Muziejų tarybos 2011-12-08 posėdis
Pirmininkas – Vidmantas Laurinavičius
Posėdţio sekretorės – Jolanta Kaznauskaitė ir Rūta Pileckaitė
Dalyvauja: Muziejų tarybos (toliau – Taryba) nariai – A. Ruseckaitė, Ţ. Būčys, A. Cholodinskienė,
V. Šiukščienė, A. Astramskas, R. Šikšnienė. Kiti Tarybos nariai – D. Kamarauskienė, R. Lauţikas,
L. Jablonskienė ir O. Ţalienė savo nuomonę darbotvarkės klausimais pateikė raštu. Klausimą dėl
VšĮ „Europos parkas“ pristatys Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vedėjas Laimonas
Ubavičius.
1. SVARSTYTA: Paraiškos Kultūros ministerijos valstybės stipendijoms meno ir kultūros kūrėjams
(muziejų srities) gauti.
NUTARTA:
1. Rekomenduoti skirti muziejų srities valstybės stipendijas pagal jų svarbą tokia eilės tvarka:
Edukacines stipendijas:
1. Idalijai Ragelienei, 1 mėnesiui
2. Romualdui Adomavičiui, 2 mėnesiams
3. Erikai Borovikovaitei, 1 mėnesiui
4. Vilmantui Dunderiui, 1 mėnesiui
5. Vaivai Lankelienei, 3 mėnesiams
6. Vytautui Raukčiui, 1 mėnesiui
Individualias stipendijas:
1. Daliai Grimalauskaitei. 6 mėnesiams
2. Almai Ambraškaitei, 4 mėnesiams
3. Aušrai Vasiliauskienei, 5 mėnesiams
2. SVARSTYTA: Paraiškos Kultūros ministerijos konkursinei premijai uţ muziejininkystės ir
muziejų vertybių restauravimo darbus gauti.
NUTARTA:
1. Rekomenduoti Kultūros ministerijai papildyti premijos skyrimo nuostatus punktu, skirti Kultūros
ministerijos konkursinę premiją uţ muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus tokia
tvarka – 2 metus iš eilės muziejininkams, trečius metus – restauratoriui.
2. Siūlyti Kultūros ministerijai įsteigti atskirą premiją uţ kilnojamųjų kultūros vertybių
restauravimo darbus muziejų, bibliotekų ir archyvų specialistams.
3. Rekomenduoti skirti Kultūros ministerijos premiją uţ muziejininkystės ir muziejų vertybių
restauravimo darbus Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro tapybos
restauravimo dirbtuvių vadovui Algimantui Vaineikiui.
3. SVARSTYTA: Valstybės stipendininkų ataskaitų uţ gautas valstybės stipendijas vertinimas.
Tarybos nariai, susipaţinę su pateiktomis stipendininkų (J. Blaţiūno, V. Steponaičio, G.
Stankevičiūtės, V. Raukčio, E. Komkaitės-Baltušnikienės, G. Mikelaičio,) ataskaitomis, nutarė joms
pritarti.
NUTARTA:
1. Pritarti šioms valstybės stipendininkų pateiktoms ataskaitoms:
J. Blaţiūno 2011 m. sausio 27 d. ataskaitai (2010-02-20 sutartis Nr. 1.4.35); V. Steponaičio 2011 m.
geguţės 16 d. ataskaitai (2011-03-04 sutartis Nr. 1.14.3); G. Stankevičiūtės 2011 m. birţelio 3 d.
ataskaitai (2011-03-04 sutartis Nr. 1.12.6); V. Raukčio 2011 m. birţelio 14 d. ataskaitai ( 2011-03-

04 sutartis Nr. 1.15.2); Komkaitės-Baltušnikienės 2011 m. spalio 3 d. ataskaitai (2011-03-04
sutartis Nr. 1.4.1); G. Mikelaičio 2010 m. gruodţio 27 d. ataskaitai (2010-02-20 sutartis Nr. 1.8.53).
4 SVARSTYTA: Dėl LR restauratorių sąjungos kreipimosi RS nariams nemokamai lankytis
muziejuose.
NUTARTA:
1. Rekomenduoti Kultūros ministerijai nepatenkinti LR restauratorių sąjungos prašymo,
argumentuojant, jog muziejuose dirbantys restauratoriai su muziejaus darbuotojo paţymėjimu pagal
šiuo metu galiojantį Kultūros ministro 1998 m. birţelio 5 d. įsakymą Nr. 410 „Dėl bilietų kainų,
ekskursinio aptarnavimo bei lankymo lengvatų nustatymo valstybiniuose muziejuose ir Šiuolaikinio
meno centre“ gali lankytis muziejuose nemokamai.
5. SVARSTYTA: Dėl kultūros ministro 1988-06-05 įsakymo Nr. 410 „Dėl bilietų kainų,
ekskursinio aptarnavimo bei lankymo lengvatų nustatymo valstybiniuose muziejuose ir Šiuolaikinio
meno centre“ keitimo.
NUTARTA:
1. Rekomenduoti Kultūros ministerijai atnaujinti kultūros ministro 1988-06-05 įsakymą Nr. 410
„Dėl bilietų kainų, ekskursinio aptarnavimo bei lankymo lengvatų nustatymo valstybiniuose
muziejuose ir Šiuolaikinio meno centre“.
6. SVARSTYTA: Dėl VšĮ „Europos parkas“.
NUTARTA:
1. Nesiūlyti keisti teisinės bazės, dėl šiuo metu nepalankios valstybės finansinės padėties.

Lietuvos muziejų tarybos 2011-12-08 posėdžio
protokolo Nr. 1 priedas
Pagal reitingą rekomenduojamų muziejų srities valstybės edukacinėms stipendijoms gauti kandidatų sąrašas
2012 m.
Nr.

Paraiškos
teikėjas
Vardas, pavardė,
profesija

Projekto/ programos pavadinimas
arba kam pretenduojama

Prašomos
stipendijos
rūšis ir
trukmė

Ekspertų
rekomenduojamas
laikotarpis

Ar gauta anksčiau
stipendija, jei taip
kada

1.

Idalija Ragelienė
(Šilutės muziejus)

Staţuotė tekstilės restauravimo
skyriuje P.Gudyno restauravimo
centre

Edukacinė
1 mėnesiui

Skirti 1 mėnesiui

2.

Romualdas
Adomavičius
(Lietuvos jūrų
muziejus)

Edukacinė
3 mėnesiams

Skirti 2 mėnesiams

3.

Erika
Borovikovaitė
(LDM P. Gudyno
restauravimo
centras)

Pranešimo ,,Jūrinis fortas – jūrų
muziejaus buveinė“ pristatymas
tarptautinėįe mokslinėje
konferencijoje ,,Gynybiniai
įtvirtinimai – paveldas ir ateitis
2012“ (Didţioji Britanija)
Dalyvavimas antrajame
tarptautiniame kongrese ,,Chemija
kultūros paveldui 2012“,Turkijoje

2008 m. edukacinė
stipendija staţuotei P.
Gudyno restauravimo
centre tekstilės
restauravimo skyriuje
Negauta

Edukacinė
1 mėnesiui

Skirti 1 mėnesiui

4.

Vilmantas
Dunderis (Alytaus
kraštotyros
muziejus)

Staţuotė Varšuvos valstybiniame
archeologiniame muziejuje

Edukacinė
6 mėnesiams

Skirti 1 mėnesiui

5.

Vaiva Lankelienė
(Lietuvos jūrų
muziejus)

Dalyvavimas tarptautinėje
konferencijoje ,,Communicating the
Museum“ (Niujorke)

Edukacinė
6 mėnesiams

Skirti 3 mėnesiams

Ataskaita Ekspertų
už gautą
Komisijos
stipendiją pastabos
Pateikta /
nepateikta
Pateikta

-

2010 m. edukacinė
stipendija dalyvauti
1-ajame
tarptautiniame
kongrese ,,Chemija
kultūros paveldui“,
Italijoje
Negauta

Pateikta

2010 m. edukacinė
stipendija dalyvauti
kasmetinės muziejų ir

Pateikta

-

6.

Vytautas Rauktys
(Šilutės muziejus)

Staţuotė polichrominės medţio
skulptūros restauravimo skyriuje
P.Gudyno restauravimo centre

Edukacinė
1 mėnesiui

Skirti 1 mėnesiui

paveldo vietovių
mugės ,,Museum and
Heritage Show“
mokomuosiuose
seminaruose
2011 m. 1 mėnesio
edukacinė stipendija
staţuotei P. Gudyno
restauravimo centre,
meninių baldų
restauravimo
dirbtuvėse
2008 m. 1 mėnesio
edukacinė stipendija
polichrominės
medţio skulptūros
restauravimo skyriuje
P. Gudyno
restauravimo centre

Pateikta

Pateikta

Pagal reitingą rekomenduojamų muziejų srities valstybės individualioms stipendijoms gauti kandidatų sąrašas
2012 m.
Nr.

Paraiškos
teikėjas
Vardas, pavardė,
profesija

Projekto/ programos pavadinimas
arba kam pretenduojama

Prašomos
stipendijos
rūšis ir
trukmė

Ekspertų
rekomenduojamas
laikotarpis

Ar gauta anksčiau
stipendija, jei taip
kada

1.

Dalia
Grimalauskaitė
(LNM)

Sudaryti lituanistinės numizmatikos,
saugomos Valstybiniame A.Puškino
vaizduojamosios dailės muziejuje
(Rusija), duomenų bazę

Individuali
1 metams

Skirti 6 mėnesiams

2007 m. individuali
stipendija projektui
,,Numizmatika ir jos
kolekcionavimas
Lietuvoje XIX-XX a.
pradţioje“.
2003 m. edukacinė

Ataskaita Ekspertų
už gautą
Komisijos
stipendiją pastabos
Pateikta /
nepateikta
Pateikta

Pateikta

2.

3.

Alma
Ambraškaitė
(A.Baranausko ir
A.Vienuolio –
Ţukausko muz.)
Aušra
Vasiliauskienė
(VDU)

4.

Gediminas
Mikelaitis (LDM)

5.

Raimundas Balza
(Šiaulių ,,Aušros“
muziejus)
Juozapas
Blaţiūnas (LDM
P.Gudyno rest.
centras)

6.

Parengti knygą apie rašytoją Bronę
Buivydaitę – Tyrų Dukterį

Individuali
1 metams

Skirti 4 mėnesiams

stipendija – skaitytas
pranešimas XVI
Rusijos
numizmatikos
konferencijoje SanktPeterburge
Negauta

Rokiškio Tyzenhauzų (vėliau –
Przezdziecki,ų) kolekcijos istorinis ir
menotyrinis tyrimas, publikacijos,
katalogo ir parodos parengimas
Rinkti medţiagą knygai apie kun.
S.Ylą Lituanistikos tyrimo ir studijų
centre (Čikaga), taip pat surinkti
atsiminimus ir iliustracijas iš
keliolikos privačių asmenų Čikagoje.

Individuali
2 metams

Skirti 5 mėnesiams

Negauta

-

Individuali
1 metams

Neskirti

Pateikta

Iliustruotos istorinės monografijos
,,Šiaulių odų fabrikantas Chaimas
Frenkelis“ sudarymas
Knygos ,,Tapybos restauravimo
istorija Lietuvoje nuo XVI a. pab.iki
XX a. II pusės“ parašymas

Individuali
18 mėnesių

Neskirti

2009 m. individuali
stipendija skirta
S.Ylos archyvui
sutvarkyti ALKOJE
(Putnam, CT, JAV) ir
iliustracinei
medţiagai surinkti
knygai apie kun. S.
Ylą.
Negauta

Individuali

Neskirti

2010 m. individuali
stipendija straipsnių
ciklas apie Vilniaus
baţnyčių ir
vienuolynų
molbertinės tapybos
kūrinių restauravimą
ir restauratorius nuo
XVIII a. vid. iki XX
a. vid.

Pateikta

-

Nepraėjo metai
nuo 2010 m.
skirtos
stipendijos
mokėjimo
pabaigos –
2011-01-01

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

Projekto/ programos
pavadinimas arba kam
pretenduojama

Prašomos
stipendijos
rūšis ir trukmė

Ekspertų
rekomenduojamas
laikotarpis

Ar gauta anksčiau
stipendija, jei taip
kada

Staţuotė Aragono Vyriausybės
Kultūros paveldo generalinėje
direkcijoje Saragosoje
(Ispanija)
,,Lūţio 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
kvotų skaičiaus, skirti
ne maţiau
4 mėn.
Priklausomai nuo
kvotų skaičiaus, skirti
ne maţiau
8 mėn.

Negauta

Priklausomai nuo
kvotų skaičiaus, skirti
ne maţiau
8 mėn.

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

Individuali
2 m.

Individuali
15 mėn.

Ataskaita
uţ gautą
stipendiją
Yra/nėra

Negauta

Yra

Ekspertų
Komisijos
pastabos

Edukacinė
2 mėn.

Vytautas
Rauktys
restauratorius

Skaityti pranešimą
konferencijoje ,,3 rd Global
Conference: Digital
Memories,Praha,Čekija,2011“
Dalyvavimas 6-oje tarptautinėje
konferencijoje ,,Mūšių vietos“
Osnabriuko (Vokietija)
universitete 2011 m. balandţio
15-18 d.
Staţuotė baldų restauravimo
skyriuje P.Gudyno
restauravimo centre

7.

Saulius
Vaitiekūnas
dailininkas

8.

9.

4.

Donatas
Saulevičius
muziejininkas

Priklausomai nuo
kvotų skaičiaus, skirti
ne maţiau
1 mėn.
Priklausomai nuo
kvotų skaičiaus, skirti
ne maţiau
2 mėn.

Negauta

5.

Valdas
Steponaitis
muziejininkas

6.

Edukacinė
1 mėnesiui

Priklausomai nuo
kvotų skaičiaus, skirti
ne maţiau
1 mėn.

Meninės kūrybos palikimo
perspektyvų laboratorija ,,terra
recognita“

Individuali
2 metams

-

2008 m. edukacinė
stipendija staţuotei
P.Gudyno
restauravimo centre
polichrominės
medţio skulptūros
ir rėmų
restauravimo
dirbtuvėse
Negauta

Vaiva
Lankelienė
muziejininkė

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

Edukacinė
5 mėn.

Neskirti

Aušra

Etnografinis-kultūrologinis

Individuali

Neskirti

Edukacinė
3 mėn.

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
Atsiţvelgiant į
maţą kvotų
skaičių ir į tai,
kad 2010 m.
V.Lankelienei
jau buvo skirta
edukacinė
stipendija,
nutarta neskirti
Ekspertų

10

Kavaliauskienė
muziejininkė

tyrimas ,,Išeiginiai Klaipėdos
krašto moterų drabuţiai XIX a.
pabaigoje-XX a. pirmoje
pusėje“

11 mėn.

P.Blaţevičius
muziejininkas

Monografijos parengimas,
remiantis apginta disertacija
tema ,,Ţaislai ir ţaidimai
Lietuvoje XIII-XVII amţiais
remiantis archeologijos
duomenimis“

Individuali
4 mėn.

Neskirti

Negauta

nuomone,
nepakankamai
išsamiai
pristatyta veikla,
jos rezultatas ir
sklaida
Ekspertai siūlo
teikti paraišką dėl
šio projekto
finansavimo į
Lietuvos mokslo
tarybą

