
                Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos  

             kultūros ministro 2009 m. sausio 15 d. 

                       įsakymu Nr. ĮV-12 

                    (Lietuvos Respublikos  kultūros ministro 2010 m. 

                      sausio 12 d. įsakymo Nr. ĮV- 17 redakcija) 

 

TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINIO PLANO FORMA 

 
BIRŠTONO MUZIEJAUS 

2016  M.  VEIKLOS PLANAS 

 

Veiklos sritis Planuojama Įgyvendinimo 

terminai 

Atsakingi asmenys 

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA    

1. Muziejaus tarybos darbas (numatomas 

posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) 
1 POSĖDIS 

Darbotvarkė: 

1)  Muziejaus 2015 m. ataskaitos ir 2016 m. plano aptarimas 

2) Muziejų kelio 2016 m. renginių aptarimas. 

 

2 POSĖDIS 

Darbotvarkė: 

1) Tarptautinės muziejų dienos renginių aptarimas. 

2) Renginių, skirtų kurorto 170-mečiui aptarimas. 

 

2016  sausio  mėn.  

 

 

 

 

2016 m. balandžio 

mėn. 

Direktorė 

Vilijeta Šalomskienė 

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką 

reguliuojančių dokumentų rengimas 
   

3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio 

organizacijomis rengimas 
Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su vietos bendruomenėmis 

ir mokyklomis ar  užsienio partneriais. 

III-IV ketvirtis 

 

Direktorė 

Vilijeta Šalomskienė 
4. Projektinė veikla (paraiškų rengimas: 

projekto ir fondo pavadinimas) 
Kultūros rėmimo fondui 3 projektus. I-IV ketvirtis 

 

Direktorė 

Vilijeta Šalomskienė 
5. Kiti darbai    

II. MUZIEJAUS RINKINIAI    
1. Eksponatų įsigijimas    
1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas 

posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) 
I posėdis. Dėl muziejaus eksponatų atrankos skaitmeninimui 

II posėdis. Dėl muziejaus ekspozicijų atnaujinimo 

III posėdis. Dėl muziejaus eksponatų inventorinimo 

I –II ketvirtis 

II-III ketvirtis 

III-IV ketvirtis 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, kiek, 

į kokius rinkinius ketinama įsigyti) 
30 eksponatų į pagrindinį ir pagalbinį fondą pirkimo ir 

dovanojimo būdu į : BI,BIII, B. P m. rinkinius 

I-IV ketvirtis Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta) 1. Ekspedicija pas gydymo purvu  Lietuvoje pradininko 

gyd. Jurgio Venckūno gimines į Kauną, surinkti 

I- IV ketvirtis 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 
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prisiminimus ir eksponatus papildyti muziejaus fondus 

ekspoziciją. 

2. Ekspedicija pas gydytojus kurortologus, dirbusius 

kurortologijos laboratorijoje surinkti eksponatus kurorto 

istorijos rinkiniui papildyti. 

3. 2 ekspedicijos į aplinkinius kaimus, renkant medžiagą 

2016 m. muziejų kelio temai „Dvarų kultūros 

atspindžiai”. 

 

I- IV ketvirtis 

 

 

I-II ketvirtis 

 

 

I-II ketvirtis 

 

I-II ketvirtis 

 

I-II ketvirtis 

 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

 

Muziejininkė-

edukatorė 

Irma Kereišienė 

1.4. Kiti darbai    
2. Eksponatų apskaita    
2.1. Pirminė apskaita (kiek numatoma 

išrašyti priėmimo aktų, įrašyti eksponatų į 

pirminės apskaitos knygas) 

Išrašyti 30 priėmimo aktų, 30 eksponatų įrašyti į pirminės 

apskaitos knygas. 

I – IV ketvirtis Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 
2.2. Inventorinimas (kiek numatoma 

suinventorinti pagrindinio, pagalbinio fondo 

eksponatų) 

Suinventorinti 30 pagrindinio ir pagalbinio fondo eksponatų. I – IV ketvirtis Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė Roma 

Zajančkauskienė 

 
2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti kortelių 

skaičius) 
Išrašyti 30 kortelių I – IV ketvirtis Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė Roma 

Zajančkauskienė 
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2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek numatoma 

eksponatų nurašyti, perkelti ir kodėl) 
Perkelti iš pagrindinio į pagalbinį fondą 3 eksponatus I – IV ketvirtis Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 
2.5. Kiti darbai    
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra    
3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius 

numatoma tikrinti, nurodant juose esančių 

eksponatų skaičių) 

Numatoma patikrinti BI, BIII rinkiniuose esančius eksponatus I – IV ketvirtis Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 
3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti 

eksponatų grupes ir kiekį) 
Reikia konservuoti ir restauruoti 49 eksponatus  

( knygos, fotografija, dokumentai, grafika, archeologija, baldai, 

etnografija, oda, tekstilė, keramika, metalo dirbiniai) 

I – IV ketvirtis Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 
3.3. Restauravimo tarybos darbas 

(numatomas posėdžių skaičius ir svarstytini 

klausimai) 

   

3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas 

(nurodyti saugyklų, salių kiekį, pagrindinius 

priežiūros ir tvarkymo darbus) 

Vykdyti nuolatinę 1 fondų patalpos ir 8 ekspozicijos salių 

mikroklimato pokyčių stebėseną, fiksaciją ir koregavimą. 

I – IV ketvirtis Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 
3.5. Kiti darbai    
III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS    
1. Muziejų lankytojai (pagal filialus, 

tikslines grupes) 
Aptarnauti per metus  15 000 muziejaus lankytojų:  

Birštono muziejuje  (Vytauto g. 9)  - 7500; 

Struktūriniame padalinyje Birštono sakraliniame muziejuje  

(Birutės g. 10) - 7500.  

 

Pravesti  300 ekskursijų: 

Birštono muziejuje  (Vytauto g. 9)  - 120; 

Struktūriniame padalinyje Birštono sakraliniame muziejuje  

(Birutės g. 10) - 180.  

 

Surengti  200 edukacinių užsiėmimų:  

Birštono muziejuje  (Vytauto g. 9)  - 80; 

Struktūriniame padalinyje Birštono sakraliniame muziejuje  

(Birutės g. 10) - 120.  

 

 

I – IV ketvirtis Direktorė 

Vilijeta Šalomskienė 

 

Direktoriaus  

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

Salių prižiūrėtojos 

 

Muziejininkė 

Daiva Valatkienė 

 

Muziejininkė-

edukatorė 

Irma Kereišienė 
2. Edukacinės programos (tęsiamų ir naujų 

programų temos, kokioms lankytojų 

grupėms jos skirtos, kur vyks) 

Edukacinės programos 
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Birštono muziejus (Vytauto g. 9, Birštonas) 

 

Tęsiamos tradicinės  ir kalendorinių švenčių edukacinės 

programos: 

 

 „Mūsų senolių buities paslaptys” // mokyklinio amžiaus 

vaikams, suaugusiųjų grupėms ir šeimoms. Birštono 

muziejus; 

 Velykinė edukacija „Velykinis margutis“ // mokyklinio 

amžiaus vaikams, suaugusiųjų grupėms ir šeimoms. 

Birštono muziejus; 

 „Birštono mineralinių vandenų šaltiniai” //  mokyklinio 

amžiaus vaikams, suaugusiųjų grupėms ir šeimoms. 

Birštono muziejus; 

 „Skrebinimas“  // mokyklinio amžiaus vaikams, 

suaugusiųjų grupėms ir šeimoms. Birštono muziejus. 

 „Prakalbinkime tautodailės raštą“ // mokyklinio amžiaus 

vaikams, suaugusiųjų grupėms ir šeimoms. Birštono 

muziejus; 

 „Kalėdiniai karpiniai“ // Moksleiviams ir suaugusiems //  

Birštono muziejus. 

 

Naujos edukacijos:  

 

  

 „Birštono kurorto 170-mečio lobis“ // mokyklinio 

amžiaus vaikams, suaugusiųjų grupėms ir šeimoms. 

Birštono muziejus; 

 Teminės edukacijos pagal veikiančias parodas. Birštono 

muziejus. 

 

 

Birštono sakralinis muziejus (Birutės g. 10, Birštonas) 

 

Tęsiamų edukacinių programų temos: 

 Belaukiant šv. Valentino dienos (III – IV kl. mok); 

sakralinis muziejus; 

 Marginkime Velykų margutį drauge (mokiniams ir 

 

 

 

 

I-IV ketvirtis 

 

 

 

 

 

Muziejininkė-

edukatorė 

Irma Kereišienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 
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suaugusiems), sakralinis muziejus; 

 Knyga – versmė, teikianti dvasiai stiprybę (mokiniams I 

– IV kl.), sakralinis muziejus; 

 Kryždirbystė Lietuvoje (mokiniams V – XII klasių), 

sakralinis muziejus; 

 Kaip atsiranda vaško žvakė ? (II – IV kl. mok. V – VIII 

kl. mok. ir IX – XII kl. mok., suaugusiems), sakralinis 

muziejus; 

 Kvepiantis miesto simbolis – banginukas (I – IV kl. 

mok. ir V – VIII kl. mok., suaugusiems), sakralinis 

muziejus; 

 Dievo tarno vyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystės 

keliu (II – V kl. mok.), sakralinis muziejus; 

 Teminės parodos pagal parodas. 

 

Salių prižiūrėtoja 

Joana Kliucevičienė 

3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta)  

Birštono muziejus (Vytauto g. 9): 

1. Birštono meno mokyklos Dizaino studijos parodos 

„Kalėdos – dovanų metas“ uždarymas ir Trijų Karalių 

šventė. 

2. Renginys skirtas sausio 13 dienai paminėti. 

3. Renginys su darželio ,,Vyturėlis“ auklėtiniais, skirtas 

kovo 11 dienai paminėti. 

4. Tarptautinė akcija „Muziejų naktis 2016“. 

5. Muziejų kelio „Dvarų kultūros atspindžiai“  renginiai ir 

parodų pristatymai. 

6. J. Kazlausko 86-ųjų gimimo metinių paminėjimas 

Birštono muziejuje 

7. Renginiai, skirti Bendruomenių metams. Birštono 

bendruomenių viktorina „Birštono ir jo apylinkių 

istorijos vingiai“. 

8. Renginys, skirtas Europos paveldo dienai. 

9. Mokslinė konferencija, skirta Birštono kurorto 170-

osioms įkūrimo metinėms paminėti „Kurortologijos 

raida per 170 metų“. 

10. Muziejuje veikiančių  autorinių parodų  pristatymai.  

 

 

Sakralinis muziejus (Birutės g. 10) 

 

 

2016-01-06 

 

2016-01-12 –  

2016-01-12 

 

2016-05-18 

2016 m. birželio –

liepos mėn. 

2016-08-01 

 

 

Rugsėjo mėn. 

 

 

2016  m.  rugsėjo mėn. 

Lapkričio 

 

 

I-IV ketvirtis 

 

 

 

 

Direktorė 

Vilijeta Šalomskienė 

 

Direktoriaus  

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 
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1. Ekspedicijos „Dievo tarno Teofiliaus Matulionio 

keliais“ skaidrių pristatymas, 

2. Bendruomenių metams. Velykinių margučių paroda – 

konkursas. Birštono savivaldybės bendruomenės. 

3. Kilnojamos parodos „Vyskupas Teofilius Matulionis“ 

pristatymas Jiezno gimnazijoje, 

4. Susitikimas su dvasininku Gailestingumo metams 

paminėti. 

5. XIV katalikų dailininkų religinio meno paroda „Gloria 

Deo“. 

 

I-IV ketvirtis 

 

 

 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė,  

4. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas 

ir kaip numatoma atnaujinti) 
Svetainėje informacija bus nuolat atnaujinama: sukeliami 

vykstančių parodų ir renginių skelbimai. 

 

I-IV ketvirtis 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkė-

edukatorė 

Irma Kereišienė 
5. Fondų lankytojų aptarnavimas (kokius ir 

kiek lankytojų planuojama aptarnauti)  
Aptarnauti Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto. 

Muzeologijos katedros projekto: ,,Prevencinis konservavimas 

muziejuose“ rengėjus. 

Studentus ir kitus interesantus. 

 

I-IV ketvirtis Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

6. Kita veikla Viešų paskaitų skaitymas, kilnojamų parodų organizavimas ir 

pristatymas.  

Numatomi penki renginiai per metus. 

I-IV ketvirtis Direktorė 

Vilijeta Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė Roma 

Zajančkauskienė 
IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS    
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei 

koncepcijų rengimas 
1. Parodų skirtų sausio 13 – ajai, vasario 16-ajai, liepos 6 - 

ajai  dienoms paminėti, teminio plano sudarymas, 

eksponatų atranka ir išdėstymo plano sudarymas, 

eksponatų ir istorinės medžiagos išdėstymas; 

 

2. Paroda iš muziejaus fondų ,,Birštono mineralinio 

vandens šaltiniai senosiose fotografijose“ teminio plano 

sudarymas, eksponatų atranka ir išdėstymo plano 

I-III ketvirtis 

 

 

 

II-III ketvirtis 

 

 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 
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sudarymas, eksponatų ir istorinės medžiagos 

išdėstymas; 

3. ,,Birštonas 1918-1940 m.“ ekspozicijos pakeitimo 

koncepcijos parengimas, eksponatų atranka ir 

išdėstymas; 

4. ,,Birštono kurortas šiandien“ ekspozicijos atnaujinimo 

koncepcijos parengimas, plano sudarymas, eksponatų 

atranka. 

5. ,,Sanatorinis gydymas Birštone“ ekspozicijos 

atnaujinimo plano sudarymas, eksponatų atranka ir 

išdėstymas. 

 

 

 I-IV ketv. 

 

 

I-IV ketv. 

 

 

I-IV ketv. 

 

2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas ir 

vieta, nurodant filialą) 
 Atnaujinti ,,Birštono kurortas 1918-1940 m.“ 

ekspoziciją. Birštono muziejus; 

 Atnaujinti ,,Birštono kurortas šiandien“ ekspoziciją. 

Birštono muziejus; 

 Atnaujinti ,,Sanatorinis gydymas Birštone“ 

ekspoziciją.Birštono muziejus 

 Atnaujinti kardinolo Vincento Sladkevičiaus ekspoziciją 

I-IV ketvirtis 

 

. 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė  

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta) Birštono muziejus (Vytauto g. 9):  

1. Paroda, skirtas sausio 13 dienai paminėti. 

2. Nemajūnų dienos centrą lankančių vaikų keramikos 

paroda. 

3. Alytaus Kraštotyros muziejaus paroda „Kai sieloms 

nelieka medžių“ 

4. Birštono vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ auklėtinių 

piešinių paroda, skirta kovo 11 dienai paminėti. 

5. Muziejų kelio 2016 m. paroda. 

6. Birštono vienkiemio darželio- mokyklos vaikų 

dalyvaujančių NVŠ programoje paroda „Aš skrebinu“ 

7. Paroda ,,Birštono miesto šventės akimirkos“, skirta 

Birštono kurorto 170-osioms metinėms paminėti. 

8. Kolekcininko Almanto Miliausko surinktų eksponatų ir 

fotografijų apie Birštoną paroda. 

9. Paroda iš Birštono muziejaus fondų ,,Mineralinio 

vandens šaltiniai, senosiose fotografijose“. 

10. Birštono meno mokyklos Dizaino studijos Kalėdinių 

darbų paroda „Kalėdos – dovanų metas“ 

 

Sausio mėn. 

Sausio mėn. 

 

Vasario- kovo mėn. 

Sausio-vasario mėn. 

Kovo-balandžio mėn. 

 

Gegužės mėn. 

Gegužės mėn. 

 

Birželio mėn. 

 

Liepos-rugsėjo mėn. 

 

Spalio-lapkričio mėn. 

 

Gruodžio mėn. 

 

Direktorė 

Vilijeta Šalomskienė 

 

Direktoriaus  

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

Muziejininkė-

edukatorė 

Irma Kereišienė 
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Sakralinis muziejus (Birutės g. 10): 

1. Pauliaus Kriuko siuvinėtų paveikslų paroda. 

2. Birštono meno mokyklos mokinių darbų paroda. 

3. Jūratės Paškevičienės tapybos darbų paroda. 

4. Linos Kabelkienės, Daivos Lukošiūnaitės darbų 

parodos. 

5. Linos Valutkevičienės  ir iš muziejaus fondų margučių 

paroda. 

6. Raimundo Blažaičio skulptūrų paroda. 

7. Kauno gimnazijos mokytojų darbų paroda. 

8. Eglės Petraitytės – Talailienė  tekstilės paroda. 

9. M. Čiurlionio meno mokyklos Nemajūnų plenero 

dalyvių darbų paroda. 

10. Irmanto Kazlausko keramikos paroda. 

11. Sauliaus Kronio kalvystės paroda. 

12. Romualdo Vaitkaus fotografijų paroda. 

13. Lietuvos dailininkų „Gloria Deo“ paroda. 

 

 

Sausio-vasario mėn. 

Kovo-balandžio mėn. 

Kovo-balandžio mėn. 

Kovo-balandžio mėn. 

 

Balandžio mėn. 

 

Gegužės-birželio mėn. 

Gegužės-birželio mėn. 

Birželio-liepos mėn. 

Liepos-rugpjūčio mėn. 

Rugpjūčio-rugsėjo 

mėn. 

Spalio-lapkričio mėn. 

Gruodžio – 2016 m. 

sausio mėn. 

Struktūrinio padalinio 

vadovė Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė  

4. Parodos kituose muziejuose ir institucijose 

Lietuvoje ir užsienyje (pavadinimas, vieta)  
1. Paroda iš Birštono muziejaus fondų ,,Birštono 

mineralinio vandens šaltiniai  senosiose 

fotografijose“.(Birštono miesto įstaigose, viešosiose 

erdvėse, kituose muziejuose). 

2. Tarptautinė paroda „Žmonės, gatvės, namai“ Sank 

Peterburgas (Rusija). 

3. Tarptautinė paroda „Žmonės, gatvės, namai“ Piarnu 

(Estija). 

4. Tarptautinė paroda „Žmonės, gatvės, namai“ Hanko 

(Suomija). 

5. Kilnojama Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus 

Matulionio paroda. Lietuvos respublikos miestai. 

I-IV ketvirtis 

 

 

 

Balandžio-gegužės 

mėn. 

Birželio-liepos mėn. 

 

Rugpjūčio-rugsėjo 

mėn. 

I-IV ketvirtis 

 

Direktorė 

Vilijeta Šalomskienė 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė Roma 

Zajančkauskienė 

5. Virtualios parodos (pavadinimas, 

tinklalapio adresas) 
   

6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais 

(kokioms parodoms, kokių ir kiek eksponatų 

planuojama skolinti)  

Bendradarbiauti su Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, 

Baltarusijos muziejais.  

Bendradarbiauti su pietų Lietuvos muziejais, Birštono 

nevyriausybinėmis organizacijomis ir savivaldybės įstaigomis. 

Bendradarbiaujant  su Alytaus, Punsko, Druskininkų, Lazdijų 

muziejais planuojama skolintis apie 50 eksponatų. 

I-IV ketvirtis 

 

 

 

 

 

Direktorė 

Vilijeta Šalomskienė 

 

Direktoriaus  

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 
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Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

Muziejininkė-

edukatorė 

Irma Kereišienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė Roma 

Zajančkauskienė 
7. Kiti darbai Dalyvauti Valdovų rūmų organizuojamame protų mūšio 

„Istorijos detektyvai“  atrankos etapuose. 

I-IV ketvirtis 

 

Direktorė 

Vilijeta Šalomskienė 

 
V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA    
1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, 

įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba 
1. Leidinio ,,Birštono kurorto istorijos apžvalga“ 

pakartotinis leidimas. 

2. Albumo ,,Senasis Birštonas“ išleidimas. (iš muziejaus 

fondų) 

I ketvirtis 

 

 

IV ketvirtis 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė Roma 

Zajančkauskienė 
2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, 

plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba 
Leidiniai iš muziejaus resursų: 

24 plakatai. 

500 kvietimų. 

200 bukletų.  

 Muziejininkė-

edukatorė 

Irma Kereišienė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

 
3. Publikacijų kultūros ir periodinėje 

spaudoje rengimas 
Paruošti 10 straipsnių iš Birštono muziejaus rinkinių ir istorine 

tematika ir kitomis tematikomis 

 

I-IV ketvirtis 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

 
4. Moksliniai tyrimai (temos) 1. Birštono mineralinio vandens šaltinių  istorija. 

2. Kurortologijos moksliniai tyrimai Birštone. 

3. Žymieji Birštono kurorto lankytojai 

4. Birštono kurorto vilos ir sanatorijos.  

I-IV ketvirtis 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 
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5. Mokslinių straipsnių rengimas Paruošti 10 mokslinių straipsnių įvairiomis temomis: Birštono 

kurorto ir mineralinių šaltinių istorija, kurortologinių tyrimų 

Birštone istorija. 

 

I-IV ketvirtis 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

 
6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas 

muziejuje (tema, vieta) 
   

7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose 

konferencijose ne muziejuje (tema, vieta, 

dalyviai) 

Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) Rinkinių mokslinio tyrimo 

sekcijos XVII- oji konferencija. 

 

Konferencija, skirta Eduardo Volterio jubiliejui pažymėti 

Kauno miesto muziejuje. 

I-IV ketvirtis 

 

II ketvirtis 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

8. Pranešimai mokslinėse konferencijose    

9. Kiti darbai    

VI. RINKINIŲ APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMAS IR 

EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS 

   

1. Kompiuterinė apskaita (jei vykdoma, 

nurodyti numatomų įvesti į muziejaus 

duomenų bazę įrašų apie eksponatus bei 

skaitmeninių vaizdų skaičių) 

Numatoma įvesti 30 įrašų apie eksponatus į muziejaus duomenų 

bazę. 

I-IV ketvirtis 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

 
2. LIMIS (kokie vykdomi parengiamieji 

darbai) 
   

3. Eksponatų skaitmeninimas    
3. 1.Numatomų skaitmeninti eksponatų 

atranka (nurodyti prioritetinį kriterijų/-us: 

unikalumas, turinys ir vertė, fizinė būklė, 

amžius, rūšis, tema, kt.) 

Numatoma skaitmeninti eksponatus, kurie savo turiniu ir verte 

aktualūs Birštono kaip kurorto istorijai, taip pat ir prastesnės 

fizinės būklės eksponatus ir seniausius sakralinio muziejaus 

eksponatus 

I-IV ketvirtis 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 
3.2. Numatomų skaitmeninti eksponatų 

skaičius  
Numatoma suskaitmeninti 50 eksponatų I-IV ketvirtis 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė Roma 

Zajančkauskienė 
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Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 
3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo projektuose 

(pavadinimas, partneriai, kt.) 
   

4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų 

bazėmis gebėjimų ugdymas (dalyvavimas 

darbo grupėse, mokymuose) 

Dalyvavimas LIMIS mokymuose, seminaruose Vilniuje. I-IV ketvirtis 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

5. Kiti darbai    
VII. RYŠIAI SU VISUOMENE    

1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo 

rinkinius ir renginius rengimas (nurodyti 

numatomų parengti informacinių pranešimų 

spaudai, radijo ir televizijos laidų kiekį) 

Parengti 15 informacinių pranešimų  ir 7 straipsnius apie 

renginius muziejuose. 

 

Dalyvauti TV Eteris rengiamose laidose, bei kitose TV ir radio 

laidose (pagal galimybes). 

 

I-IV ketvirtis 

 

 

Direktorė 

Vilijeta Šalomskienė 

 

Muziejininkė-

edukatorė 

Irma Kereišienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 
2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems 

planuojamos specialios reklamos 

kampanijos)  

   

3. Kita veikla    
VIII. METODINĖ VEIKLA    

1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais 

muziejaus veiklos kausimais 
Teikti metodinę pagalbą Birštono miesto savivaldybei, 

savivaldybės gyventojams, TIC darbuotojams, Birštono 

gimnazijos moksleiviams, studentams, Birštono sanatorijų 

gidams, TV ir spaudos atstovams, kitų muziejų muziejininkams 

ir kt. 

I-IV ketvirtis 

 

 

Direktorė 

Vilijeta Šalomskienė 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė Roma 

Zajančkauskienė 
2. Metodinės medžiagos rengimas (tema, 

tikslinė grupė, sklaidos būdai) 
Rengti ir pateikti metodinę medžiagą Birštono kurorto istorijos 

tematika suinteresuotiems asmenims ir tikslinėms grupėms- 

I-IV ketvirtis 

 

Direktorė 

Vilijeta Šalomskienė 



 12 

 moksleiviams, studentams, mokslininkams, muziejininkams, 

masinės informacijos priemonėms, savivaldybės įstaigoms ir 

bendruomenei. Sklaidos būdai- raštu, žodžiu, elektroninėmis 

informacijos perdavimo priemonėmis. 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 
3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais    

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI    
1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ atleisti 

darbuotojų skaičius) 
   

2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų 

studijos aukštosiose mokyklose, 

dalyvavimas seminaruose, kursuose, 

konferencijose Lietuvoje ir užsienyje (temos, 

vieta, numatomi dalyviai) 

LMA Rinkinių mokslinių tyrimų sekcijos XVII konferencija. 

Konferencija, skirta prof. Eduardo Volterio jubiliejui paminėti 

Kauno miesto muziejuje. 

Dalyvauti Neformaliojo vaikų švietimo centro rengiamuose 

seminaruose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose. 

II ketvirtis 

Gegužės mėn. 

 

I-IV ketvirtis 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

Muziejininkė-

edukatorė 

Irma Kereišienė 
X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ 

PADALINIŲ VEIKLA 
   

1. Archyvo ir bibliotekos darbas    

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, 

kiti ūkiniai darbai) 
Birštono muziejaus I aukšto parodinės salės kosmetinis 

remontas. 

 Direktoriaus  

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 
3. Kitų padalinių darbas     

 

 

 

 

 

 

______Direktorė__________     ______________________________   ______Vilijeta Šalomskienė___________ 

 (Vadovo pareigos)      (parašas)          (vardas, pavardė) 

 

______2015-02-15_________ 

           (Užpildymo data) 

 

___________________________________________ 


