Muziejų tarybos 2010-12-06 posėdis

Pirmininkas – V.Laurinavičius
Sekretorė – I.Kezienė

Dalyvavo: Muziejų tarybos nariai: A.Ruseckaitė, Ž.Būčys, L.Jablonskienė, D.Kamarauskienė,
A.Cholodinskienė, V.Šiukščienė, kiti tarybos nariai - A.Astramskas, R.Šikšnienė, R.Laužikas ir
O.Žalienė pateikė savo nuomonę darbotvarkės klausimais raštu.

SVARSTYTA:
1. Muziejų tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimai.
2. Paraiškų Kultūros ministerijos valstybės stipendijoms meno ir kultūros kūrėjams gauti
svarstymas.
3. Kultūros ministerijos konkursinės premijos už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo
darbus klausimas.
4. Paraiškų Kultūros ministerijos konkursinei premijai už muziejininkystės ir muziejų vertybių
restauravimo darbus gauti svarstymas.
5. Valstybės stipendininkų ataskaitų už gautas valstybės stipendijas vertinimas.
6. Pasiūlymai dėl LRV programos 1211 ir 1212 priemonių įgyvendinimo (muziejų fondų
optimizavimas)
7. Kiti klausimai.
NUTARTA:
1. Muziejų tarybos pirmininku išrinktas V.Laurinavičius.
2. Muziejų tarybos pirmininko pavaduotoja išrinkta O.Žalienė.
3. Rekomenduoti skirti muziejų srities valstybės stipendijas pagal jų svarbą tokia eilės tvarka pagal
pridedamą lentelę.
4. Rekomenduoti skirti Kultūros ministerijos konkursinę premiją už muziejininkystės ir muziejų
vertybių restauravimo darbus tokia tvarka – 2 metus iš eilės muziejininkams, trečius metus –
restauratoriui.
5. Siūlyti Kultūros ministerijai įsteigti atskirą premiją už kilnojamųjų kultūros vertybių
restauravimo darbus muziejų, bibliotekų ir archyvų specialistams.
6. Rekomenduoti skirti Kultūros ministerijos premiją už muziejininkystės ir muziejų vertybių
restauravimo darbus Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Istorijos skyriaus vedėjai Zitai
Genienei.
7. Pritarti šioms valstybės stipendininkų pateiktoms ataskaitoms:

L.Turauskaitės 2009 m. liepos 31 d. ataskaitai (2009-02-11 sutartis Nr. 1.8.32); V.Andrulienės 2009
m. balandžio 7 d. ataskaitai (2009-02-11 sutartis Nr. 1.17.9); Z.Pikelytės 2010 m. sausio 19 d.
ataskaitai (2009-02-11 sutartis Nr. 1.5.1); R.Derkinčio 2009 m. gruodžio 1 d. ataskaitai (2009-02-11
sutartis Nr. 1.15.1); R.Klimavičiaus 2010 m. sausio 12 d. ataskaitai ( 2009-02-11 sutartis Nr.
1.4.100); V.Lankelienės 2010 m. rugsėjo 14 d. ataskaitai (2010-02-20 sutartis Nr. 1.18.1);
J.Eglinskienės 2010 m. birželio 21 d. ataskaitai (2010-02-20 sutartis Nr. 1.18.2); E.Borovikovaitės
2010 m. liepos 20 d. ataskaitai (2010-02-20 sutartis Nr. 1.16.10); A.Šeputytės 2010m. birželio 21 d.
ataskaitai (2010-02-20 sutartis Nr. 1.18.3).

Lietuvos muziejų tarybos 2010-12-06 posėdžio
protokolo Nr. 1 priedas
Pagal reitingą rekomenduojamų muziejų srities valstybės stipendijoms gauti kandidatų sąrašas
2011 m.
Nr. Paraiškos
teikėjas
Vardas,
pavardė,
profesija
1.
Giedrė
Stankevičiūtė
muziejininkė
2.

Eglė KomkaitėBaltušnikienė
muziejininkė

3.

Vilija
UlinskytėBalzienė
muziejininkė

4.

Donatas
Saulevičius
muziejininkas

5.

Valdas

Projekto/ programos
pavadinimas arba kam
pretenduojama

Prašomos
stipendijos
rūšis ir trukmė

Ekspertų
rekomenduojamas
laikotarpis

Stažuotė Aragono Vyriausybės
Kultūros paveldo generalinėje
direkcijoje Saragosoje
(Ispanija)
,,Lūžio kartos“ kolekcijos,
saugomos muziejuje,
sutvarkymas – katalogas,
knygos, pristatančios šios
kartos išskirtinę vietą dailės
istorijoje, parašymas
Leidinio – istorinės,
ikonografinės studijos
,,Įdomioji Šiaulių istorija“
sudarymas

Edukacinė
6 mėn.

Priklausomai nuo
Negauta
kvotų skaičiaus, skirti
ne mažiau
4 mėn.
Priklausomai nuo
Negauta
kvotų skaičiaus, skirti
ne mažiau
8 mėn.

Individuali
2 m.

Individuali
15 mėn.

Skaityti pranešimą
Edukacinė
konferencijoje ,,3 rd Global
2 mėn.
Conference: Digital
Memories,Praha,Čekija,2011“
Dalyvavimas 6-oje tarptautinėje Edukacinė

Priklausomai nuo
kvotų skaičiaus, skirti
ne mažiau
8 mėn.

Ar gauta anksčiau
stipendija, jei taip
kada

2002 m. edukacinė
stipendija
dalyvavimui
konferencijoje
NETWORK 2002,
Dom Fotografie,
Poprade,
Slovakijoje.
Negauta

Priklausomai nuo
kvotų skaičiaus, skirti
ne mažiau
1 mėn.
Priklausomai nuo
Negauta

Ataskaita
už gautą
stipendiją
Yra/nėra

Yra

Ekspertų
Komisijos
pastabos

Steponaitis
muziejininkas

6.

Vytautas
Rauktys
restauratorius

konferencijoje ,,Mūšių vietos“
Osnabriuko (Vokietija)
universitete 2011 m. balandžio
15-18 d.
Stažuotė baldų restauravimo
skyriuje P.Gudyno
restauravimo centre

7.

Saulius
Vaitiekūnas
dailininkas

Meninės kūrybos palikimo
perspektyvų laboratorija ,,terra
recognita“

Individuali
2 metams

-

8.

Vaiva
Lankelienė
muziejininkė

Dalyvavimas Tarptautinėje
EISITE (Europos mokslo
centrų ir muziejų asociacija)
konferencijoje Varšuvoje

Edukacinė
5 mėn.

Neskirti

9.

Aušra
Kavaliauskienė
muziejininkė

Etnografinis-kultūrologinis
tyrimas ,,Išeiginiai Klaipėdos
krašto moterų drabužiai XIX a.
pabaigoje-XX a. pirmoje
pusėje“

Individuali
11 mėn.

Neskirti

3 mėn.

kvotų skaičiaus, skirti
ne mažiau
2 mėn.

Edukacinė
1 mėnesiui

Priklausomai nuo
kvotų skaičiaus, skirti
ne mažiau
1 mėn.

2008 m. edukacinė
stipendija stažuotei
P.Gudyno
restauravimo centre
polichrominės
medžio skulptūros
ir rėmų
restauravimo
dirbtuvėse
Negauta

Yra

2010 m. skirta
Yra
edukacinė
stipendija
dalyvavimui
tarptautinės parodos
,,Museum and
Heritage Show“
mokomuosiuose
seminaruose
Londone
Negauta

Siūloma šią
paraišką perduoti
svarstyti Dailės
srities
ekspertams
Atsižvelgiant į
mažą kvotų
skaičių ir į tai,
kad 2010 m.
V.Lankelienei
jau buvo skirta
edukacinė
stipendija,
nutarta neskirti
Ekspertų
nuomone,
nepakankamai
išsamiai
pristatyta veikla,
jos rezultatas ir

10

P.Blaževičius
muziejininkas

Monografijos parengimas,
remiantis apginta disertacija
tema ,,Žaislai ir žaidimai
Lietuvoje XIII-XVII amžiais
remiantis archeologijos
duomenimis“

Individuali
4 mėn.

Neskirti

Negauta

sklaida
Ekspertai siūlo
teikti paraišką dėl
šio projekto
finansavimo į
Lietuvos mokslo
tarybą

