaviškio
krašto“.
Talkinta Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenei rengiant
konferenciją „Lietuvybė Prūsijoje: nuo Mažvydo iki
Vydūno“.
„Turistų neatrastos Vilkaviškio rajono vietos“, – turizmo
sodyboje „Karaliaus krėslas“ visuomeninio judėjimo „Už
vieningą Vilkaviškio kraštą“ dalyviams;
„Sūduvos krašto signatarai“ – Vilkaviškio kultūros
rūmuose - S. Nėries pagrindinės mokyklos mokiniams,
dalyvavo 500 moksleivių ir 40 mokytojų.
Skaityti pranešimai konferencijose ir renginiuose:
E. Rupeikienė
„1947 m. Didžioji tremtis, tremtiniai ir jų likimai“ –
tremties paminėjime Paežerių dvare;
„Nepriklausomybės akto signataras Donatas
Malinauskas“ – Muziejų keliui skirtoje konferencijoje;
„Vilkaviškio krašto žmonės – nepriklausomybės
šaukliai“, skaitytas Karaliaučiaus krašto lietuvių
bendruomenės konferencijoje Paežerių dvare;
A. Žilinskas
„Steigiamojo Seimo nariai vilkaviškiečiai“ - Muziejų keliui
skirtoje konferencijoje;;
„Steigiamojo Seimo narys J. Plečkaitis“ – jubiliejaus
paminėjime;
„Holokaustas Vilkaviškyje, aukos ir jų gelbėtojai“ –
minėjime Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje ir M. Mažvydo
bibliotekos Judaistikos centre;

E. Rupeikienė

E. Rupeikienė
E. Rupeikienė

E. Rupeikienė

A. Žilinskas
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9. Kiti darbai

VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR
EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti
įvestų į muziejaus duomenų bazę įrašų
apie eksponatus bei skaitmeninių vaizdų
skaičių)

2. LIMIS (vykdyti parengiamieji darbai)
3. Eksponatų skaitmeniniams
3. Suskaitmenintų eksponatų atranka
(nurodyti prioritetinį kriterijų/-us:
unikalumas, turinys ir vertė, fizinė būklė,
amžius, rūšis, tema, kt.)
3.2. Suskaitmenintų eksponatų skaičius
3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo
projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.)
4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų
bazėmis gebėjimų ugdymas
(dalyvavimas darbo grupėse,

„Iškilūs žydų menininkai iš Vilkaviškio rajono“ – Vilniaus
Gaono žydų muziejuje.
T. Sušinskas
„Lietuvos ekonomikos kūrėjas Jonas Vailokaitis“ T. Sušinskas
Muziejų keliui skirtoje konferencijoje.
Parengta ir atidengta memorialinė lenta „Vilkaviškio
A. Žilinskas
žydų sunaikinimas“, pradėta sodinti Žydų gelbėtojų
Atminimo giraitė;
Atnaujinta Steigiamojo Seimo nario J. Plečkaičio
antkapinė plokštė.

Tęsiama muziejaus rinkinių kompiuterinė apskaita:
• Numizmatikos;
• Raštijos;
• Fotonuotraukų;
• Filatelijos.
• Dailės kūrinių;
• Daiktinės medžiagos, gamtos, archeologijos;
• Dr. V. Kudirkos rinkinys.
Nufotografuota 500 eksponatų, rengiami jų aprašai.

L. Kupčinskienė
J. Mailaitė, A. Jakaitė
L. Bartkienė
T. Sušinskas
V. Matusevičienė
A. Mickevičienė
D. Rožienė

2017 m. į LIMIS įtraukta 14 eksponatų, iš viso LIMIS
viešinama 121 eksponatas.

K. Inkrata, rinkinių
saugotojai

Nuskenuota 3670 vnt., muziejaus veiklose nufotografuota ir
išsaugota skaitmeninėse laikmenose 125000 vnt.
Dalyvaujama projekte „Europeana Photography“.

K. Inkrata

A. Mickevičienė

K. Inkrata
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mokymuose)
5. Kiti darbai
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)

Dalyvauta 10 televizijos laidų:
LRT- ,,Atspindžiai. Bartninkai“ (2017-05- 25);
LNK - ,,Paežerių dvaro legendos“;
TV3- ,,Parduodama dr. V. Kudirkos klėtelė“
LRT- ,,Sprendžiamas dr. V. Kudirkos klėtelės likimas“;
15min. (penkiolika min.)-,,Vasario 16 d. signatarai iš
Suvalkijos“;
15min. (penkiolika min.)- ,,A. Smetona ir Kybartai“;
Marijampolės TV ,,Duobėti keliai į signatarų tėviškes“;
Dar 3 laidos apie 6 šešis signatarus iš Suvalkijos.
• Vilkaviškio r. laikraštyje „Santaka“ reklamuoti
muziejaus renginiai.
• Muziejaus edukacinių programų pristatymas rajono
mokytojams - pristatyta 20 edukacinių programų,
išdalinti kvietimai, apie programas informuotos
mokyklų bendruomenės.

A. Žilinskas

E. Rupeikienė,
K. Inkrata

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

Konsultuoti interesantus Dėl kursinių darbų, referatų, šeimų, kaimų istorijų rašymo,
pagal pageidavimus.
kolekcijų turtinimo teikta pagalba 15 lankytojų.
Pagalba rengiant mokslinius darbus:
VD karo muziejaus darbuotojas E. Vaidotas dėl savanorių
paminklų;
K. Aleksynas – dėl K. Kubilinsko kūrybos;
I. Juškienė - rengiant katalogus „Pirštinės Lietuvos
muziejuose“, „Papuošalai Lietuvos muziejuose“;
V. Vilūnaitė - katalogui „Kanklės Lietuvos muziejuose“.
Rajono savivaldybės specialistė Ieva Rinkevičiūtė – dėl
Vilkaviškio senųjų pastatų;

A. Žilinskas,
E. Rupeikienė

A. Mickevičienė
E. Rupeikienė
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Kultūros paveldo departamento Marijampolės skyrius – dėl
Vilkaviškio pastatų istorijos ir jų architektų.
2. Metodinės medžiagos rengimas (tema,
tikslinė grupė, sklaidos būdas)

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais
IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų / atleistų
darbuotojų skaičių)
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.)

Parengti metodinę
medžiagą edukacinėms
programoms.

Parengta metodinė medžiaga:
Edukacinėms programoms „Restauravimo magija“,
„Nepriklausomybės šaukliai“ ir „Poeto K. Bradūno
gyvenimas ir veikla“;
Ekskursijos maršruto „Vilkaviškio rajono piliakalniai“
aprašas.
Nebuvo

Nebuvo
Dalyvavimas konferencijose, seminaruose:
• VD karo muziejaus edukacinių programų
pristatyme – metodiniame užsiėmime Vilkaviškio
kultūros rūmuose – E. Rupeikienė, J. Mailaitė, L.
Kupčinskienė, D. Rožienė, T. Sušinskas;
• Respublikinė mokytojų konferencija „Aušra“ –
Suvalkijos kultūrinis atgimimas. Nuo V. Kudirkos
iki K. Bradūno“ Paežerių dvare – E. Rupeikienė, A.
Jakaitė, A. Mickevičienė;
• XXI resp. Etn. Kultūros specialistų kvalifikacijos
tobulinimo seminaras „Sakralumo dėmuo
paveldėtoje kultūroje“ Kernavėje – A. Mickevičienė
• „Menų dūzgių 2017“ įvadinis seminaras Ugdymo
plėtotės centre Vilniuje - Laura Kupčinskienė;
• „MuMo 2017“ muziejų edukacijų mugė“ –
L. Kupčinskienė;
• „Muziejų ekspozicijų ir edukacijų santykis: teorija
ir realybė“, Kaunas – L. Kupčinskienė, D. Rožienė.
Gauti Padėkos raštai už pravestus renginius, dalyvavimą
konferencijose.

„

L. Kupčinskienė
E. Rupeikienė
E. Rupeikienė
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X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas

Muziejaus bibliotekos darbas:
Surašyti 43 priėmimo aktai;
Priimta dokumentų - 871 vnt.:
Knygų – 370;
žurnalų – 457;
laikraščių – 17;
mišrių garsinių regimųjų-5;
kitų dokumentų – 22.
Priimta dovanotų dokumentų už 1816,10 eurų.
• Surašytos 912 kortelių:
Naujai priimtiems dokumentams - 871 vnt.
Straipsniams ir kt. informacijai – 41 vnt.
• Aptarnauta 1937 lankytojai:
13 pagrindinių skaitytojų, į namus išduota 122 vnt.;
1924 skaitytojai naudojosi vietoje.

L. Juselienė

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

Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus direktorė
Ataskaitą parengė vyr. fondų saugotoja Elena Rupeikienė
2018-02-12

Jurgita Morozaitė

