LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL MUZIEJŲ METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2011 m. rugsėjo 2 d. Nr. ĮV-562
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr.
1168 ,,Dėl komisijos Muziejų metų programai parengti sudarymo“ (Žin., 2010, Nr. 99-5122) 2.2
punktą ir atsižvelgdamas į komisijos, sudarytos Kultūros ministro 2010 m. rugsėjo 21 d. įsakymu
Nr. ĮV-482 ,,Dėl komisijos Muziejų metų programai parengti sudarymo“ (Žin., 2010, Nr. 113-5808)
(toliau – Komisijos), 2011 m. birželio 15 d. posėdžio protokolą Nr. 2, 2011 m. birželio 29 d.
pasitarimo protokolą Nr. 3 bei į Komisijos narių balsavimo rezultatus:
1. T v i r t i n u Muziejų metų programą (pridedama).
2. P a v e d u Informacinės visuomenės plėtros skyriui bendradarbiaujant su kitais
Kultūros ministerijos administraciniais padaliniais pagal kompetenciją koordinuoti šio įsakymo 1
punktu patvirtintos programos įgyvendinimą.
3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintos programos priemonės
įgyvendinamos Kultūros ministerijai 2012 metais patvirtintų asignavimų ribose.
4. R e k o m e n d u o j u savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant šio įsakymo 1 punkte
patvirtintą programą ir iš savivaldybių biudžetų skirti lėšų jai įgyvendinti.

Kultūros ministras

Arūnas Gelūnas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2011 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. ĮV-562
MUZIEJŲ METŲ PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Muziejų metų programa (toliau vadinama – programa) skirta, minint pirmojo viešo 1812 metais
įkurto Lietuvos muziejaus – Dionizo Poškos Baublių – 200 metų jubiliejų, stiprinti muziejų ir visuomenės
bendradarbiavimą, atkreipti dėmesį į muziejų atliekamą svarbią sociokultūrinę misiją šiuolaikinėje
visuomenėje.
2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. balandžio 29 d. nutarimu
Nr. XI-797 ,,Dėl 2012 metų paskelbimo muziejų metais“ (Žin., Nr. 52-2548) ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 1168 ,,Dėl komisijos Muziejų metų programai parengti
sudarymo“ (Žin., 2010, Nr. 99-5122).
II. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Programos tikslas – finansinėmis ir organizacinėmis priemonėmis stiprinti muziejų veiklą, didinti
jos žinomumą visuomenėje, formuoti visuomenės sampratą apie muziejų kaip apie besikeičiančią, atvirą ir
demokratišką kultūros instituciją, kuri ne tik kaupia ir saugo, bet ir patraukliomis formomis atveria sukauptas
istorijos, kultūros ir meno vertybes, ugdo visuomenės istorinę ir kultūrinę savimonę, nacionalinį tapatumą ir
pilietiškumą, suteikia galimybę jos nariams šviestis ir gilinti turimas žinias, turiningai ir kūrybingai leisti
laisvalaikį.
4. Programos uždaviniai:
4.1. skatinti muziejų veiklą, užtikrinant Muziejų modernizavimo 2007-2015 metų programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 275 „Dėl muziejų
modernizavimo 2007-2015 metų programos patvirtinimo“ (Žin. 2007, Nr. 34-1238), įgyvendinimo priemonių
1.2, 2.1 ir 3.2 finansavimo padidinimą ir muziejų srities teisės aktų tobulinimą;
4.2. efektyviau skleisti informaciją apie muziejus, įgyvendinant muziejų veiklos viešinimo bei
populiarinimo projektus;
4.3. skatinti muziejų veiklos ir muziejų istorijos tyrimus bei informacijos apie šių tyrimų rezultatus
sklaidą;
4.4. stiprinti Lietuvos muziejų bendradarbiavimą ir tarptautinius ryšius;
4.5. kelti muziejų darbuotojų kvalifikaciją, didinti muziejininko profesijos prestižą.
III. NUMATOMI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI
IR REZULTATAI
5. Numatomi programos vertinimo kriterijai ir rezultatai:
5.1. kiekybiniai:
5.1.1. finansuotų muziejinių vertybių įsigijimo projektų skaičius – ne mažiau 30 projektų;
5.1.2. finansuotų muziejinių vertybių restauravimo projektų skaičius – ne mažiau 30 projektų;
5.1.3. įgyvendintų muziejų ekspozicijų atnaujinimo projektų skaičius – ne mažiau 10 projektų;
5.1.4. įgyvendintų muziejų veiklos viešinimo ir populiarinimo projektų skaičius – ne mažiau 10
projektų;
5.1.5. atliktų muziejų veiklos tyrimų skaičius – ne mažiau 1 tyrimo;
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5.1.6. įgyvendintų muziejų istorijos mokslinių tyrimų sklaidos projektų (konferencijų, mokslinių
publikacijų) skaičius – ne mažiau 2 projektų;
5.1.7. įgyvendintų muziejų tarptautinio bendradarbiavimo projektų skaičius – ne mažiau 3 projektų;
5.1.8. įgyvendintų muziejų darbuotojų kompetencijos ir gebėjimų ugdymo projektų skaičius – ne
mažiau 2 projektų;
5.2. kokybiniai:
5.2.1. pasipildys muziejų rinkiniai, pagerės saugomų eksponatų būklė ir bus atnaujintos muziejų
ekspozicijos;
5.2.2. padidės muziejų veiklos žinomumas visuomenėje;
5.2.3. sustiprės muziejų bendradarbiavimas ir ryšiai su švietimo bei mokslo įstaigomis;
5.2.4. pakils muziejų darbuotojų kvalifikacija;
5.2.5. pagerės muziejų įvaizdis ir jų teikiamų paslaugų kokybė.
6. Programos rezultatų kokybinis vertinimas bus atliekamas apklausos būdu, pasibaigus programos
įgyvendinimui.
IV. PROGRAMOS FINANSAVIMAS
7. Programos parengiamieji darbai pradedami 2011 metais. Programa įgyvendinama 2012 metais.
Preliminarus lėšų poreikis 3 500 tūkstančių litų.
8. Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto atitinkamiems metams Kultūros
ministerijai patvirtintų asignavimų, muziejų turimų lėšų, savivaldybių lėšų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka
gautų lėšų.
V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
9. Programos vykdymą koordinuoja Kultūros ministerija. Programos vykdytojai – muziejai, Lietuvos
muziejų asociacija, Savivaldybių muziejų bendrija, kitos įstaigos ir institucijos.
10. Programos įgyvendinimo stebėseną vykdo Kultūros ministro 2010 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr.
ĮV-482 „Dėl komisijos Muziejų metų programai parengti“ (Žin., 2010, Nr. 113-5808) sudaryta komisija.
11. Programos priede pateikiamas programos įgyvendinimo priemonių planas: uždaviniai, priemonės,
atsakingi vykdytojai, partneriai, įvykdymo laikas, lėšų poreikis ir galimas finansavimo šaltinis.
___________________________
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Muziejų metų programos priedas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2011 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. ĮV-562
MUZIEJŲ METŲ PROGRAMOS 2012 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
nr.

Uždaviniai, priemonės

Atsakingi
vykdytojai

Partneriai

Įvykdymo laikas

Lėšų
Galimas finansavimo šaltinis
poreikis
(tūkst. Lt)
1. Skatinti muziejų veiklą, užtikrinant Muziejų modernizavimo 2007-2015 metų programos įgyvendinimo priemonių 1.2, 2.1, 3.2 finansavimo
padidinimą ir muziejų srities teisės aktų tobulinimą:
1.1.
Vykdyti muziejinių vertybių įsigijimo
Muziejai
2012 metų
1 500
Kultūros ministerija,
projektus
I-IV ketvirčiai
savivaldybės
1.2.
Vykdyti muziejinių vertybių restauravimo Muziejai
2012 metų
300
Kultūros ministerija,
projektus
I-IV ketvirčiai
savivaldybės
1.3.
Vykdyti muziejų ekspozicijų atnaujinimo Muziejai
2012 metų
700
Kultūros ministerija,
projektus
I-IV ketvirčiai
savivaldybės, ES Struktūrinių
fondų ir kitų fondų lėšos
1.4.
Parengti Muziejų įstatymo pakeitimo
Kultūros
Lietuvos
2012 metų
projektą ir tobulinti kitus muziejų srities
ministerija
muziejų
I-IV ketvirčiai
teisės aktus
asociacija (toliau
– LMA),
muziejai
2. Efektyviau skleisti informaciją apie muziejus, įgyvendinant muziejų veiklos viešinimo bei populiarinimo projektus:
2.1.
Vykdyti muziejų veiklos viešinimo
projektus:
2.1.1. Reprezentacinio filmo ir reklaminio
LMA
UAB „Terra
2012 metų
vaizdo klipo apie Lietuvos muziejus
media“, muziejai I ketvirtis
sukūrimas
2.1.2. Lietuvos muziejų gido lietuvių ir anglų
LMA
Muziejai
2012 metų
kalbomis išleidimas
I ketvirtis
2.1.3. Muziejų leidinių ir edukacinių programų
LMA
Muziejai
2012 metų
30
Kultūros ministerija
pristatymas tarptautinėje Vilniaus knygų
I ketvirtis
mugėje bei tarptautinėje turizmo, sporto ir
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2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

laisvalaikio parodoje „Vivattur 2012“
Vertingiausių muziejų eksponatų virtuali
paroda „Lietuvos muziejų lobiai“
Lietuvos muziejų mugės ir konferencijos
Vilniaus Rotušėje organizavimas
Savivaldybių muziejų mugės Kauno
muziejuose ir konferencijos „Parodų
tiltai: informacija ir komunikacija“
organizavimas

LDM

Muziejai

LMA

Muziejai

Savivaldybi
ų muziejų
bendrija
(toliau –
SMB)

P. Stulgos
lietuvių tautinės
muzikos
muziejus, Kauno
miesto muziejus,
M. ir K.
Petrauskų
lietuvių muzikos
muziejus,
savivaldybių
muziejai
Lietuvos
Respublikos
Seimo Švietimo,
mokslo ir
kultūros
komitetas
Savivaldybės,
Valstybinis
turizmo
departamentas
prie Ūkio
ministerijos
(toliau – VTD)

2.1.7.

Tarptautinės konferencijos, skirtos
muziejų klausimams, Lietuvos
Respublikos Seime organizavimas

Kultūros
ministerija,
muziejai

2.1.8.

Projekto „Muziejų kelias“ organizavimas

LMA,
SMB,
muziejai

2.1.9.

Lietuvos integralios muziejų informacinės Lietuvos
sistemos LIMIS teikiamų elektroninių
dailės
paslaugų viešinimas
muziejus
(toliau –
LDM)
Supažindinti organizuotas lankytojų
Muziejai

2.2.

2012 metų
I-II ketvirčiai
2012 metų
II ketvirtis
2012 metų
III ketvirtis

5

Kultūros ministerija

30

Kultūros ministerija

25

Kultūros ministerija

2012 metų
III ketvirtis

50

Kultūros ministerija, Lietuvos
Respublikos Seimo
kanceliarija

2012 metų
I-IV ketvirčiai

50

Kultūros ministerija,
savivaldybės, VTD

2012 metų
I-IV ketvirčiai

-

2012 metų
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grupes su muziejų eksponatų saugyklomis
I-IV ketvirčiai
ir restauravimo dirbtuvėmis
2.3.
Užtikrinti nemokamą muziejų lankymą
Muziejai
Savivaldybės
2012 metų
moksleiviams, jų tėvams ir mokytojams
III ketvirtis
Rugsėjo 1-osios šventės proga, įskaitant
rugsėjo mėnesio pirmąjį savaitgalį
2.4.
Vykdyti audiogidų muziejuose sukūrimo Muziejai
2012 metų
150
projektus
I-IV ketvirčiai
2.5.
Vykdyti muziejų populiarinimo
Muziejai
Savivaldybės
2012 metų
50
visuomenės informavimo priemonėse ir
I-IV ketvirčiai
viešosiose erdvėse projektus
2.6.
Viešinti Muziejų metų programą ir atlikti Kultūros
LMA, SMB,
2012 metų
25
jos vertinimą
ministerija
muziejai
I-IV ketvirčiai
3. Skatinti muziejų veiklos ir muziejų istorijos tyrimus bei informacijos apie šių tyrimų rezultatus sklaidą:
3.1.
Atlikti muziejų edukacinių programų
LMA
Muziejai
2012 metų
tyrimą ir paskelbti jo medžiagą (projekto
I-IV ketvirčiai
„Muziejus-mokykla-moksleivis. Muziejų
ir bendrojo lavinimo mokyklų
nacionalinės partnerystės tinklas“ dalis)
3.2.
Atlikti tyrimą „Muziejus šiuolaikinėje
Vilniaus
Muziejai
2012 metų
40
visuomenėje“ ir paskelbti jo medžiagą
universiteto
I-IV ketvirčiai
Komunikaci
jos
fakultetas
(toliau –
VU KF)
3.3.
Surengti tarptautinę mokslinę
Lietuvos
Baltijos šalių
2012 metų
50
konferenciją „Numizmatikos rinkiniai:
nacionalinis numizmatų
II ketvirtis
istorinės Lietuvos ir su ja sietinų šalių
muziejus
asociacija,
paveldas – atvėrimai švietimui ir
(toliau –
Rusijos istorijos
mokslui“ ir paskelbti jos medžiagą
LNM)
muziejus
3.4.
Surengti muzeologijos sekciją Baltijos
VU KF
Muziejai
2012 metų
10
šalių mokslo istorikų konferencijoje
II-III ketvirčiai
Vilniuje
3.5.
Vykdyti Lietuvos muziejų istorijos tyrimų Muziejai
VU KF
2012 metų
100

Kultūros ministerija,
savivaldybės, VTD
Kultūros ministerija,
savivaldybės
Kultūros ministerija
Švietimo ir mokslo ministerija
(ES lėšomis numatomo
finansuoti projekto dalis)
Kultūros ministerija, Lietuvos
mokslo taryba

Kultūros ministerija

Kultūros ministerija
Kultūros ministerija, Lietuvos
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sklaidos (mokslinės publikacijos)
projektus
4. Stiprinti Lietuvos muziejų bendradarbiavimą ir tarptautinius ryšius:
4.1.
Vykdyti muziejų tarptautinio
bendradarbiavimo projektus:
4.1.1. Tarptautinės muziejų tarybos ICOM
ICOM
LMA, muziejai
(toliau – ICOM) Lietuvos skyriaus
Lietuvos
interneto svetainės atnaujinimas
skyrius
4.1.2. Parodos „Sapiegų giminės kultūrinis ir
Nacionalini Vavelio
meninis paveldas iš Lenkijos ir Lietuvos
s muziejus
karališkoji pilis
muziejų rinkinių“ organizavimas
Lietuvos
– Valstybiniai
Didžiosios
meno rinkiniai
Kunigaikšty (Lenkija)
stės valdovų
rūmai
(toliau –
LDK VR),
LDM
4.1.3. Parodos „Dailininkų portretai XVI-XVIII LDM
Valstybinis
amžių Vakarų Europos graviūrose iš
Ermitažas
Valstybinio Ermitažo (Rusija) rinkinių“
(Rusija)
organizavimas
4.1.4. Dalyvavimas tarptautinėje muziejų
Muziejai
LMA
akcijoje „Muziejų naktis“
4.1.5. Parodos „Lietuvos Didžiosios
LDM, LDK Lvovo dailės
Kunigaikštystės portretai iš Lvovo
VR
galerija, Lvovo
muziejų rinkinių“ organizavimas
istorijos
muziejus
(Ukraina)
4.1.6. Europos atviro oro muziejų tinklo
Lietuvos
Muziejai
LLOAM 6-ojo susitikimo organizavimas
liaudies
buities
muziejus
4.1.7. Parodos „Senienų muziejaus rinkinys
LNM
Baltijos šalių
užsienio šalių saugyklose“ organizavimas
numizmatų

I-IV ketvirčiai

mokslo taryba

2012 metų
I-II ketvirčiai

6

Kultūros ministerija

2012 metų
I-II ketvirčiai

82

Kultūros ministerija

2012 metų
I-II ketvirčiai

27

Kultūros ministerija

2012 metų
II ketvirtis
2012 metų
III ketvirtis

30

Kultūros ministerija

2012 metų
III ketvirtis

15

Kultūros ministerija

2012 metų
III-IV ketvirčiai

80

Kultūros ministerija

45
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ir leidinio „Lituanistika užsienio šalių
saugyklose“ leidyba

asociacija,
Rusijos istorijos
muziejus
5. Kelti muziejų darbuotojų kvalifikaciją, didinti muziejininko profesijos prestižą:
5.1.
Vykdyti muziejų darbuotojų
kompetencijos ir gebėjimų ugdymo
projektus:
5.1.1. Išvažiuojamojo seminaro į tarptautinę
LMA, SMB Muziejai
2012 metų
muziejų įrangos parodą „Muziejai ir
II ketvirtis
paveldas“ Londone organizavimas
5.1.2. Tarptautinės Baltijos muzeologijos
Lietuvos
Kultūros
2012 metų
vasaros mokyklos organizavimas
jūrų
ministerija,
III ketvirtis
muziejus,
Estijos
LMA
Respublikos
kultūros
ministerija,
Latvijos
Respublikos
kultūros
ministerija
5.1.3. Seminarų ciklo „Keliaujanti muziejininkų SMB
LMA, muziejai
2012 metų
mokykla“ regionų muziejų darbuotojams
III-IV ketvirčiai
organizavimas
5.2.
Parengti Muziejų metų apdovanojimų
Kultūros
LMA, SMB
2012 metų
nuostatus ir organizuoti jų įteikimą
ministerija
III-IV ketvirčiai
Iš viso:

30

Kultūros ministerija

30

Kultūros ministerija, dalinis
finansavimas gautas iš Nordic
Culture Point

15

Kultūros ministerija

25

Kultūros ministerija

3.500
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