Muziejų tarybos 2009-12-02 posėdis

Pirmininkas – R. Balza
Sekretorė – I.Kezienė

Dalyvavo: Muziejų tarybos nariai: B.Kulnytė, R.Budrys, V.Poviliūnas, Ž.Būčys, J.Genys,
O.Daugelis, R.Šikšninė, R.Laužikas, O.Žalienė bei Kultūros ministerijos Informacinės visuomenės
plėtros skyriaus vyriausieji specialistai - R.Senapėdis ir R. Pileckaitė.

SVARSTYTA:
1. Paraiškų Kultūros ministerijos valstybės stipendijoms meno ir kultūros kūrėjams gauti
svarstymas.
2. Paraiškų Kultūros ministerijos konkursinei premijai už muziejininkystės ir muziejų vertybių
restauravimo darbus gauti svarstymas.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 660 nuostatos ,,Atliksime muziejų fondų reviziją,
remdamiesi jos rezultatais perengsime menkaverčių objektų panaudojimo planą” priemonių
įgyvendinimo klausimas.
4. Muziejų eksponatų vertinimo, taikant viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12ąjį standartą, klausimas.
5. Tremties ir rezistencijos muziejų veiklos perspektyvos bei jų plėtra Lietuvoje.
NUTARTA:
1. Rekomenduoti skirti muziejų srities valstybės stipendijas pagal jų svarbą tokia eilės tvarka pagal
pridedamą lentelę.
2. Rekomenduoti skirti Kultūros ministerijos premiją už muziejininkystės ir muziejų vertybių
restauravimo darbus Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Žydų gelbėjimo ir atminimo
įamžinimo skyriaus vedėjai Danutei Selčinskajai.
3. 2010 m. pradžioje Kultūros ministerija atliks teisės aktų, reglamentuojančių muziejų rinkinių
apskaitą, analizę ir supažindins su išvadomis Muziejų tarybą.
4. R.Laužikas organizuos muziejų fondo optimizavimo plano parengimą ir 2010 m. pradžioje
pateiks jo projektą Muziejų tarybai.
5. Kreiptis į Kultūros ministeriją dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo
standarto papildymo muziejų sektoriui aktualiomis nuostatoms.
6. Siūlyti kultūros ministrui sudaryti darbo grupę muziejų eksponatų vertinimo, taikant viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ąjį standartą, metodikos sukūrimui.
7. Pritarti pasiūlymams, išdėstytiems 2009-12-01 pažymoje ,,Dėl politinių kalinių, tremtinių ir
rezistencijos muziejų (pridedama).

Pagal reitingą rekomenduojamų muziejų srities valstybės stipendijoms gauti kandidatų sąrašas
2010 m.

Nr. Profesija

Vardas,
pavardė

Projekto, programos
pavadinimas

Prašomos
Ekspertų
stipendijos
rekomenduoja
rūšis ir trukmė mos
stipendijos
trukmė, rūšis

Anksčiau gautos
valstybės stipendijos
(rūšis, metai, trukmė)

1.

kompozitorius

Šarūnas
Nakas

strateginė
2 metams

strateginė
2 metams

2001-2002 m.
individuali
2005 m. individuali
2009 m. individuali

2.

restauratorius

Juozapas
Blažiūnas

,,Čiurlionio kabinetas:
interaktyvi edukacinė
multimedijos instaliacija
Nacionaliniame
M.K.Čiurlionio dailės
muziejuje Kaune, jos
kompaktiška versija
Druskininkuose ir
kultūrinių renginių serija
visoje Lietuvoje, skirta
Čiurlionio 100-osioms
mirties metinėms
(įtrauktoms į UNESCO
minimų datų kalendorių)
Straipsnių ciklas apie
Vilniaus bažnyčių ir
vienuolynų molbertinės
tapybos kūrinių
restauravimą ir
restauratorius nuo XVIII a.
vid. Iki XX a. vid.

individuali
2 metams

individuali
1 metams

Nėra gavęs

Motyvuotas
paaiškinimas, jei
valstybės stipendija
(išskyrus
edukacine) skiriama
be dviejų metų
pertraukos
Projektas ypatingos
svarbos, skirtas
Čiurlionio 100osioms mirties
metinėms
(įtrauktoms į
UNESCO minimų
datų kalendorių)

3.

leidėjas

Gediminas
Mikelaitis

4.

projektų vadovė

Vaiva
Lankelienė

5.

muziejininkėedukologė

Jurgita
Eglinskienė

6.

muziejininkėedukologė

Andra
Šeputytė

7.

restauratorė

Erika
Borovikovaitė

Surinkti medžiagą apie
kun. Prof. Stasį Ylą
Amerikos lietuvių kultūros
archyve (ALKA) ir
parašyti monografiją
,,Stasys Yla - kultūros ir
krikščionybės sintetintojas“
Dalyvavimas tarptautinės
parodos ,,Museum and
heritage show“
mokomuosiuose
seminaruose Londone
Stažuotė Gamtos istorijos
muziejuje Londone
(Natural History Mistum)
Stažuotė Gamtos istorijos
muziejuje Londone
(Natural History Mistum)
Dalyvavimas
tarptautiniame kongrese
,,Chemija kultūros
paveldui“ Ragenoje (Italija

individuali
2 metams

individuali
1 metams

edukacinė
1 mėnesiui

edukacinė
1 mėnesiui

Nėra gavusi

edukacinė
1 mėnesiui

edukacinė
1 mėnesiui

Nėra gavusi

edukacinė
1 mėnesiui

edukacinė
1 mėnesiui

Nėra gavusi

edukacinė
7 mėnesiams

edukacinė
5 mėnesiams

Nėra gavusi

