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TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA

MERKINĖS KRAŠTO MUZIEJAUS
2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

Veiklos sritis Buvo
planuota

Pasiektas rezultatas Atsakingas
asmuo

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
2. Muziejaus vidaus darbo tvarką
reguliuojančių dokumentų
rengimas (kokiu tikslu ir kada
patvirtinti nauji dokumentai).

x Rengti dokumentai įvairiais muziejaus veiklos organizavimo klausimais: metinis
veiklos planas, projektų paraiškos, viešųjų pirkimų dokumentai, medžiagų
nurašymo aktai, teiktos ataskaitos sodrai, vesti darbo apskaitos žiniaraščiai,
nuolat komunikuota su buhalterija, Varėnos r. sav. Kultūros ir sporto skyriumi.
Išleistas 21 įsakymas veiklos organizavimo ir personalo klausimais; parengta ir
išsiųsta 49 raštai įvairioms įstaigoms įvairiais su muziejaus veikla susijusiais
klausimais. Paruošti 29 medžiagų nurašymo aktai. Metų gale rengta
dokumentacija, kuri susijusi su Merkinės kraštotyros ir genocido bei V. Krėvės-
Mickevičiaus muziejų reorganizacija: pareiginės instrukcijos, muziejaus
nuostatai, informuoti suinteresuoti asmenys apie reorganizaciją, teikta
informacija Registrų centrui ir kt. 2016 m. muziejų paliko du darbuotojai, atėjo
vienas. Rengta dokumentacija šiais klausimais. Krėvės muziejaus atstovė
dalyvavo darbo grupės pasitarimuose dėl V. Krėvės muziejaus renovacijos. V.
Krėvės-Mickevičiaus memorialiname muziejuje organizuoti 2 muziejaus tarybos
posėdžiai, juose svarstyti klausimai: 2016 m. muziejaus veiklos rezultatų aptarimas.
2017 metų muziejaus veiklos plano gairės, svarstyti muziejaus atnaujinimo klausimai.
Gautas LLTI direktoriaus leidimas naudotis fondais ir neapmokestinamai nusikopijuoti į
laikmenas reikalingą medžiagą, naudoti muziejuje nurodant šaltinį. Muziejaus
ekspozicijos reikmėms įsigyta foto kopijų. Pateikta ataskaita apie pasiskolintų 87
eksponatų būklę Maironio lietuvių literatūros muziejui.

Mindaugas
Černiauskas,
Evelina
Buržinskienė

2. Muziejinės veiklos sutarčių su
Lietuvos ir užsienio
organizacijomis rengimas (kokios,

x Pasirašytos sutartys dėl projektų finansavimo su Lietuvos kultūros taryba,
Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos; taip pat prekių,
paslaugų pirkimo sutartys su atskiromis įmonėmis.

Mindaugas
Černiauskas,
Evelina
Buržinskienė
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kada pasirašytos, trumpas
apibūdinimas, galiojimo laikas)
3. Projektinė veikla (projekto
pavadinimas, kokiems fondams
teiktos paraiškos, koks gautas
finansavimas)

4 Teiktos paraiškos 5 projektams. Gautas finansavimas ir įgyvendinti 4 projektai.
1. Merkinės sinagogų komplekso 3D kompiuterinio modelio sukūrimas.
Paraiška teikta Kultūros paveldo departamentui. Dalinis finansavimas gautas.
Paramos suma - 400 eurų.
2. Kultūros edukacijos projektas „Nesakyk „tik svajoju“, sakyk „Galiu““
kūrybinės dirbtuvės Merkinės rotušės tematika. Paraiška teikta Lietuvos kultūros
tarybai. Dalinis finansavimas gautas. Finansavimo suma - 2000 eurų.
3. „Merkinė - žydų miestas Lietuvoje“. Leidybos projektas. Paraiška teikta
Varėnos r. sav. leidinių leidybos programai. Finansavimas gautas. Suma - 500
eurų.
4. Teiktos dar dvi paraiškos Lietuvos kultūros tarybai, kurioms finansavimas
negautas. V. Krėvės „Milžinkapio“ iliustravimo tema ir Merkinėspiliakalnio
komplekso užstatymo hipotetinių rekonstrukcijų vizualizacijoms sukurti.

Mindaugas
Černiauskas,
Evelina
Buržinskienė

4. Muziejaus tarybos darbas
(posėdžių skaičius, svarbiausi
svarstyti klausimai ir priimti
sprendimai)

x Muziejaus taryba formaliai nebuvo sudaryta, tačiau neformaliai darbas vyko.
2016 m. muziejaus atstovas aktyviai dalyvavo Merkinės kultūros tarybos
veikloje, taip pat Merkinės - Lietuvos mažosios kultūros sostinės organizacinio
komiteto veikloje. Į šio komiteto darbotvarkę buvo įtraukti ir svarbiausi
muziejaus metiniai renginiai: Muziejaus dienos paminėjimas, Gedulo ir vilties
diena. Aptarti organizaciniai klausimai, sudaryta programa, pasiskirstyta
užduotimis.

Mindaugas
Černiauskas,
Evelina
Buržinskienė

5. Kiti darbai x Rūpintasi darbo priemonėmis muziejaus darbuotojams, projektų, kuriems gautas
finansavimas, įgyvendinimu, koordinavimu, ataskaitų teikimu. Kaip ir kasmet
muziejaus darbuotojai kūrė Merkinės seniūnijos kiemelio Grybų šventėje
koncepciją, rūpinosi jos įgyvendinimu, aktyviai dalyvavo pačioje Merkinės
seniūnijos kiemelio programoje: skaitytas pranešimas, dainuotos istorinės
dainos. Sausio mėn. dalyvavome kasmetinėje turizmo parodoje „Adventur“, kur
pristatėme muziejaus veiklą. 2016 m. muziejus inicijavo lėšų paminklo karaliui
Vazai Merkinėje rinkimą. Pateikė galimą paminklo viziją, taip pat galimą skvero
viziją. Šiai dienai surinkta aukų suma yra 2200 eurų. Muziejaus aktyviai
prisidėjo prie to, kad Varėnos r. savivaldybės organizuotame Memorialo
Dainavos apygardos partizanams projektinių pasiūlymų konkurse dalyvautų
UAB „AEXN“ projektuotojų firma, kurios pasiūlymas komisijos ir buvo
pripažintas geriausiu. Komunikuota su kitais muziejais rengiant 2017 m. muziejų

Mindaugas
Černiauskas,
Žygimantas
Buržinskas,
Evelina
Buržinskienė
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kelio programą, teikta informacija Valstybiniam turizmo departamentui prie
Ūkio ministerijos Lietuvos 100-ečio keliui.

II. MUZIEJAUS RINKINIAI: -
1. Eksponatų įsigijimas Į Gautų

eksponatų
knygą
plranuota
įrašyti iki 100
vnt.
eksponatų

Į GEK knygą naujai įrašyta 117 eksponatų. Vainius
Vytautas
Jasaitis iki
2016 m.
birželio 12 d.,
Evelina
Buržinskienė

1.1. Rinkinių komisijos darbas
(posėdžių skaičius, svarstyti
klausimai)

x 2016 m. Rinkinių komisija suorganizavo 6 posėdžius. Svarstyti klausimai:
eksponatų priskyrimas pagrindiniam ar pagalbiniam fondui, dėl patikros metu
nerastų eksponatų sąrašo.

Vainius
Vytautas
Jasaitis iki
2016-06-12,
Rinkinių
komisija,
Evelina
Buržinskienė

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

x 117 vnt. Vainius
Vytautas
Jasaitis
2016-06-12,
Evelina
Buržinskienė

1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta,
trukmė, dalyviai)

Ekspedizijos
neplanuotos,
planuotas
muziejininko
darbas
archyve.

Ekspedicijos organizuotos nebuvo. Muziejaus muziejininkas-mokslinis
darbuotojas daug laiko praleido Lietuvos valstybės istorijos archyve, rinkdamas
medžiagą apie Merkinės miesto laikus.

Mindaugas
Černiauskas,
Žygimantas
Buržinskas,
Evelina
Buržinskienė

1.4. Kiti darbai Planuota
užbaigti
eksponatų
patikrą.

Atlikta eksponatų patikra. Sutikrinti eksponatai su GEK sąrašu. Vainius
Vytautas
Jasaitis iki
2016-06-12,
Evelina
Buržinskienė
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2. Eksponatų apskaita Planuota tęsti

pradėtus
darbus.

Ir toliau pildyta GEK knyga. Vykdyta eksponatų fotofiksacija (išfotografuota per
1000 vnt.) Toliau tęsiama GEK knygos elektroninė versija. Į ją surašyta 500
eksponatų. Viso elektroninėje GEK knygoje yra 2000 eksponatų iš 3405. Pradėta
pildyti inventorinė knyga, skirta filatelijai, numizmatikai ir bonistikai. Į ją įrašyti
483 eksponatai.

Vainius
Vytautas
Jasaitis iki
2016-06-12,
Evelina
Buržinskienė

2.1. Pirminė apskaita (išrašytų
priėmimo aktų, įrašytų eksponatų į
pirminės apskaitos knygas
skaičius)

Planuota 100 Išrašyta 11 priėmimo perdavimo aktų. Į pirminės apskaitos knygas įvesta 117
vnt. eksponatų.

Vainius
Vytautas
Jasaitis iki
2016-06-12,
Evelina
Buržinskienė

2.2. Inventorinimas (suinventorintų
pagrindinio, pagalbinio fondo
eksponatų skaičius)

Planuota iki
1000 vnt.
pagal
galimybes.

Į inventorinę knygą, skirtą filatelijai, numizmatikai ir bonistikai įrašyti 483
eksponatai

Vainius
Vytautas
Jasaitis iki
2016-06-12,
Evelina
Buržinskienė

2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių
skaičius)

x Nesudaryta Vainius
Vytautas
Jasaitis iki
2016-06-12,
Evelina
Buržinskienė

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek
eksponatų nurašyta, perkelta ir
kodėl)

x Nurašymų 2016 m. nebuvo. Vainius
Vytautas
Jasaitis iki
2016-06-12,
Evelina
Buržinskienė

2.5. Kiti darbai x Vykdomas eksponatų ženklinimas, eksponatai rūšiuojami pagal tipą laikinoje
saugykloje.

Vainius
Vytautas
Jasaitis iki
2016-06-12,
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Evelina
Buržinskienė

3. Eksponatų apsauga ir priežiūra x Rūpintasi tinkamų salygų eksponatams sudarymų, vėdintos patalpos, valytos
dulkės, keistas silikogelis, siekiant užtikrinti tinkamą drėgmės koncentraciją
vitrinose.

Vainius
Vytautas
Jasaitis iki
2016-06-12,
Evelina
Buržinskienė

3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos
eksponatų grupės, juose esančių
eksponatų skaičius, tikrinimo
rezultatai)

- 100 proc. įvykdytas eksponatų patikrinimas Merkinės muziejuje. Nerasti 283
eksponatai pagal GEK knygą. Apie faktą informuotas steigėjas, nurodytos
aplinkybės, galimos priežastys.

Vainius
Vytautas
Jasaitis iki
2016-06-12,
Evelina
Buržinskienė

3.2. Konservavimas, restauravimas
(nurodyti konservuotų / restauruotų
eksponatų grupes, kiekį, užpildytų
pasų skaičių),

0 Eksponatų konservuota ir restauruota nebuvo. Vainius
Vytautas
Jasaitis iki
2016-06-12,
Evelina
Buržinskienė

3.3. Restauravimo tarybos darbas
(posėdžių skaičius, svarstyti
klausimai)

0 Restauravimo taryba nesudaryta. Vainius
Vytautas
Jasaitis iki
2016-06-12,
Evelina
Buržinskienė

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

0 Muziejus saugyklų neturi.
Ateityje planuojama muziejaus pastato Seinų g. removacija Kartu bus įrengtos ir
saugyklos, kartu su edukacine klase.

Vainius
Vytautas
Jasaitis iki
2016-06-12,
Evelina
Buržinskienė

3.5. Kiti darbai x V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus teikė ataskaitą apie pasiskolintų 87
eksponatų būklę Maironio lietuvių literatūros muziejui.

Evelina
Buržinskienė

III. LANKYTOJŲ
APTARNAVIMAS

-
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1. Muziejaus lankytojai (pagal
filialus, tikslines grupes)

1500-2000 Muziejaus lankytojų skaičius siekia per 2820 (neskaitant renginių). Iš jų 235
užsieniečių (iš jų 85 vokiečiai, 16 lenkų, 13 olandų). Jaučiamas didelis
sezoniškumas. Pagal amžių - mokiniai ir studentai sudaro apie 30 proc.
muziejaus lankytojų. Apie 10 proc. pensijino amžiaus. Renginių lankomumas
2016 m. muziejaus koordinuojamuose renginiuose: vidutiniškai 100.

Mindaugas
Černiauskas,
Žygimantas
Buržinskas,
Evelina
Buržinskienė

2. Edukacinės programos (nurodyti
tęsiamų ir naujų programų temas,
kokioms lankytojų grupėms jos
skirtos, kur ir kada vyko)

5 2016 m. be susipažinimo su pagrindine muziejaus ekspozicija muziejaus
lankytojams siūlėme 3 pažintines edukacijas-ekskursijos: pažintinė programa
„Dingusi barokinė Merkinė“ (dingęs senasis miestas), skirta visoms amžiaus
grupėms, Laisvės kovos - pažintis su „Merkinės kryžių kalnelio istorija“
(suaugusiems ir vyresnių klasių mokiniams). Didelio susidomėjimo sulaukė
užsiėmimai „Senoji Merkinė: atrask pats“. Skirta 6-10 kl. mokiniams. Ekskursijų
vadovai - pasakotojai Mindaugas Černiauskas ir Žygimantas Buržinskas.
Orientuojamasi į visas amžiaus grupes. Viso būta per 40 tokių užsiėmimų-
ekskurcijų (pernai apie 20). Ateityje muziejus turėtų turėti edukatorių, kuris ties
tuo ir koncentruotųsi, galėtų paruošti daugiau ir įvairesnių programų, ypač
pritaikytų mokyklinio amžiaus moksleiviams. V. Krėvės muziejuje vykdytos
šios edukacinės programos: Edukacinių renginių ciklas moksleiviams ,,Aš noriu
kurti pats“(pradinių klasių moksleiviams). Edukacinių renginių ciklas
moksleiviams ,,Rašytojas V. Krėvė Lietuvos kultūriniame ir istoriniame
kontekste“ (7-12 klasių moksleiviams). Edukacija šeimai: ,,Paskaitykime kartu“,
,,Ką pasakoja Subartonių kaimo apylinkės“. ,,Senųjų amatų paslaptys.
Odininkystės pradžiamokslis“

Mindaugas
Černiauskas,
Žygimantas
Buržinskas,
Evelina
Buržinskienė

3. Pravesta eukacinių užsiėmimų,
edukacinių programų dalyvių
skaičius

x Pravesta 52 edukaciniai užsiėmimai. Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 400
asmenų.

Mindaugas
Černiauskas,
Žygimantas
Buržinskas,
Evelina
Buržinskienė

4. Muziejaus renginiai (nurodyti
renginių pavadinimus, laiką ir
vietą)

12 1. Sausio 13-osios minėjimo renginys. Organizuotas kartu su MKC Merkinės
bažnyčioje.
2. Vasario 16-osios minėjimas. Knygos „Policininko atsiminimai“ pristatymas.
Renginys vyko Mekrinės kultūros centre vasario 16 d..
3. Gegužės 21 d. Muziejaus dienai skirtas poezijos ir muzikos renginys „Ant
rotušės pamatų“ senojo Merkinės dvaro teritorijoje. Kartu įvyko knygos
„Istorinė Merkinės rotušė“ pristatymas.

Mindaugas
Černiauskas
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4. Birželio 12. Gedulo ir vilties dienos minėjimo renginys „Leiskit į Tėvynę“ (su
partneriais) Merkinės kryžių kalnelyje.
5. Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas. Liepos 6 prie Merkinės
piliakalnio (su partneriais).
6. Merkinės miestelio šventė rugpjūčio 16 d. (su partneriais). Šventės metu
pristatytas Merkinės rotušės maketas.
7. Holokausto dienos minėjimo renginys Merkinėje. Rugsėjo 10 d. Renginys
vyko muziejuje ir miestelyje.
8. Baltų vienybės dienos - „Piliakalnių sąšaukos“ dienos minėjimas ant Merkinės
piliakalnio.
9. Dalyvavimas ir muziejaus atstovavimas grybų šventės renginiuose (rugsėjo 24
d.) Varėna.
10. V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus surengė parodą ,,Kūrybos
versmė-gimtoji erdvė“, skirta gimtosios kalbos dienai paminėti.
11. Jono Aleksandro Karlovičiaus 180-ųjų gimimo metinių paminėjimą,
,,Subartonių kaimas XIX a. pr.“ maketo pristatymą.
12. Turistinį žygį po Merkinės apylinkes skirtas Baltų vienybės dienai paminėti.
V. Krėvės kūrybos šeštadieninius skaitymus.

5. Muziejaus interneto svetainės
plėtra (kas ir kaip buvo atnaujinta).

- Muziejus turi lankytojų pamėgtą muziejaus paskyrą facebook. Per metus laiko
mėgstančių ir sekančių šį puslapį padidėjo nuo 730 iki 1050. Kai kurie
muziejaus šaukiniai sulaukdavo itin didelio dėmesio ir net 5000 peržiūrų.
2017 m. pavasarį planuojame paleisti naują muziejaus svetainę adresu
www.merkinesmuziejus.lt

Mindaugas
Černiauskas,
Žygimantas
Buržinskas

6. Fondų lankytojų aptarnavimas
(nurodyti aptarnautų lankytojų
grupes ir skaičių)

- Muziejus atskirų fondų kol kas neturi. Jie lankymui nepritaikyti. -

7. Kita veikla - - -
IV. EKSPOZICIJOS IR
PARODOS

-

1. Ekspozicijų ir parodų teminių
planų bei koncepcijų rengimas
(pavadinimai, trumpas
apibūdinimas)

4 2016 m. muziejaus darbuotojų iniciatyva pagamintas Merkinės rotušės didysis
maketas, kuris eksponuojamas lauko sąlygomis. Maketo viduje taip pat įrengti
stendai su informacija apie Merkinės senąjį miestą. Gedulo ir vilties dienos
renginio metu lauko sąlygomis Memoriale Dainavos apuygardos partizanams
pristatyta įspūdinga Zino Kazėno fotografijų paroda „Lietuva – laisvės šalis:
1988-1991“.

Mindaugas
Černiauskas,
Žygimantas
Buržinskas
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V. Krėvės - Mickevičiaus memorialinis muziejus surengė parodą ,,Kūrybos
versmė-gimtoji erdvė“, skirta gimtosios kalbos dienai paminėti. Taip pat
parengta Matuizų vid. m-klos moksleivių piešinių paroda ,,Antanuko rytas“.
Parengta knygų, straipsnių paroda ,,Lietuvių liaudies dainų atspindžiai rašytojo
V. Krėvės kūryboje“.

2. Atnaujintos ekspozicijos
(pavadinimas ir vieta, nurodant
filialą)

- Tobulinta nuolatinė ekspozicija. Įsigytas monitorius vaizdams rodyti, keletas
manekenų galvų, šalmų eksponavimui ir kt.
V. Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame muziejuje pagamintas V. Krėvės
sodybos maketas.

3. Parodos muziejuje
(pavadinimas, vieta, laikas)

1 Muziejus turi nuolatinę ekspoziciją, keičiamoms parodoms muziejus neturi
pritaikytų patalpų

Mindaugas
Černiauskas

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

- Nevyko. -

5. Virtualios parodos
(pavadinimas, tinklalapio adresas)

50 Muziejaus facebook paskyroje patalpinta daug įdomios, muziejaus eksponatus,
taip pat su Merkinės istorija susijusios ir ją atspindinčios medžiagos.
Fotografijos, citatos ir kt. Viso per 70 pranešimų.

Mindaugas
Černiauskas,
Žygimantas
Buržinskas

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

- V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus pasiskolinęs 87 eksponatus iš
Maironio lietuvių literatūros muziejaus. Merkinės muziejuje yra 39 Alytaus muziejui
priklausantys eksponatai.

Mindaugas
Černiauskas

7. Kiti darbai - - Mindaugas
Černiauskas

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ
VEIKLA

- - -

1. Katalogų, mokslinių ir kitų
leidinių, įskaitant elektroninius,
rengimas ir leidyba (autorius,
pavadinimas, apimtis

2 Visuomenei pristatyta knyga „Istorinė Merkinės rotušė“ Aut. Žygimantas
Buržinskas. 120 psl. Tiražas 600.
Visuomenei pristatyta knyga. „Policininko atsiminimai“. Aut. Juozas
Kvaraciejus. 240 psl. Tiražas 500
Iš hebrajų kalbos išversta dalis knygos „Merkinės - žydų miestas Lietuvoje“.
Medžiaga publikacijoms bus naudojama ateityje.

Mindaugas
Černiauskas,
Žygimantas
Buržinskas

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

- Rengti skelbimai-kvietimai renginiams. Padėkos dalyviams. Mindaugas
Černiauskas,
Evelina
Buržinskienė
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3. Publikacijų kultūros ir
periodinėje spaudoje rengimas
(autorius, pavadinimas, leidinys)

x „Negirdėtos Merkinės istorijos“. Mindaugas Černiauskas. Merkio kraštas, 2016
m. Nr. 40, 41, 42, 43.
„Muziejaus vakaras Merkinėje“. Mindaugas Černiauskas. Giružis, 2016 m.
birželio mėn. / Merkio kraštas.
Atkurtas Merkinės sinagogų komplekso vaizdas. Mindaugas Černiauskas, 2016
m. Gruodžio 2 d. Merkio kraštas. Nr. 91

Mindaugas
Černiauskas,
Evelina
Buržinskienė

4. Moksliniai tyrimai (temos) - Žygimanto Buržinsko mokslinė veikla tyrinėjant Merkinės senąjį miestą.
Apsigynė magistro darbą.

Mindaugas
Černiauskas,
Žygimantas
Buržinskas

5. Mokslinių straipsnių rengimas
(autorius, pavadinimas, leidinys)

- - -

6. Mokslinių ir kitų konferencijų
rengimas muziejuje (pavadinimas,
vieta, laikas)

- - -

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

- Žygimantas Buržinskas dalyvavo Oginskiams skirtoje konferencijoje Rietave. Mindaugas
Černiauskas,
Evelina
Buržinskienė,
Žygimantas
Buržinskas

8. Pranešimai mokslinėse
konferencijose (autorius,
pavadinimas, vieta)

- Žygimantas Buržinskas dalyvavo Oginskiams skirtoje konferencijoje Rietave.
Skaitytas pranešimas apie Rietavo Oginskių rūmus, galimą rekonstrukciją.

Mindaugas
Černiauskas,
Evelina
Buržinskienė,
Žygimantas
Buržinskas

9. Kiti darbai - Kaupiami muziejaus fondai, senosios fotografijos. Nuskenuota per 100 žmonių
atneštų fotografijų į skaitmeninį muziejaus archyvą. Sukurta Merkinės Jezuitų
bažnyčios ir vienuolyno kompiuterinė vizualizacija.

Mindaugas
Černiauskas,
Žygimantas
Buržinskas,
Evelina
Buržinskienė
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VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR
EKSPONATŲ
SKAITMENINIMAS

- - -

1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti
įvestų į muziejaus duomenų bazę
įrašų apie eksponatus bei
skaitmeninių vaizdų skaičių)

500 Į skaitmeninę GEK versija iš GEK knygos suvesta dar per 500 muziejaus
eksponatų. (2014 m. irgi 500). Viso suvesta 2000.

Vytautas
Vainius
Jasaitis iki
2016-06-12 .

2. LIMIS (vykdyti parengiamieji
darbai)

- - -

3. Eksponatų skaitmeniniams x Išfotografuota per 1000 eksponatų. Tačiau tai skirta vidaus vartojimui ne LIMIS
sistemai.

Vytautas
Vainius
Jasaitis iki
2016-06-12 .

3. Suskaitmenintų eksponatų
atranka (nurodyti prioritetinį
kriterijų/-us: unikalumas, turinys ir
vertė, fizinė būklė, amžius, rūšis,
tema, kt.)

- - -

3.2. Suskaitmenintų eksponatų
skaičius

- - -

3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo
projektuose (pavadinimas,
partneriai, kt.)

- - -

4. Skaitmeninimo ir darbo su
duomenų bazėmis gebėjimų
ugdymas (dalyvavimas darbo
grupėse, mokymuose)

- - Vainius
Jasaitis iki
2016-06-12 ,
Žygimantas
Buržinskas

5. Kiti darbai - - -
VII. RYŠIAI SU VISUOMENE

1. Informacija žiniasklaidai apie
muziejų, jo rinkinius ir renginius

- Straipsniai apie muziejų, jo renginius:
1. „Vasario 16-oji Merkinėje”. Algimantas Černiauskas. 2016-02-23. Nr. 14-15

Mindaugas
Černiauskas,
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(nurodyti parengtų informacinių
pranešimų spaudai, radijo ir
televizijos laidų, kuriose dalyvauta,
skaičių)

2. „Jaučiasi praturtėję” Merkio kraštas. 2016-04-01.
3. „Muziejaus vakaras Merkinėje“. Mindaugas Černiauskas. Giružis, 2016 m.

birželio mėn. / Merkio kraštas 2016 m. birželio mėn..
4. „Merkinės rotušė rekordininkė". Jūratė Mičiulienė, Lietuvos žinios. 2017-10-

03
5. „Merkinė bando susigražinti atmintį". Jūratė Mičiulienė, Lietuvos žinios.

2016-05-14.
6. „Atkurtas Merkinės sinagogų komplekso vaizdas“. Mindaugas Černiauskas,

Merkio kraštas. 2016 m. gruodžio mėn. 2 d. Nr. 91
7. Merkinėje paminėta Gedulo ir vilties diena. Povilas Šimkavičius.

www.alkas.lt http://alkas.lt/2016/06/16/merkineje-pamineta-gedulo-ir-
vilties-diena-nuotraukos/

8. V. Krėvės muziejus parengė pranešimą ,,Giružiui“ apie muziejaus
reorganizaciją 2017 metais.

9. 2016 m. Muziejaus sukūrė ir Youtube kanale patalpino 5 filmukas apie
Merkinę ir muziejaus 2016 m. veiklą:

apie rotušės maketo statybas ir patį maketą,
„Merkinė iš paukščio skrydžio“,
Muziejaus veikla 2016 m.;
„Policininko atsiminimai“.
Visa tai pasiekiama youtube adresu: Merkinės krašto muziejus.

Televizija:

1. „Merkinė sieks pateisinti Mažosios kultūros sostinės vardą“ - LRT. 2016-01-
31. Dalyvavo Žygimantas Buržinskas.

2. Duotas interviu Lietuvos televizijos naujienų laidai „Panorama“ apie
Merkinės rotušės maketą ir Vazos namą. Interviu davė Mindaugas
Černiauskas ir Žygimantas Buržinskas

Evelina
Buržinskienė

http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/126488
http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/126488
http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/126488
http://site-449304.mozfiles.com/files/449304/merkine_bando_susigrazinti_atminti.pdf
http://site-449304.mozfiles.com/files/449304/merkine_bando_susigrazinti_atminti.pdf
http://site-449304.mozfiles.com/files/449304/merkine_bando_susigrazinti_atminti.pdf
http://site-449304.mozfiles.com/files/449304/merkine_bando_susigrazinti_atminti.pdf
http://site-449304.mozfiles.com/files/449304/Mekrines_rotuse_rekordininke.pdf
http://site-449304.mozfiles.com/files/449304/Mekrines_rotuse_rekordininke.pdf
http://site-449304.mozfiles.com/files/449304/Mekrines_rotuse_rekordininke.pdf
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3. Mindaugas Černiauskas dalyvavo V. Savukyno laidoje „Istorijos detektyvai“.
2016 m. gegužės mėn. laida. Filmavimas vyko muziejuje ir prie istorinių
Merkinės pastatų.

4. Muziejus pristatytas Lietuvos televizijos projekte „Nacionalinė ekspedicija.
Nemunu per Lietuvą“. Apie Merkinę ir muziejų pasakojo Žygimantas
Buržinskas. 2016 m. gruodžio 20 d.

2. Reklama (nurodyti projektus,
kuriems buvo organizuotos
specialios reklamos kampanijos ir
jas trumpai apibūdinti)

x Vazos biusto projektas. Šio projekto įgyveninimui muziejus vykdo netiesioginę
reklaminę kompaniją ir kviečia visus aukoti paminklui reikalingas lėšas.
Reklamuojamasi per facebook, str. spaudoje.

Mindaugas
Černiauskas

3. Kita veikla x
VIII. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė pagalba
įvairiais muziejaus veiklos
kausimais (kam, kokiais klausimais
buvo teikta)

x - Mindaugas
Černiauskas,
Evelina
Buržinskienė

2. Metodinės medžiagos rengimas
(tema, tikslinė grupė, sklaidos
būdas)

x - -

3. Darbas su stažuotojais ir
praktikantais

x - -

IX. MUZIEJAUS
DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų /
atleistų darbuotojų skaičių)

x Darbuotojų prašymu atleisti du darbuotojai, priimtas vienas. Mindaugas
Černiauskas

2. Kvalifikacijos kėlimas –
studijavimas aukštosiose
mokyklose, dalyvavimas
seminaruose, kursuose,
konferencijose Lietuvoje ir
užsienyje (programos, temos, vieta,
dalyviai)

x Muziejaus darbuotojai spec. kvalifikacijos kursuose nedalyvavo.
Žygimantas Buržinskas VU apsigynė magistro laipsnį. Mindaugas

Černiauskas,
Evelina
Buržinskienė

3. Kita svarbi informacija apie
darbuotojus (apdovanojimai ir kt.)

x - -
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X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA

- - -

1. Archyvo ir bibliotekos darbas x Nors muziejus atskiros bibliotekos neturi, tačiau sėkmingai koplektuoja aktualią
literatūrą: knygas, straipsnius ir kitą medžiagą. Esame sukaupę nemažą su
Merkinės kraštu susijusią bibliotekėlę.

Mindaugas
Černiauskas,
Evelina
Buržinskienė

2. Ūkinė veikla (statybos ir
remonto darbai, kiti ūkiniai darbai
– apibūdinimas, rezultatai,
finansinės išlaidos)

x Ūkinė veikla vykdoma sklandžiai. Valomos muziejaus patalpos, langai,
spintelės, muziejaus ir kryžių kalnelio teritorija. Perdažytas koplytstulpis prie
muziejaus Dainavos apytardos partizanams. Rūpinamasi turimų darbo priemonių
būkle. V. Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame muziejuje prieš kūrenimo
sezoną išvalyti kaminai; prižiūrėta krosnių būklė; rūpintasi malkų atvežimu ir
sukrovimu. šildymo sezonu kūrentos krosnys; rūpintasi reikalingu inventoriumi,
įvairių medžiagų bei raštinės reikmenų įsigijimu, kitomis reikalingomis
prekėmis. Rūpintasi muziejaus kompiuteriu, jo eksplotacija ir tvarkymu.
Rūpintasi muziejaus kiemo inventoriumi ir priežiūra, sutrunijusių medžių
išpjovimu, lapų išvežimu. Prižiūrėtas rašytojo V. Krėvės kapas.

Mindaugas
Černiauskas,
Evelina
Buržinskienė,
Danguolė
Baliūnienė
(iki 2016-06-
21), Rimutė
Griškevičie-
nė, Margiris
Buržinskas

3. Kitų padalinių darbas -x x -

Pastaba. Ši ataskaita yra bendra 2016 m. veikusių Merkinės kraštotyros ir genocido ir V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejų ataskaita. Nuo
2017 m. sausio 2 d. Vietoje jų veikia vienas Merkinės krašto muziejus.

Direktorius Mindaugas Černiauskas
(Vadovo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

(Užpildymo data)


	1. „Merkinė sieks pateisinti Mažosios kultūros sostinės vardą“ - LRT. 2016-01-31. Dalyvavo Žygimantas Buržinskas.



