MERKINĖS KRAŠTO MUZIEJAUS
2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

Veiklos sritis

Buvo
planuota

Pasiektas rezultatas
2018 m. be susipažinimo su pagrindine muziejaus ekspozicija muziejaus lankytojams
siūlėme 8 pažintines edukacijas-ekskursijas:
Merkinės muziejuje
1. Pažintinė programa „Senojo miesto beieškant“ (dingęs senasis miestas), skirta visoms
amžiaus grupėms.
2. Laisvės kovos - pažintis su „Merkinės kryžių kalnelio istorija“ (suaugusiems ir vyresnių
klasių mokiniams).
3. „Įdomioji Merkinė: atrask pats“ (7-10 kl. mokiniams);
4. „Partizano dienoraštis“ (skirta vyresnių klasių mokiniams ir suaugusiems);

Atsakingas asmuo
Mindaugas
Černiauskas,
Evelina
Buržinskienė
Žygimantas
Buržinskas
Marija Lūžytė
Danutė
Karalevičienė

8
Edukacinių programų vykdymas

V. Krėvės muziejuje vykdytos šios edukacinės programos:
1. Edukacinių renginių ciklas moksleiviams ,,Aš noriu kurti pats“(Skirta pradinių klasių
moksleiviams, ikimokyklinio amžiaus vaikams, šeimoms).;
2. Edukacinių renginių ciklas moksleiviams ,,Rašytojas V. Krėvė Lietuvos kultūriniame ir
istoriniame kontekste“ (7-12 klasių moksleiviams).
3. Skaitome V. Krėvę. ,,Antanuko rytas“ (Skirta: 5-6 klasių moksleiviams)
4. Nagingam ir aitvarai padeda.
Perlojos istorijos muziejuje:

Muziejaus metinės 2017 m. veiklos
ataskaitos parengimas ir jos
pristatymas, statistinė ataskaita
Kultūros ministerijai
Muziejaus 2018 metų renginių plano
rengimas

2

1

1. „Perlojos paslaptys: išgirsti ir pamatyti“ (skirta visoms amžias grupėms).
Pravesta per 70 edukacinių užsiėmimų.
Ataskaita parengta ir pristatyta, teikta kasmetinė statistinė ataskaita Kultūros ministerijai

Parengtas

Mindaugas
Černiauskas

Mindaugas
Černiauskas
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2018 m. muziejaus biudžeto projekto
rengimas
2018 m. muziejaus veiklos plano
rengimas
Muziejaus darbuotojų vertinimas,
metinių užduočių rengimas

1

Parengtas

1

Parengtas

5

Darbuotojų vertinimas už 2017 m. atliktas,
sudarytos metinės užduotys.

Muziejaus 2018 m. strateginio veiklos
plano projekto rengimas pagal
muziejaus kompetencijai priskirtas
programas ir priemones

Parengtas

5

Projektinė veikla

Muziejaus tarybos veikla

Muziejaus lankytojų aptarnavimas

1
4000

2018 m. buvo parengtos ir teiktos 7 paraiškos projektų finansavimui gauti:
Lietuvos kultūros tarybai:
1. „Aktyvi bendruomenė - gyva Respublika: minime Perlojos Respublikos 100-etį”.
(įgyvendintas, gautas finansavimas - 2900 eur).
2. Skaitmeninė 3D Merkinės centro rekonstrukcija ir maketas (2500).
(įgyvendintas, gautas finansavimas - 2500 eur).
3. „Pokario epo keliu. Pažintis su Lietuvos partizanais (edukacijai)“;
(finansavimas negautas).
4. Merkinės senų fotografijų albumas (finansavimas negautas)
(finansavimas negautas).
Kultūros paveldo departamentui:
5. „Merkinės bažnyčių istorinės raidos 3D rekonstrukcijos įgyvendinimo”.
(įgyvendintas, gautas finansavimas - 1000 eur).
6. Vasario 16-osios fondui:
Interaktyvaus žaidimo Lietuvos partizanų kovų tema sukūrimas.
Finansavimas gautas, projekto pirmas etapas bus įgyvendinamas 2019 m.
7. Varėnos r. savivaldybės administracijai:
„Muziejaus vakaras Merkinėje: pasitinkant karalių“ (įgyvendintas).
Taryba įsakymu nepatvirtinta, nes nėra tokio poreikio.
Muziejų aplankė per 5000 lankytojų. Iš jų - 207 užsieniečiai (Vokietija - 42
JAV - 33, Lenkija - 33, Izraeilis - 20, Prancūzija - 12);
Merkinės muziejų aplankė: 3510;
V. Krėvės memorialinio muziejaus lankytojų skaičius: 633
Perlojos istorijos muziejaus lankytojų skaičius: 282;
Kiti - renginių lankytojai...

Mindaugas
Černiauskas
Mindaugas
Černiauskas
Mindaugas
Černiauskas
Mindaugas
Černiauskas

Mindaugas
Černiauskas

E. Buržinskienė,
M. Lūžytė,
D. Karalevičienė
M. Černiauskas,
Ž. Buržinska

3

Inventorizuotų eksponatų skaičius
Eksponatų pirminė apskaita
Suskaitmenintų eksponatų skaičius
Perlojos istorijos muziejaus eksponatų
sužymėjimas ir įtraukimas į pagrindinį
fondą

200
100
200
x

12

Muziejaus renginių ir parodų
organizavimas

Ūkinė veikla ir administracinė veikla

200 vnt.
73 vnt.
200

100 vnt.

1. Sausio 13-os minėjimas: Filmo „Nepaprasta auka“ peržiūra, susitikimas su kūrėjais;
2. Vasario 10 d. Perlojos istorijos muziejuje atidaryta Romo Žmuidzinavičiaus
dailės darbų paroda.
3. Vasario 16-os minėjimas: Protmūšio, skirto vasario 16-ai, organizavimas;
4. Gegužės 19 d. Muziejaus vakaras: „Karaliaus sugrįžimas“;
5. Gegužės-rugsėjo mėn. V. Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame muziejuje įvyko vasaros
dailės pleneras ,,Tarpu girelių, tarpu žaliųjų“ šeimoms muziejuje (muziejaus kiemelyje).
Paroda surengta minint rašytojo V. Krėvės 136 gimimo metines.
6. Birželio-liepos mėn, atidarytos 2 dailininkų V. Baublio, ir Šuliausko parodos.
7. Birželio 14 d.: „Gedulo ir vilties dienos minėjimas“, parodos apie Sverdlovske nužudytus
lietuvius atidarymas;
8. Liepos 6 d. Valstybės dienos minėjimas. Dviračių žygio „Viena širdim“ organizavimas.
9. Rugpjūčio 18 d. atidengta lenta „Žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę“, atidaryta
jungtinė Pietų Lietuvos muziejų paroda, skirta Vasario 16-osios kūrėjams;
10. Rugsėjo mėn. 6-9 d. suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės Merkinės centrinės aikštės
pertvarkymo vizijoms sukurti, dalyvauta Grybų šventės renginiuose;
11. Spalio 4 d. atidaryta paroda LR Seime, skirta Perlojos Respublikos 100-ečiui;
12. Spalio 17 d. V. Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame muziejuje surengtas renginys
minint rašytojo V. Krėvės 136 gimimo metines. Popietės tema ,,Folkloro stichija V. Krėvės
kūryboje“.
13. Lapkričio 11 d. - Perlojos Respublikos 100-ečio minėjimo renginiai Perlojoje;
14. Gruodžio 16 d. įvyko B. Kašelionio knygos „Dainavos krašto partizanai“ pristatymas.
15. Perlojos istorijos muziejuje įvyko 4 muziejaus draugų klubo susitikimai.
16. Perlojos istorijos muziejuje atidaryta monetų paroda.

Ūkinė veikla vykdoma sklandžiai. Valomos muziejų patalpos, langai, spintelės, prižiūrima
muziejų ir kryžių kalnelio teritorija. V. Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame muziejuje prieš
kūrenimo sezoną išvalyti kaminai; prižiūrėta krosnių būklė; rūpintasi pjuvenų briketų
atvežimu ir sukrovimu. šildymo sezonu kūrentos krosnys; rūpintasi reikalingu inventoriumi,
įvairių medžiagų bei raštinės reikmenų įsigijimu, kitomis reikalingomis prekėmis. Rūpintasi

E. Bukota
E. Bukota
E. Bukota
E. Bukota
D. Karalevičienė
M. Černiauskas,
E. Buržinskienė,
D. Karalevičienė
M. Lūžytė

Mindaugas
Černiauskas,
Evelina
Buržinskienė,
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muziejaus kompiuteriais, jo eksploatacija ir tvarkymu. Atnaujintos antivirusinės programos,
iš utaupytų asignavimų įsigytos būtiniausios darbo priemonės: kompiuteriai, printeriai su
skenavimo funkcija, du darbo stalai. Prižiūrėtas rašytojo V. Krėvės kapas. aptvarkyti
savanorių kapai Perlojoje.

Rimutė
Griškevičienė,
Rimas Ciūnys,

Rengti dokumentai įvairiais muziejaus veiklos organizavimo klausimais:
metinis veiklos planas, metinis renginių planas, 2017 m. veiklos ataskaita, statistinė
ataskaita Lietuvos kultūros ministerijai, rengtas 2019 m. biudžeto projektas, 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.
Gavus muziejaus veiklos vidaus audito rekomendacijas, parengti patikslinimai įvairiams
muziejaus vidaus dokumentams: pareigybių aprašymui, patvirtinta rinkinių komisija ir darbo
rinkinių komisijos darbo reglamentas, patvirtinta muziejaus vidaus organizacinė struktūra,
pataisytos muziejaus vidaus tvarkos i finansų kontrolės taisyklės.
Išleisti 16 įsakymų veiklos organizavimo ir 20 personalo klausimais; parengti ir išsiųsti 32
raštai įvairioms įstaigoms įvairiais su muziejaus veikla susijusiais klausimais. Paruošti 38
medžiagų/inventoriaus nurašymo aktai.
Dalyvauta darbo grupės pasitarimuose dėl V. Krėvės muziejaus renovacijos, Perlojos
Respublikos 100-ečio organizacinio komiteto darbe, komisijos Adolfo Ramanausko-Vanago
premijos skyrimo darbe.
Rūpintasi darbo priemonėmis muziejaus darbuotojams, projektų, kuriems gautas
finansavimas, įgyvendinimu, koordinavimu, ataskaitų teikimu.

6
Straipsniai spaudoje

Kaip ir kasmet, muziejaus darbuotojai kūrė Merkinės seniūnijos kiemelio Grybų šventėje
koncepciją, rūpinosi jos įgyvendinimu. Šių metų tema, kuri buvo pristatyta seniūnijos
kiemelyje: „Gyvenimas prie upės“.
1. Neeilinis Vanago kelias, M. Černiauskas, www.bernardinai.lt, 2018-03-06;
2. Istorija ir mano mintys, M. Černiauskas, Merkio kraštas, 2018-03-06, Nr. 18;
3. Aptiktos II pasaulinio karo Merkinės aerofotografijos, Žygimantas Buržinskas. Merkio
kraštas, 2018-04-13, Nr. 28;
4. Žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę: 1918-1928-2018, M. Černiauskas, Merkio
kraštas
5. Ar sugrąžinsime Merkinei karūną? M. Černiauskas, Giružis, 2018-09-21;

M. Černiauskas,
Ž. Buržinskas,
E. Buržinskienė,
M. Lūžytė
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6. Ar norime gyventi gražiau“, M. Černiauskas, Merkio kraštas, 2018-09-21, Nr. 73;

7. Ar norime gyventi gražiau? Vizijos Merkinei. Mindaugas Černiauskas. Alytaus
naujienos, 2018-09-25;

Ekspozicijų atnaujinimas

Ekspozicijos pritaikymas lankytojams
iš kitų šalių

1

1

Informacinis stendas parengtas ir įrengtas.

Informacinio stendo prie Vazos namo
parengimas

2018 m. užtikrintas muziejaus internetinės svetainės veikimas ir informacijos atnaujinimas
adresu: www.merkinesmuziejus.lt

Muziejaus internetinės svetainės
palaikymas
70
Informacijos sklaida
Mokslinė veikla

8. Kaip sugrąžinti karūną Dzūkijos karalienei Merkinei, Lietuvos žinios, 2018-10-03.
9. Karaliaus sugrįžimas, M .Černiauskas, Kultūros žurnalas „Krantai“
10. Apie muziejuje organizuotas kūrybines dirbtuves rugsėjo mėn. laidoje „Diena“ tiesioginį
reportažą darė LRT; taip pat darytas reportažas apie Vazos biustą;
11. Merkinėje atidengtas paminklas LDK Didžiajam kunigaikščiui Vladislovui Vazai,
BNS, 2018-05-22
Parengtas planas, kaip turi atrodyti Perlojos istorijos muziejaus ekspozicija. Sukurtas ir
iškabintas Perlojos apylinkių žemėlapis. Užsakyti ekspoziciniai baldai.
Taip pat dirbta su V. Krėvės-Mickevičiaus muziejaus atnaujinimo projektu.
Taip pat sukurta kilnojama paroda, skirta Perlojos respublikos šimtmečiui.
Gido anglų kalba parengimas. Merkinės krašto muziejuje parengtas gidas anglų kalba
ekspozicijos pažinimui.

Pranešimų muziejaus facebook paskyroje skaičius kelis kartus viršijo planuotą 70.
Vasario 21 d. Muziejaus direktorius skaitė pranešimą Alytaus A. Ramanausko-Vanago
gimnazijoje.
2018 m. epizodiškai buvo dirbama archyvuose, renkama informacija apie
istorinius Merkinės krašto žemėlapius bei Merkinės valsčiaus gyvenimą 1918-1940 m.

M. Černiauskas,
Ž. Buržinskas,
E. Buržinskienė,
M. Lūžytė
M. Černiauskas,
Ž. Buržinskas
M. Černiauskas,
Ž. Buržinskas
M. Černiauskas,

Ž. Buržinskas
M. Černiauskas

Mindaugas Černiauskas

Direktorius
(parašas)
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(Užpildymo data)

