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)

TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINIO PLANO FORMA
TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS
2015 M. VEIKLOS PLANAS

Veiklos sritis

Planuojama

Įgyvendinimo
terminai

Atsakingi asmenys

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)
5. Kiti darbai

II. MUZIEJAUS RINKINIAI
1. Eksponatų įsigijimas

Surengti nemažiau kaip 2 Muziejaus Tarybos posėdžius. Juose svarstyti:
1. Muziejaus metines ataskaitas ir planus.
2. Leidybinę veiklą.
3. Parodinį darbą.
4. Ekspozicijų keitimo klausimus.
5. Edukacinių užsiėmimų vykdymą.
Pagal poreikį rengti muziejaus vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus

2015 m. I ketvirtis
2015 m. III ketvirtis

V.Poviliūnas

2015 m. I – IV ketvirtis

V.Poviliūnienė

Sudaryti sutartis su turistinėmis firmomis dėl muziejaus lankymo.
Sudaryti sutartis su reklamos agentūromis dėl informacijos apie muziejų
talpinimo įvairiuose leidiniuose ir internetiniuose puslapiuose.
Sudaryti sutartis su leidyklomis dėl muziejaus leidinių spausdinimo.
Sudaryti sutartis su Lenkijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos muziejais
dėl parodų organizavimo.
Parengti ir pateikti paraiškas Lietuvos Kultūros Tarybai.
Parengti ir pateikti paraiškas Trakų rajono savivaldybei.
Parengti ir pateikti paraiškas Lietuvos Kultūros paveldo departamentui.
Nemažiau kaip 20 kartų per metus organizuoti administracijos susirinkimus.
Visus muziejuje vyksiančius darbo susirinkimus protokoluoti.
Koordinuoti 2015 m. veiklos plano vykdymą.
Rengti ir direktoriui pateikti skyrių vedėjų ir muziejininkų muziejinės veiklos
mėnesių ataskaitas.
Rengti ir direktoriui bei Muziejaus Tarybai pateikti ketvirtines, pusmetines,
metines muziejaus veiklos ataskaitas.

2015 m. I – IV ketvirtis

V.Poviliūnienė

2015 m. I - IV ketvirtis
2015 m. I – IV ketvirtis

O.Ševeliov
V.Narvidas

2015 m. I - IV ketvirtis

V.Poviliūnas

2015 m. I - IV ketvirtis

V.Narvidas

1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas posėdžių
skaičius ir svarstytini klausimai)

Surengti 10 Rinkinių komisijos posėdžių. Svarstyti klausimus:
1. Dovanojamų muziejinių vertybių, priimtų nuolat saugoti, įvertinimas.
2. Eksponatų įsigijimo tikslingumas ir kaina.
3. eksponatų perkėlimo iš pagalbinio į pagrindinį fondą ir iš pagrindinio į
pagalbinį fondą;
4. eksponatų nurašymo;
5. naujai įgytų eksponatų skyrimo į pagrindinį ar pagalbinį fondą;
6. eksponatų apskaitos ir inventorizavimo kokybės;
7. rinkinių inventorizavimo terminų ir rinkinių tikrinimo;
8. muziejaus eksponatų apskaitos ir inventorinių knygų šifrų;
9. lėšų, skirtų eksponatams įsigyti ir restauruoti, panaudojimo;
10. eksponatų atribucijos;
11. muziejui reikalingų kartotekų;
12.vertinti muziejines vertybes (eksponatus) tikrąja verte;
13..duomenų apie tikrąja verte įvertintas kultūros vertybes (eksponatus)
pateikimas muziejaus buhalterijai.
Įsigyti 10000 eksponatų. Eksponatus ketinama įsigyti
aukcionuose,
antikvariatuose, iš privačių asmenų, kolekcininkų bei archeologinių tyrimų
metu. Muziejinės vertybes, kurios priimamos nuolat saugoti į muziejų, pateikti
svarstyti Rinkinių komisijai.

2015 m. I - IV ketvirtis

O.Ševeliov

2015 m. I - IV ketvirtis

O.Ševeliov

Vykdyti žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus Pagulbiniuose (Jurbarko
raj.).

2015 m. III ketvirtis

U.Budvydas

Surašyti 115 eksponatų priėmimo- perdavimo nuolat saugoti aktus, įrašyti
gautus eksponatus į pirminės apskaitos knygą (GEK-ą).

2015 m. I - IV ketvirtis

I.Senulienė
O.Ševeliov

2.2. Inventorinimas (kiek numatoma suinventorinti
pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų)

Suinventorinti 10160 eksponatų. Iš jų: pagrindinio fondo – 7360, pagalbinio
fondo – 2800.

2015 m. I - IV ketvirtis

V.Narvidas

2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti kortelių skaičius)

Pildyti eksponatų apskaitos, inventoriaus, būklės, topografijos ir kitų muziejaus
veiklai reikalingas kartotekas.

2015 m. I - IV ketvirtis

I.Senulienė

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek numatoma
eksponatų nurašyti, perkelti ir kodėl)

Nurašyti blogos būklės eksponatus, atlikus etnografijos, raštijos, fotonuotraukų
rinkinių patikrinimus.

2015 m. I - IV ketvirtis

O.Ševeliov

2.5. Kiti darbai

Pildyti aktų registravimo knygas, pagrindinius ir pagalbinius muziejaus
eksponatų apskaitos dokumentus
1. Siekti tinkamų sąlygų eksponatų apsaugai, saugojimui ir eksponavimui.
2. Užtikrinti tinkamą ekspozicijos salių ir saugyklų įrangą bei apsaugą.
3. Bendradarbiaujant su muziejaus apsaugos tarnyba, darbuotojais, atsakingais
už priešgaisrinę saugą ir apsaugos sistemų darbą, užtikrinti muziejaus patalpų ir
rinkinių apsaugą.

2015 m. I - IV ketvirtis

I.Senulienė

2015 m. I - IV ketvirtis

I.Senulienė,
G.Jonikienė
G.Krikštopaitis

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

1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta)
1.4. Kiti darbai
2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita (kiek numatoma išrašyti
priėmimo aktų, įrašyti eksponatų į pirminės
apskaitos knygas)

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)

4. Kontroliuoti saugyklų, ekspozicijų ir parodų salių tvarką ir švarą, saugyklų ir
ekspozicijų salių temperatūrą, drėgmę, šviesos poveikį eksponatams.
5. Nuolat stebėti eksponatų būklę saugyklose, organizuoti kas mėnesį sanitarines
dienas muziejaus ekspozicijose ir saugyklose.
1. Patikrinti Trakų salos pilies vakarinių kazematų ekspozicijos eksponatus ( 912 salės), sudaryti naujus patikrintų ekspozicijos salių eksponatų topografinius
sąrašus.
2. Baigti tikrinti etnografijos (šifras E) rinkinį (1500 eksponatų), sudaryti
eksponatų saugojimo vietų topografinius sąrašus.
3. Patikrinti 3000 fotonuotraukų rinkinio (šifras F) ir 2000 raštijos rinkinio
(šifras R) eksponatų. Sudaryti patikrintų eksponatų saugojimo vietų
topografinius sąrašus.
4. Tęsti istorijos rinkinio (šifras I) spaudų grupės ir numizmatikos rinkinio
(šifras NM) medalių grupės saugojimo vietų topografinių sąrašų sudarymą.
Konservuoti 450 eksponatą. Iš jų:
 344 archeologinius radinius;
 6 dailės eksponatus
 100 istorinio metalo eksponatų.

2015 m. I - IV ketvirtis

O.Ševeliov

2015 m. I - IV ketvirtis

R.Mečkovskienė

Restauruoti 51 eksponatąs. Iš jų:
 6 dailės eksponatus;
 14 medžio eksponatus;
 16 keramikos ir stiklo eksponatų;
 15 archeologijos radinių.
3.3. Restauravimo tarybos darbas (numatomas
posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai)

Organizuoti 4 Restauravimo tarybos posėdžius.

2015 m. I - IV ketvirtis

O.Ševeliov

3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas
(nurodyti saugyklų, salių kiekį, pagrindinius
priežiūros ir tvarkymo darbus)

Tikrinti eksponatų saugojimo sąlygas 11 muziejaus saugyklų ir 31 muziejaus
ekspozicijų salėje.

2015 m. I - IV ketvirtis

3.5. Kiti darbai

Tęsti kultūros vertybių (eksponatų) vertinimą tikrąja verte ir įvertinti 3000
eksponatų.

2015 m. I - IV ketvirtis

I.Senulienė,
V.Vaičiulienė
D.Sabaitienė
M.Tininis,
V.Alvikas
O.Ševeliov

Pasiekti, kad muziejuje apsilankytų 353000 lankytojų (įskaitant renginių
lankytojus).
Trakų salos pilį
- 335000
Medininkų pilį
- 11000
S.Šapšalo karaimų tautos muziejų - 4000
Sakralinio meno ekspoziciją
- 3000

2015 m. I - IV ketvirtis

B.Balčytienė

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

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

3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta)

Organizuoti 280 edukacinių užsiėmimų.
1. „Viduramžių karyba“. Programa skirta tiek moksleiviams, tiek ir
suaugusiems. Vyks Trakų salos pilyje edukacinėje klasėje.
2. „Ką byloja herbai“. Programa skirta tiek moksleiviams. Vyks Trakų salos
pilyje edukacinėje klasėje.
3. „Trakų pilys kovose su kryžiuočiais“. Programa skirta tiek moksleiviams, tiek
ir suaugusiems. Vyks Trakų salos pilyje edukacinėje klasėje.
4. „Nuo Saulės iki Oršos – karinių pergalių paslaptis“. Programa skirta tiek
moksleiviams, tiek ir suaugusiems. Vyks Trakų salos pilyje edukacinėje klasėje.
5. „Lietuvos pinigų istorija“. Programa skirta tiek moksleiviams, tiek ir
suaugusiems. Vyks Medininkų pilyje.
Parengti 3 edukacinius užsiėmimus:
1. „Pasivaikščiojimas su Vytautu Didžiuoju“. Vyks Trakų salos pilyje
edukacinėje klasėje bei pilies teritorijoje.
2. „Inkvizicija viduramžių laikotarpiu“. Vyks Trakų salos pilyje edukacinėje
klasėje bei pilies teritorijoje.
1. Vykdyti tradicinį muziejaus ir Vilniaus „Lėlės“ teatro kultūrinį - edukacinį
projektą.
2. Organizuoti renginį „Muziejaus naktis“.
3. Organizuoti „Viduramžių šventę Trakų pusiasalio pilyje“.
4. Organizuoti šventę „Senųjų amatų dienos Trakų salos pilyje“.
6. Organizuoti viduramžių kultūros šventę Medininkų pilyje.
7. Surengti Vytauto Didžiojo mirties metinių paminėjimą.

4. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas ir kaip
numatoma atnaujinti)
5. Fondų lankytojų aptarnavimas (kokius ir kiek
lankytojų planuojama aptarnauti)
6. Kita veikla
IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei
koncepcijų rengimas

2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas ir vieta,
nurodant filialą)

2015 m. I - IV ketvirtis

B.Balčytienė

2015 m. II ketvirtis

B.Balčytienė

2015 m. gegužės 15 d.
2015 m. birželio 20-21 d.
2015 m. rugpjūčio 22-23
d.
2015 m. III ketvirtis
2015 m. spalio mėn.

Talpinti muziejaus interneto svetainėje informaciją apie renginius, parodas,
naujas ekspozicijas, muziejaus veiklos planą, ataskaitas. Pildyti internetinės
svetainės www.trakaimuziejus.lt archyvą.
Aptarnauti 5 lankytojus saugyklose, suteikti jiems informaciją apie eksponatus,
Lankytojai privalo pateikti raštus ir nurodyti tikslus, kur informacija apie
muziejaus eksponatus bus teikiama.
1. Organizuoti viktoriną „Ką žinai apie šv. Joną Nepomuką – Trakų miesto
globėją?“
2. Atlikti 1 rinkos (lankytojų) tyrimą.

2015 m. I - IV ketvirtis

V.Narvidas

2015 m. I - IV ketvirtis

I.Senulienė

2015 m. II - III ketvirtis

B.Balčytienė

Parengti planuojamų parodų teminius planus:
1. Atkurtai Lietuvos Nepriklausomybei – 25 metai
2. Šv. Jonas Nepomukas – Trakų miesto globėjas“. Trakų Salos pilis,
vakariniai kazematai, 13-14 salės.
Parengti atnaujinamų 2 ekspozicijos salių koncepcijas ir teminius planus
„Vytautui Didžiojo epochai“ ir „Žalgirio mūšio pergalė (605 metinės)
Atnaujinti 2 ekspozicijos sales Trakų salos pilyje, centrinių rūmų ekspozicijoje,
skirtas Vytautui Didžiojo epochai ir Žalgirio mūšio pergalei (605 metinės)

2015 m. 1-IV ketvirtis

O.Ševeliov,
I.Senulienė,

2015 m. I- III ketvirtis

I.Senulienė

2015 m. II – IV ketvirtis

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta)

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

5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio
adresas)

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

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

Organizuoti 9 parodas muziejuje:
1. Sidabriniai monetomis ir medaliais puošti daiktai. Trakų salos pilis, Lobių
salė.
2. Atkurtai Lietuvos Nepriklausomybei – 25 metai
2. Virginijaus Bizausko fotoparoda. Medininkų pilis.
3. „XIX a. graviūros“. Paroda iš Gardino religijos istorijos muziejaus rinkinių.
Trakų Salos pilis, Vakariniai kazematai, 16 salė.
4. „Šv. Jonas Nepomukas – Trakų miesto globėjas“. Trakų Salos pilis,
vakariniai kazematai, 13-14 salės.
5. Klaipėdos dailininkų sąjungos darbų paroda. Medininkų pilis.
6. Miestų merų ir universitetų rektorių regalijų paroda. Autoriniai V.Bizausko
darbai. Medininkų pilis.
7. Mariaus Liugailos atminimui. Jo darbų paroda. Medininkų pilis.
8. Sidabriniai stiklinių dėklai. Iš St.Žukausko kolekcijos. Trakų Salo pilis,
vakariniai kazematai, 16 salė.
Organizuoti 4 parodas kituose muziejuose ir institucijose:
1. „LDK pilys“. UAB „Metalo forma“ paveikslai. Lenkija, Olštyno savivaldybė.
2. „XVI - XX a. taupyklės ir monetinės“. Iš Trakų muziejaus rinkinių. Lenkija,
Pamario Kujavijos vaivadija, Grudziondzo muziejus.
3. „Vyriški aksesuarai XIX –XX a. pr.“ Iš TIM rinkinių. Baltarusija, Minskas,
Jankos Kupalos muziejus.
4. „Pasaulio valstybių apdovanojimai“. Iš TIM rinkinių. Gardino religijos
istorijos muziejuje.
Parengti 53 virtualias parodas:
1. 52 virtualias parodas „Muziejus laikraštyje“ internetiniame tinklalapyje
www.trakaimuziejus.lt
2. 1 virtualią parodą „Šv. Jonas Nepomukas – Trakų miesto globėjas“ tinklapyje
www.limis.lt
1. Paroda „XVI - XX a. taupyklės ir monetinės“. Iš TIM rinkinių. Lenkija,
Pamario Kujavijos vaivadija, Grudziondzo muziejus – 212 eksponatų.
2. Paroda „XIX – XX a. pr. vyriški aksesuarai“. Iš TIM rinkinių. Minskas, J.
Kupalos muziejus – 236 eksponatai
3. „Pasaulio valstybių apdovanojimai“. Iš TIM rinkinių. Gardino religijos
istorijos muziejujs – 50 eksponatų.
4. Vytauto Didžiojo karo muziejaus parodoms – 10 eksponatų (medaliai ir
skulptūra)
5. Lietuvos nacionaliniam muziejui parodai – 46 eksponatai (apdovanojimai)
Sukurti 1 naują e.paslaugą: info terminalą atnaujintose ekspozicijos salėse.
Parengti ir išleisti 4 leidinius:
1. Leidinį „Medininkų pilies ekspozicijos vadovas“. Iš serijos „Muziejaus
ekspozicijos“
2. Parodos „Šv. Jonas Nepomukas – Trakų miesto globėjas“ katalogą.

2015 m. sausio mėn.

I.Senulienė

2015 m. kovo 10 d.
2015 m. kovo mėn.
2015 m. balandžio mėn.

I.Senulienė
A.Zmejevskienė,
I.Senulienė

2015 m. gegužės 15 d.

I.Senulienė

2015 m. birželio mėn.
2015 m. rugpjūčio mėn.

A.Zmejevskienė
A.Zmejevskienė

2015 m. rugsėjo mėn.
2015 m. rugsėjo mėn.

I.Senulienė
I.Senulienė

2015 m. kovo 6 d.
2015 m. kovo 7 d.

I.Senulienė

2015 m. kovo 12 d.
2015 m. lapkričio mėn.
2015 m. I – IV ketvirtis

I.Senulienė,

2015 m. III - IV ketvirtis

O.Ševeliov

2015 m. I - III ketv.

I.Senulienė
O.Ševeliov

2015 m. I – IV ketvirtis

V.Narvidas

2015 m. III - IV ketvirtis

I.Senulienė
O.Ševeliov
I.Senulienė

2015 m. II – IV ketvirtis

3. Leidinį „Sidabro dirbiniai, dekoruoti monetomis ir medaliais“. Iš serijos
„Muziejaus rinkiniai“
4. Leidinį „Pypkės“. Iš serijos „Muziejaus rinkiniai“
Parengti ir išleisti 9 informacinius leidinius:
1. Lankstinuką „Sakralinio meno ekspozicija“ rusų, lenkų ir vokiečių kalbomis.
2. Lankstinuką „Medininkų pilis“ rusų, lenkų, anglų ir vokiečių kalbomis.
3. Virginijaus Bizausko fotoparodos plakatą ir kvietimus.
4. Parodos „XIX a. graviūros“plakatą ir kvietimus.
5. Parodos „Šv. Jonas Nepomukas – Trakų miesto globėjas“ plakatą ir
kvietimus.
6. Parodos „Klaipėdos dailininkų sąjungos darbų paroda“ plakatą ir kvietimus.
7. Parodos „Miestų merų ir universitetų rektorių regalijos“ plakatą ir kvietimus.
8. Parodos „Mariaus Liugailos atminimui“ plakatą ir kvietimus.
9. Parodos „XVI - XX a. taupyklės ir monetinės“ plakatą ir kvietimus.
Parengti 52 straipsnius projektui „Muziejus laikraštyje“.

2015 m. I – IV ketvirtis

O.Ševeliov

2015 m. I – II ketvirtis

A.Zmejevskienė
I.Senulienė

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

Dalyvauti Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos konferencijoje „Etniškumas ir
regioniškumas XXI a. muziejuose“.

2015 m. balandžio 22 d.

I.Senulienė

9. Kiti darbai

Parengti paskaitą „Šv. Jono Nepomuko kelias nuo Čekijos iki Lietuvos“

2015 m. gegužės mėn.

V.Poviliūnas

Į kompiuterinę apskaitą įvesti 2950 įrašų apie eksponatus ir 2950 skaitmeninių
vaizdų.

2015 m. I – IV ketvirtis

O.Ševeliov

Atrinkti unikalius, istorinę, etninę vertę turinčius Karaimikos rinkinio
eksponatus.
Atrinkti unikalius, istorinę vertę turinčius Archeologijos rinkinio eksponatus.
Atrinkti Istorijos rinkinio spaudų grupės eksponatus pagal temas: herbinius,
rašmeninius.

2015 m. I – IV ketvirtis

V.Alvikas

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

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje
rengimas

I.Senulienė

4. Moksliniai tyrimai (temos)
5. Mokslinių straipsnių rengimas
6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas muziejuje
(tema, vieta)

VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR EKSPONATŲ
SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (jei vykdoma, nurodyti
numatomų įvesti į muziejaus duomenų bazę įrašų
apie eksponatus bei skaitmeninių vaizdų skaičių)
2. LIMIS (kokie vykdomi parengiamieji darbai)
3. Eksponatų skaitmeninimas
3. 1.Numatomų skaitmeninti eksponatų atranka
(nurodyti prioritetinį kriterijų/-us: unikalumas,
turinys ir vertė, fizinė būklė, amžius, rūšis, tema, kt.)

U.Budvydas
T.Petrauskas

Medininkų pilies skyriaus eksponatus, esančius ekspozicijoje
3.2. Numatomų skaitmeninti eksponatų skaičius
3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo projektuose
(pavadinimas, partneriai, kt.)
4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų bazėmis
gebėjimų ugdymas (dalyvavimas darbo grupėse,
mokymuose)
5. Kiti darbai

M.Tininis,
V.Narvidaitė

Suskaitmeninti 2950 eksponatų.
Dalyvauti projekte „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos
(LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“, partneris LDM. Skaitmeninti
eksponatus, informaciją apie juos talpinti LIMIS sistemoje.
Dalyvauti LIMIS centro organizuojamuose mokymuose.

2015 m. I – IV ketvirtis
2015 m. I – IV ketvirtis

O.Ševeliov
O.Ševeliov

2015 m. I – IV ketvirtis

O.Ševeliov

Nufotografuoti 1000 vnt. vertingiausių archeologijos eksponatų ir papildyti foto
archyvą (500 – U.Budvydas, 500 – D.Abramenko)

2015 m. I – IV ketvirtis

U.Budvydas

Parengti 13 spaudos pranešimų apie muziejaus parodas ir renginius. Apie 8
parodas:
1. Sidabriniai monetomis ir medaliais puošti daiktai.
2. Virginijaus Bizausko fotoparoda.
3. „XIX a. graviūros“.
4. „Šv. Jonas Nepomukas – Trakų miesto globėjas“.
5. Klaipėdos dailininkų sąjungos darbų paroda.
6. Miestų merų ir universitetų rektorių regalijų paroda. Autoriniai V.Bizausko
darbai.
7. Mariaus Liugailos atminimui. J
8. Sidabriniai stiklinių dėklai. Iš St. Žukausko kolekcijos.
Apie 5 renginius:
1. Organizuoti renginį „Muziejaus naktis“.
2. Organizuoti „Viduramžių šventę Trakų pusiasalio pilyje“.
3. Organizuoti šventę „Senųjų amatų dienos Trakų salos pilyje“.
4. Organizuoti viduramžių kultūros šventę Medininkų pilyje.
5. Surengti Vytauto Didžiojo mirties metinių paminėjimą.
Parengti reklamos kampaniją parodai „Šv. Jonas Nepomukas – Trakų miesto
globėjas“ projektui „2015 m. Lietuvos muziejų kelio renginiai „Liaudies meno
grožis“.
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B.Balčytienė

2015 m. II ketvirtis

I. Senulienė.
B.Balčytienė

Organizuoti ir vesti teorinius - praktinius seminarus „Trakų miesto ir pilių
istorija bei Medininkų pilies istorija“. TIM ekspozicijos. Gidų kursų
klausytojams.

2015 m. II - III ketvirtis

B.Balčytienė

Pagal poreikį dirbti su praktikantais

2015 m. I – IV ketvirtis

A.Zmejevskienė
I.Senulienė

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE
1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo
rinkinius ir renginius rengimas (nurodyti numatomų
parengti informacinių pranešimų spaudai, radijo ir
televizijos laidų kiekį)

2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems
planuojamos specialios reklamos kampanijos)
3. Kita veikla
VIII. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais
muziejaus veiklos kausimais
2. Metodinės medžiagos rengimas (tema, tikslinė
grupė, sklaidos būdai)
3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais
IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI

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

Priimti 30 sezoninių darbuotojų. Atleisti 29 sezoninius darbuotojus.

2015 m. I – IV ketvirtis

V.Poviliūnienė

2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos
aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose,
kursuose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje
(temos, vieta, numatomi dalyviai)

Pagal poreikį dalyvauti Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto
rengiamuose seminaruose ir konferencijose eksponatų skaitmeninimo tema.

2015 m. I – IV ketvirtis

V.Alvikas

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ
VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas
2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, kiti
ūkiniai darbai)

3. Kitų padalinių darbas

Direktorius
____________________________
(Vadovo pareigos)

Stažuotis LDM P.Gudyno restauravimo centre.

R.Mečkovskienė

Suinventorinti 2015 m. muziejaus įsigytas knygas. Sutvarkyti ir patvirtinti LR
Kultūros ministerijos archyve ilgo ir nuolatinio saugojimo 2013 m. bylų aprašu.
Į LIMIS sistemą suvesti informaciją apie 500 knygų ir leidinių.
Atlikti kapitalinį tiltų į Trakų salos pilį remontą.
Atlikti Trakų salos pilies gynybinės sienos, vartų ir bokštų neatidėliotinus
tvarkymo bei remonto darbus.
Atlikti remonto darbus Trakų salos pilyje: pakeisti laiptus į galerijas
vakariniuose kazematuose, pakeisti perėjimo per fosą turėklus.
Atlikti medinių namelių, naudojamų muziejaus šventėse remontą;
pagaminti naujus namelius
Atlikti S.Šapšalo karaimų tautos muziejaus skyriaus kabineto remontą.
Atlikti archyvo patalpų remontą.
Archyvo patalpose, prie garažo įrengti staliaus dirbtuvę.
Atlikti edukacinės klasės pastogės apšiltinimo darbus.

2015 m. I - IV ketvirtis

A.Grigonytė

2015 m. I – IV ketvirtis

G.Jonikienė

Inventorinti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, nurašyti susidėvėjusį turtą.
Fotografuoti eksponatus eksponatų pasams;
archyvuoti nuotraukas kompiuterinėse laikmenose;
fotografuoti eksponatus prieš restauravimą ir po restauravimo;
fotografuoti muziejaus renginius, parodas ir oficialių delegacijų svečius.
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V.Narvidas
K.Barišauskas,
A.Valužis

______________________________
(parašas)

2015-02-18
_________________________________
(Užpildymo data)
___________________________________________

Virgilijus Poviliūnas
_____________________________________
(vardas, pavardė)

