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 METINĖS ATASKAITOS FORMA
VALSTYBINIO VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJAUS
2011 M. VEIKLOS ATASKAITA
Veiklos sritis
I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1. Muziejaus tarybos darbas
(posėdžių skaičius, svarbiausi
svarstyti klausimai ir priimti
sprendimai)

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

Buvo planuota

Pasiektas rezultatas

Pagal muziejaus poreikius

Per metus buvo surengti 5 muziejaus tarybos
posėdžiai, kuriuose svarstyti šie svarbiausi klausimai:
Eksponatų apsaugos klausimai; Padalinio Pylimo g. 4
ekspozicinių erdvių būklė ir lankymo galimybės;
Muziejaus Fondų rinkinių komplektavimo kryptys;
Samuelio Bako kūrinių parodos 2011 m. gruodžio
mėn. organizavimas; Rafaelio Chvoleso kūrybinio
palikimo perėmimas 2012 metais; Pylimo g. 4 pastato
investicinis projektas ir Litvakų kultūros ir dailės
centro steigimas; bendradarbiavimo su LIMIS
sąlygos; muziejaus skyrių 2012 m. planų svarstymas
ir numatomų vykdyti pirkimų suvestinės tvirtinimas.
Darbo tvarka vyko ir neprotokoluoti dalies muziejaus
tarybos
narių
pasitarimai,
susitikimai
dėl
bendradarbiavimo su įvairių organizacijų bei
užsienio šalių ambasadų atstovais.
2011-02-11 direktoriaus įsakymas Nr. V-03 ,,Dėl
supaprastintų VP taisyklių patikslinimo (aktualios
redakcijos)“.

Pagal muziejaus poreikius

2011-03-04 direktoriaus įsakymas Nr. V-09 „Dėl
knygų platinimo tvarkos“.
2011-03-14 direktoriaus įsakymas Nr. V-10 „Dėl
planuojamo vykdyti 2011 m. viešųjų pirkimų plano
patvirtinimo“.

Atsakingas asmuo
VVGŽM direktorius
Jaša Markas
Zingeris
Dir. pavaduotoja
muziejininkystei
Kamilė Rupeikaitė
Muziejaus veiklos
koordinatorė
Irina Černeckaitė
(Pocienė)
Muziejaus tarybos
nariai

M. Zingeris
Dir.pavaduotoja
administravimui ir
projektams Jūratė
Razumienė
M. Zingeris
M. Zingeris
M. Zingeris
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3. Muziejinės veiklos sutarčių su
Lietuvos ir užsienio
organizacijomis rengimas (kokios,
kada pasirašytos, trumpas
apibūdinimas, galiojimo laikas)

2011-03-14 direktoriaus įsakymas Nr. V-11 „Dėl
muziejaus darbo organizavimo tobulinimo“.
2011-06-16 direktoriaus įsakymas Nr. V-42 „Dėl
supaprastintų viešųjų pirkimų organizatorių
paskyrimo“.
2011-07-05 direktoriaus įsakymas Nr. V-45,,Dėl
sutarčių sudaromų vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymu“.
2011-07-21 direktoriaus įsakymas Nr. V-50 „Dėl
VVGŽM ekspozicijų įsigijimo, sukūrimo ar
pagaminimo, apskaitos ir nurašymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
2011-10-12 direktoriaus įsakymas Nr. V-64A „Dėl
supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos sudarymo
ir viešojo komisijos darbo reglamento
patvirtinimo“.
2011-10-14 direktoriaus įsakymas Nr. V-65 „Dėl
darbo grupės sudarymo S.Bako kūrinių parodai
parengti“.
2011-10-25 direktoriaus įsakymas Nr. V-68 „Dėl
muziejaus tarybos patvirtinimo“.
2011-11-15 direktoriaus įsakymas Nr. V-72 „Dėl
viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo“.
2011-12-29 direktoriaus įsakymas Nr. V-77 „Dėl
apskaitos politikos patvirtinimo“.
Per metus planuota parengti 5 (ar 2011 01 21 – parodos organizavimo sutartis su
daugiau) sutartis su Lietuvos ir
dailininku Gilles Vuillard, surengiant parodą
užsienio šalių organizacijomis,
„Paskutiniosios medinės sinagogos“ (2011 03 03 –
kuriomis bus remiamasi
2011 04 14);
įgyvendinant numatytų parodų ir 2011 02 18 - darbų sutartis su UAB ,,Budekos statyba“
renginių projektus.
dėl patalpų remonto pastate Naugarduko 10/2.Darbai
baigti 2011 03 14 d.;
2011 03 21 – bendradarbiavimo sutartis su Prancūzų
kultūros ir lingvistinio bendradarbiavimo centru
Vilniuje: surengti Michael de Saint-Cherron knygos
„Jeruzalės šviesa. Ištikimybės istorija lietuvių kalba
pristatymą (2011 04 11).

M. Zingeris
J. Razumienė
L.e.d.p.
K. Rupeikaitė
M. Zingeris
M. Zingeris
M. Zingeris
M. Zingeris
M. Zingeris

M. Zingeris

M. Zingeris

L.e.d.p.
K. Rupeikaitė
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2011 03 22 – parodos organizavimo sutartis su
Lietuvos ir Prancūzijos asociacija: surengti ir
pravesti prancūzų fotografo Izraelio Bidermano-Izio
100-ųjų gimimo metinių minėjimą.
2011 03 23 – parodos organizavimo sutartis su
Judaizmo meno ir istorijos muziejumi Paryžiuje
(Musee d‘art et histoire du judaisme), dėl MAHJ
parengtos parodos „Alfredas Dreyfusas. Kova už
teisingumą“ eksponavimo VVGŽM TC 2011 04 19 –
2011 07 19);
2011 03 29 – su Austrijos Respublikos ambasada
Lietuvoje: surengti ir pravesti renginį, skirtą Pasaulio
tautų teisuoliui Antonui Šmidui;
2011 04 21 - paslaugų sutartis su UAB ,,Folinas“ dėl
kondicionavimo įrangos remonto pastate Naugarduko
10/2. Darbai baigti 2011 05 13 d.
2011 05 16 - bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos
jaunimo turizmo centru: surengti istorinio –
kūrybinio projekto „Mano ašara pasauly niekada
neišdžius“ baigiamąją šventę ir darbų parodą (2011 05
18);
2011 06 01 – bendradarbiavimo sutartis su
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio
okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje
įvertinti: surengti seminarą švietimo darbuotojų
grupei (2011 06 10).
2011 07 21 – bendradarbiavimo sutartis su Summer
Literary Seminars International: surengti ir pravesti
literatūros skaitymą ir koncertą (R.Karpis su aranžuotų
žydų dainų programa);
2011 08 31 – informacinių paslaugų teikimo sutartis
su UAB „BNS“, dėl teisės „BNS Spaudos centre“
išplatinti 10 pranešimų spaudai per laikotarpį nuo
2011 09 01 – 2012 08 31;
2011 10 13 – bendradarbiavimo sutartis su Lenkijos
institutu Vilniuje: surengti seminarą „Mūsų atmintis
apie žydų žudynes“ ir parodos „Jie atėjo tam, kad

M. Zingeris

Vyr. fondų
saugotoja
Aistė Niunkaitė
Račiūnienė
M. Zingeris

M. Zingeris

M. Zingeris

M. Zingeris

L.e.d.p.
K. Rupeikaitė

M. Zingeris
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Pagal poreikius ir interesantų
užklausas

4. Projektinė veikla (projekto
pavadinimas, kokiems fondams
teiktos paraiškos, koks gautas
finansavimas)

pasiliktų. Lenkijos žydai“ atidarymą (2011 10 25 d.);
2011 10 21 – bendradarbiavimo sutartis su Amerikos
centru Vilniuje: surengti koncertą: „Žydų dainos
prieškario Vilniuje ir Amerikos litvakų kompozitorių
kūriniai“ (2011 10 26);
2011 10 19 / 2011 12 14 – su Pucker Gallery
(Bostonas, JAV): suorganizuoti S.Bako kūrinių parodą
„Gyvenimo stotys“ (2011 12 29 – 2012 03 30),
saugant S.Bako darbus VVGŽM fonduose 5 metus;
2011 12 08 – su UAB „Dovailira“, dėl muitinės
paslaugų atlikimo Samuelio Bako eksponatams
įsivežti.
2011 12 14 - paslaugų sutartis su UAB ,,Kriautė“ dėl
langų keitimo pastate Pylimo 4. Darbai numatomi
baigti 2012.03 men.
Sudarytos sutartys galiojo iki parodų eksponavimo
pabaigos arba iki darbų priėmimo-perdavimo aktuose
nurodytų datų.
Sudaryta 17 Muziejaus eksponatų reprodukavimo ir
naudojimo sutarčių su Lietuvos ir užsienio
interesantais, tyrimų centrais, muziejais ir kitomis
organizacijomis.
Sudarytos 7 VVGŽM Tolerancijos centro salės
nuomos sutartys, 6 tekstų vertimo paslaugų sutartys,
15 autorinės, 16 paslaugų su fizinės asmenimis
sutartys.
Vykdyti 2010 12 8 d. LR Vyriausybės nutarime Nr.
1754 ,,Dėl Holokausto aukomis tapusių Lietuvos
gyventojų atminimo metų minėjimo 2011 metais
priemonių patvirtinimo“ Valstybiniam Vilniaus Gaono
žydų muziejui priskirti įsipareigojimai: muziejuje
vyko konferencijos; parengti leidiniai; suorganizuotas
Holokaustą išgyvenusio tapytojo litvako S. Bako
tapybos darbų perdavimas Lietuvai (37 drobės) bei
kūrinių paroda; rengti atminimo metų minėjimo
renginiai; įamžinimo ir švietimo projektai
(priemonės).

M. Zingeris

M. Zingeris

M. Zingeris

M. Zingeris
K. Rupeikaitė
I. Šadzevičienė
Žydų gelbėjimo ir
atminimo
įamžinimo skyriaus
vedėja
Danutė Selčinskaja
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Projektų (priemonių) įgyvendinimui finansavimą
skyrė:
LR Vyriausybė, LR Ministro pirmininko tarnyba, LR
Kultūros ministerija, Izraelio užsienio reikalų
ministerija, JAV ambasada Vilniuje, Izraelio
ambasada Latvijai ir Lietuvai, Prancūzijos ambasada
Lietuvoje, privatūs rėmėjai.
Parengtas LITVAKŲ KULTŪROS IR DAILĖS
CENTRO steigimo (VVGŽM Pylimo g. 4, Vilniuje)
investicinis projektas.
Dėl finansavimo kreiptasi į LR kultūros ministeriją ir
iš LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS
PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠOMIS
FINANSUOJAMOS DOVANOJAMŲ JAV
DAILININKŲ LITVAKŲ PASAULINĖS VERTĖS
KŪRINIŲ PRISTATYMO LIETUVOJE
PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO IŠLAIDŲ
gautas 25 000 Lt finansavimas. Panaudota – 19 500 Lt
investiciniam projektui parengti.

M. Zingeris
J. Razumienė

Vykdant 2010 12 8 d. LR
Vyriausybės nutarimą Nr. 1754
,,Dėl
Holokausto
aukomis
tapusių
Lietuvos
gyventojų
atminimo metų minėjimo 2011
metais priemonių patvirtinimo“

Remiantis šiuo investiciniu projektu, LR kultūros
ministerija (dalyvaujant VVGŽM muziejui) parengė
muziejui patikėjimo teise valdomo pastato, esančio
Žemaitijos g. 4, Vilniuje, dokumentus, kurie perduoti
UAB “Turto bankas” DĖL NEKILNOJAMO
DAIKTO ĮRAŠYMO Į ATNAUJINAMO
VALSTYBĖS NEKILNOJAMO TURTO SĄRAŠĄ.

J. Razumienė

Vykdant 2010 12 8 d. LR
Vyriausybės nutarimą Nr. 1754
,,Dėl
Holokausto
aukomis
tapusių
Lietuvos
gyventojų
atminimo metų minėjimo 2011
metais priemonių patvirtinimo“

2011 07 10 – 2011 12 10 d. vykdytas ,,Kalinių
duobės“ Paneriuose tvarkybos darbai. Dalyvauta
savivaldybės posėdžiuose aptariant projekto eigą,
projektas žymiai pakoreguotas, vykdyta nuosekli
statybos darbų priežiūra. Projektas sėkmingai
įgyvendintas.

V. Sideraitė Alon
Panerių
memorialinio
muziejaus vadovas
Algis Karosas

Ekspozicijų skyriaus
vedėja Viktorija
Sideraitė Alon
V. Gradinskaitė
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Planuota

5. Kiti darbai

Pagal poreikius

Vykdant 2010 12 8 d. LR Vyriausybės
nutarimą Nr. 1754 ,,Dėl Holokausto
aukomis tapusių Lietuvos gyventojų
atminimo metų minėjimo 2011 metais
priemonių patvirtinimo“

Pagal poreikius
II. MUZIEJAUS RINKINIAI:
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos darbas
(posėdžių skaičius, svarstyti
klausimai)

740
Planuoti 4 posėdžiai

Samuelio Bako tapybos parodos „Gyvenimo stotys“
architektūrinės koncepcijos projektas: paruoštas
parodos projektas, suprojektuotos pertvaros,
apšvietimas, instaliacijos, grafinis dizainas.

V. Sideraitė Alon

2011 m. I p. teikta paraiška Kultūros rėmimo fondui,
dokumentinio filmo ,,Vaikas, kuris niekada
neverkdavo“ (preliminarus pavadinimas) apie Kauno
gete gimusią mergaitę Danutę Pomerancaitę ir jos
gelbėtojus, daliniam finansavimui gauti. Finansavimas
nebuvo skirtas.

D. Selčinskaja

Muziejininkės
Irina Guzenberg
Parengta leidinio „Vilnius. Lietuvos Jeruzalės
Olga Movšovič
pėdsakais. Vadovas“ finansinė ataskaita Rotšildo
Europos Fondui.
Liudmila Šaraškina
Per metus vykdytas Muziejaus vidinės ir išorinės M. Zingeris
dokumentacijos, finansinių ataskaitų bei projektų
tvirtinimas. Vadovauta muziejaus tarybos posėdžiams
ir pasitarimams su muziejaus darbuotojais.
Dalyvauta
organizaciniuose
posėdžiuose
LR M. Zingeris
Vyriausybėje, LR Kultūros ministerijoje, Vilniaus K. Rupeikaitė
miesto savivaldybėje.
D. Selčinskaja
Vadovauta tęstiniam seminarų dėstytojams Holokausto M. Zingeris
Europoje istorija, žmogaus teisės ir tolerancija
šiandien projektui (2010-2012 m.).
Vyko konsultacijų Muziejaus viešųjų pirkimų J. Razumienė
organizatoriams ir komisijos nariams organizavimas,
pasitelkiant kvalifikuotus VP specialistus.
930
Įvyko 3 posėdžiai, kuriuose buvo svarstoma:
naujų eksponatų įsigijimas, eksponatų restauravimas,
muziejinės reikšmės vertybių perkėlimas iš mokslinio
pagalbinio į pagrindinį fondą, neatlygintinai įsigytų

Rinkinių
komplektavimo
komisijos nariai
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eksponatų įkainojimas.
1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu
būdu, kiek, į kokius rinkinius
įsigyta)

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

Iš viso įsigyti 740 vnt:
Į pagrindinį fondą – 640 vnt.
Į pagalbinį fondą – 100 vnt.

Pagal poreikius

Iš viso įsigyta 930 vnt:
Į pagrindinį fondą – 671 vnt.
Į pagalbinį fondą – 259 vnt.
Įsigijimo būdas:
Pirkta – 170 vnt.;
Priimta neatlygintinai - 501 vnt.
Perkelta iš pagalbinio į pagrindinio fondo Fotografijos
rinkinį – 72 vnt.
Priimta į šiuos rinkinius:
Į Raštijos, dokumentų ir afišų rinkinius – 167 vnt.
Į Fotografijos ir atvirukų rinkinius – 130 vnt.
Į Dailės rinkinius – 47 vnt.
Į Daiktinių eksponatų rinkinius – 15 vnt.
Į Josifo Šapiro rinkinį – 300 vnt.
Į Žako Lipšico memorialinį rinkinį – 12 vnt.
Komandiruotė į Paryžių pas dailininko R. Chvoleso
sūnus Milij ir Aleksandrą Chvolesus 2011-11-12/19.
Peržiūrėta 2 000 R. Chvoleso paveikslų, 220 albumų,
atrinkti 148 tapybos darbai ir 7 keraminės lėkštės
būsimai R. Chvoleso parodai VVGŽM. Peržiūrėti R.
Chvoleso biblioteka ir archyvas, atrinkta dokumentų,
vaizdo medžiagos, nuotraukų ir knygų būsimam
Litvakų meno centrui Vilniuje.

Rinkinių
komplektavimo
komisija
Rinkinių apskaitos ir
saugojimo skyrius

Gajane Leonenko

A. NiunkaitėKomandiruotė į Berlyną ir į Vormsą 2011 m.
balandžio 10 – 22 d. LR Kultūros ministro įsakymu
Račiūnienė
Nr. ĮK-41, Komandiruotės tikslas – nuo 2011-04-10
iki 2011-04-16 dalyvauti Europos žydų muziejų
asociacijos rengiamoje edukacinėje programoje
„AEJM Curatorial Education Programme, 2011“, o
nuo 2011-04-16 iki 2011-04-22 surinkti lyginamąją
medžiagą VVGŽM rengiamai parodai bei monografijai
- katalogui Lietuvos žydų tradicinio meno ir simbolių
pasaulis Vormso žydų muziejuje ir Centriniame
Vormso miesto archyve.
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Komandiruotė į Niujorką 2011 m. lapkričio 7-15
dienomis pagal LR Kultūros ministerijos kanclerio
potvarkį Nr. PK-211, 2011-10-27. Komandiruotės
tikslas – dalyvavimas Žydų istorijos centro (Center for
Jewish History) organizuotoje tarptautinėje
konferencijoje „From Access to Integration. Digital
Technologies and the Study of Jewish History“ (Nuo
prieigos prie integracijos. Skaitmeninės technologijos
ir žydų istorijos studijos) ir duomenų apie Lietuvos
žydų paveldą rinkimas YIVO archyve.

A. NiunkaitėRačiūnienė

1.4. Kiti darbai
2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita (išrašytų
priėmimo aktų, įrašytų eksponatų į
pirminės apskaitos knygas
skaičius)

40 priėmimo aktų
640 eksponatų

2.2. Inventorinimas (suinventorintų Planuota suinventorinti 980 vnt.
pagrindinio, pagalbinio fondo
850 vnt. – pagrindinio fondo;
eksponatų skaičius)
100 vnt - pagalbinio fondo.

2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių
skaičius)

200 kortelių

Parengta 50 priėmimo aktų, į pirminės apskaitos
knygas iš viso įrašyti 966 eksponatai:
Į Pagrindinio fondo pirminės apskaitos knygą įrašytas
671 eksponatas;

A. Niunkaitė
Račiūnienė
I. Murauskaitė

Į Mokslino pagalbinio fondo apskaitos knygą įrašyta
260 eksponatų.

M. Abelovičienė

Į Eksponatų, priimtų ilgai saugoti, pirminės apskaitos
knygą įrašyti 35 eksponatai
Suinventorinti 1 202 eksponatai:

A. Niunkaitė
Račiūnienė

942 vnt. – pagrindinio fondo;
260 vnt. – pagalbinio fondo.
Suinventorinta pagrindinio fondo rinkinių eksponatų:
Raštijos, dokumentų ir afišų rinkiniai – 150 vnt.
Fotografijos ir atvirukų rinkiniai – 130 vnt.
Dailės rinkiniai- 202 vnt.
Josifo Šapiro rinkinys – 300 vnt.
Žako Lipšico memorialinis rinkinys – 160 vnt.
250 kortelių

M. Abelovičienė
I. Murauskaitė
M. Traubienė
I. Nikitina
V. Gradinskaitė
G. Leonenko
M. Traubienė
M. Abelovičienė
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2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek
eksponatų nurašyta, perkelta ir
kodėl)

Perkelti iš mokslinio pagalbinio į
pagrindinį fondą (Ž. Lipšico
memorialinį rinkinį) 35
eksponatus dėl jų muziejinės
vertės ir tematikos.
2.5. Kiti darbai
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra
3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos
eksponatų grupės, juose esančių
eksponatų skaičius, tikrinimo
rezultatai)

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

Planuota atlikti inventorizaciją,
patikrinti rinkinius, sudaryti
pagrindinio
fondo
rinkinių
eksponatų
kompiuterinius
sąrašus
pagal
eksponatų
įsigijimo metus, nurodant pirktų
eksponatų kainas. Patikrinimo
eigoje sudaryti restauruotinų
eksponatų
sąrašus
pagal
rinkinius. Patikrinti mokslinį
pagalbinį fondą ir atrinkti
eksponatus, kuriuos dėl jų
muziejinės vertės ir tematikos
būtina perkelti į pagrindinį
fondą.

Tapybos eksponatų – 5 vnt. (iš
viso reikia 21 vnt.)
Fotografijos eksponatų – 50 vnt.
(iš viso reikia 112 vnt.)
Raštijos eksponatų – 20
eksponatų (iš viso reikia 234
vnt.)

Patikrinus mokslinį pagalbinį fondą, iš mokslinio
pagalbinio į pagrindinio fondo Fotografijos rinkinį dėl
eksponatų muziejinės vertės perkelti 72 eksponatai.

M. Traubienė
M. Abelovičienė

Baigiami atrinkti eksponatai, kuriuos dėl jų muziejinės
vertės ir tematikos būtina perkelti iš pagalbinio fondo į
Ž. Lipšico memorialinį rinkinį. Rengiamas sąrašas.

M. Abelovičienė
G. Leonenko

Atlikta dalinė fondų inventorizacija, patikrinti ir
įkainoti neatlygintinai įsigyti tokių rinkinių eksponatai:
Raštijos, dokumentų ir afišų (3 743 vnt.) Fotografijos,
atvirukų ir negatyvų (5998 vnt.)., Dailės (1 420 vnt.),
Josifo Šapiro rinkinio (818 vnt.) Žako Lipšico
memorialinio rinkinio (1928 vnt.). Sudaryti šių
rinkinių eksponatų kompiuteriniai sąrašai pagal
eksponatų įsigijimo metus, nurodant pirktų eksponatų
kainas ir Rinkinių komplektavimo komisijos nutarimu
ir direktoriaus įsakymu patvirtintus neatlygintinai
įsigytų eksponatų įkainojimus.
Patikrinti 750 Pagalbinio fondo eksponatai. Tikrinant
pagalbinį fondą, atrinkti 72 eksponatai ir dėl jų
muziejinės vertės perkelti į pagrindinį fondą.
Tikrinant fondus, eksponatai tvarkyti ir archyvuoti
pagal kiekvienos grupės eksponatų saugojimo
reikalavimus, naudojant tinkamus eksponatų
archyvavimo metodus ir saugojimo medžiagas.
Bendradarbiaujant su LDM P. Gudyno muziejinių
vertybių restauravimo centru restauruoti ir konservuoti
Dailės rinkinių 48 (9 – tapybos, 39 – grafikos )
eksponatai (sutarčių parengimas, administravimas,
eksponatų perdavimas-priėmimas).
S.Bako kūrinių būklės pasų (37 vnt.) parengimo

A. Niunkaitė
Račiūnienė
I.Murauskaitė
I.Nikitina
M.Traubienė
V.Gradinskaitė
G.Leonenko
M.Abelovičienė

A.Niunkaitė
Račiūnienė
I.Nikitina

A. Niunkaitė

3.3. Restauravimo tarybos darbas
(posėdžių skaičius, svarstyti
klausimai)
3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų
tikrinimas (nurodyti patikrintų
saugyklų, salių kiekį, atliktus
pagrindinius priežiūros ir
tvarkymo darbus)

3.5. Kiti darbai
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Skulptūra 3 eksponatus (iš viso
reikia 10 vnt.)
Piešinys iš Ž. Lipšico
memorialinio rinkinio.

administravimas.

Račiūnienė
I. Murauskaitė

Bendradarbiaujant su restauratore Danguole Šlaustiene
restauruota 11 Raštijos, 11 Fotografijos rinkinių
eksponatų ir 4 litografijos (sutarties parengimas,
administravimas, eksponatų perdavimas-priėmimas).

Restauratorė
J. Blažytė

Nuolat vykdyti prevencinį
konservavimą.

Atliktas 347 eksponatų prevencinis konservavimas
(dezinfekcija ir pirminis valymas):
Raštijos ir dokumentų rinkiniai: 14 knygų, 177
dokumentai, 1 afiša, 7 Toros;
Fotonuotraukų - 56 vnt.;
Buities apyvokos ir ritualinių apeigų reikmenų – 13
vnt.;
Tekstilės eksponatų – 41 vnt.;
E. Lurjė piešiniai – 38 vnt.

Patikrinti:
tris saugyklas ir penkias sales

Parengti 28 eksponatai parodai Pražuvusios
civilizacijos ženklai. Litos sinagogos ir tradicinio
meno simboliai ir parodai Dingęs pasaulis papildyti.

J. Blažytė
A. Niunkaitė
Račiūnienė

Patikrintos trys saugyklos, penkios salės. Nustatyta,
kad eksponatų saugojimo ir eksponavimo sąlygos
muziejaus patalpose Pylimo g. 4 neatitinka eksponatų
saugojimo normų dėl avarinės Muziejaus saugyklų ir
salių padėties – per didelis užterštumas dėl plyšių
languose ir netinkamas mikroklimatas, dideli drėgnio
ir temperatūros svyravimai. Po patikrinimo dėl
netinkamų eksponavimo sąlygų muziejaus ekspozicijų
salės Pylimo g. 4 uždarytos iki remonto.
Ekspozicijų salėse Naugarduko g. 10/2 ir saugyklose
Pylimo g. 4 atliktas sanitarinis valymas, pakeistos
eksponatų saugojimo ir archyvavimo medžiagos,
išvalytos spintos, paveikslų rėmai.

A. Niunkaitė
Račiūnienė
M. Traubienė
M. Abelovičienė
I. Nikitina
I. Murauskaitė
G. Leonenko
J. Blažytė

III. LANKYTOJŲ
APTARNAVIMAS
1.Muziejaus lankytojai (pagal
filialus, tikslines grupes)
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Planuota sulaukti 5500 pavienių
ir organizuotų lankytojų,
renginių ir edukacinių programų
dalyvių.

Planuota sulaukti 13 000
pavienių ir organizuotų
lankytojų, mokinių bei renginių
dalyvių.

Planuota sulaukti 5000 pavienių
ir organizuotų lankytojų,
mokinių, studentų.

Planuota sulaukti 1200 pavienių
lankytojų ir organizuotų grupių.
2. Edukacinės programos (nurodyti
tęsiamų ir naujų programų temas,
kokioms lankytojų grupėms jos

Parengti 6 naujas edukacines
programas:
,,Žydų kalbos“ , ,,Šabas“,

VVGŽM Tolerancijos centro (Naugarduko g.10/2,
Vilnius) lankytojai:
Per 2010 m. Tolerancijos centre apsilankė 6441 lankytojai
ir renginių dalyviai.
Viso pravesta: 117 ekskursijų organizuotoms grupėms ir
I. Šadzevičienė
pavieniams asmenims ( 2107 žm.), iš kurių 50 – ekskursijos
I. Pocienė
ir edukaciniai užsiėmimai moksleivių ir studentų grupėms
(901 žm.). Pavienių lankytojų – 1906. Edukacinėse
programose dalyvavo 125. Tolerancijos centro renginiuose
dalyvavo 2303 žmonių.
VVGŽM Panerių memorialinio muziejaus
(Agrastų g. 15, Paneriai) lankytojai:
Per 2011 m. parodą aplankė 14411 lankytojai ir renginių
dalyviai.
Viso pravesta: 237 ekskursijos grupėms ir pavieniams
asmenims (8800 žm.), iš kurių 71 - moksleivių grupėms
(2617 žm.). Pavienių lankytojų skaičius – 3535.
Renginiuose dalyvavo – 2076 dalyviai.
VVGŽM Holokausto ekspozicijos ,,Katastrofa“
(Pamėnkalnio g. 12, Vilnius) lankytojai:
Per 2011 m. ekspoziciją aplankė viso 4248 lankytojai ir
renginių dalyviai.
Žydų istorijos ir Holokausto Lietuvoje temomis vesta 26
ekskursijų mokiniams ir studentams (259 žm.) bei 46
ekskursijos interesantams ir organizuotoms grupėms. (648
žm.).
Viso pravesta: 72 ekskursijos 907 žmonėms. Pavienių
lankytojų skaičius – 3306. Renginyje dalyvavo 35 žm.
VVGŽM istorinių ekspozicijų (Pylimo g.4, Vilnius)
lankytojai:
Per 2011 m. ekspozicijas aplankė 503 pavieniai lankytojai.
Nuo liepos mėn., dėl pastato būklės, ekspozicijos buvo
uždarytos.

Parengtos 7 naujos edukacinės programos 4-12 klasių
moksleiviams ir suaugusiems:
„Žydų kalbos“, „Šabo tradicijos“;

A. Karosas

Holokausto
ekspozicijos vadovė
Rachilė Kostanian,
Savanorė
Nadine Touchner

Edukacinių
programų vadovė
Ana Bogatyriova

skirtos, kur ir kada vyko)

,,Žydų šventės“, ,,Roš ha šana“,
,,Sukot“ , ,,Chanuka“.
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Dvi „Žydų kalendorius ir švenčių papročiai“ ciklo
edukacinės programos - „Roš ha Šana” ir
„Chanuka“,
Trys edukacinės programos, skirtos muziejuje
eksponuotoms laikinoms parodoms - „Simboliai žydų
tradiciniame mene“, „Alfredas Dreyfusas: sena
istorija ar šių dienų aktualija?“, „Samuelis Bakas:
Ich bin a Wilner“
Edukaciniai užsiėmimai vyko VVGŽM Tolerancijos
centre parodų eksponavimo metu bei įvairių minėjimo
iškilmių progomis.
2011 m. VVGŽM, remiant LR Švietimo ir mokslo
ministerijai, organizavo nacionalinį mokinių konkursą
„Jie gyveno greta mūsų“. Konkurso organizatoriai
siekė skatinti jaunimą ugdyti istorinę atmintį, giliau
pažinti Lietuvos žydų istoriją ir kultūrą, įsiklausyti į
Holokausto liudininkų, žydų gelbėtojų ir išsigelbėjusių
žmonių prisiminimus, susipažinti su archyviniais
dokumentais ir kita medžiaga. Baigiamojo renginio
metu buvo paskelbti ir apdovanoti šio konkurso
nugalėtojai – Pasaulio Tautų Teisuolės Onos Šimaitės
vardo premijos laureatai ir diplomantai.
Nacionaliniame moksleivių konkurse dalyvavo 26erių vidurinių mokyklų ir gimnazijų mokiniai iš įvairių
Lietuvos miestų ir rajonų – Akmenės, Jurbarko,
Kauno, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio,
Marijampolės,
Rokiškio,
Šalčininkų,
Šiaulių,
Tauragės, Telšių, Trakų, Utenos, Vilniaus. Konkursui
buvo pristatyti 48 individualūs ir 7 kolektyviniai
darbai.

Žydų gelbėtojų ir
atminimo
įamžinimo skyriaus
darbuotojai:
D. Selčinskaja
R. Kaplinskaja
A. Bogatyriova
R. Kripaitė

2011 m. rugsėjo 19-23 d.d. Suorganizuota Holokausto
aukų atminimo savaitė Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklose, naudojant ekspoziciją ,,Išsigelbėjęs žydų
vaikas pasakoja apie Šoa“. Žydų gelbėjimo ir
atminimo įamžinimo skyriaus darbuotojai pravedė

Žydų gelbėtojų ir
atminimo
įamžinimo skyriaus
darbuotojai
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Vykdant 2010 12 8 d. LR
Vyriausybės nutarimą Nr. 1754
,,Dėl Holokausto aukomis tapusių
Lietuvos gyventojų atminimo metų
minėjimo 2011 metais priemonių
patvirtinimo“

Nuolat, pagal interesantų
poreikius

temines ekskursijas mokiniams iš įvairių Lietuvos
miestų ir rajonų, išsamiai supažindino su parodos
duomenų baze, rekomendavo metodinę medžiagą
tolimesnėms studijoms, atitinkančią konkrečių
Lietuvos regionų specifiką. Partneriai: Lietuvos
švietimo ministerija, Tarptautinė komisija nacių ir
sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje
įvertinti.
Tęsti teminių ekskursijų ciklai:
Tolerancijos centro ekspozicijose - ,,Žydų istorijos
pamoka“, ,,Žydų gyvenimas Lietuvoje“, ,, Išsirink sau
eksponatą“ , ,,Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas
pasakoja apie Šoa”;

I. Pocienė
J. Sobol
D. Selčinskaja
A. Bogatyriova
R. Kripaitė

R. Kostanian
J. Greismanas
M. Jakulytė-Vasil
Panerių memorialiniame muziejuje.
A. Karosas
Renginiai, vykę VVGŽM Tolerancijos centre
I. Šadzevičienė
(Naugarduko g.10/2):
K. Rupeikaitė
1. 2011 01 26 d. Tarptautinės Holokausto dienos
M. Zingeris
minėjimas. Claude Lanzmann dokumentinio filmo
Administratorius
„Shoah“ peržiūra;
Romanas
Kornijenko
2. 2011 03 03 d. Gilles Vuillard parodos
„Paskutinės medinės sinagogos“ atidarymas;
V. Sideraitė Alon
3. 2011 04 11 d. Michaëlio de Saint-Cheron knygos Dizainerė
„Jeruzalės šviesa: ištikimybės istorija“ pristatymas ; Giedrė Sperskaitė
Dailininkė, parodų
4. 2011 04 14 d. Prancūzų fotografo Izraelio
Bidermano-Izio 100-ųjų gimimo metinių minėjimas; kuratorė
5. 2011 04 19 d. Parodos „Alfredas Dreyfusas: kova Aleksandra
už teisingumą“ atidarymas – prof. Vincent Duclert
Jacovskytė
(Paryžius) paskaita ;
I. Pocienė
Ekspozicijoje ,,Katastofa“;

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

Pagal muziejaus poreikius ir
galimybes

6. 2011 05 02 d. Pasaulio Tautų Teisuolių
apdovanojimo ceremonija;

Žydų gelbėtojų ir
atminimo
įamžinimo skyriaus
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darbuotojai
7. 2011 05 03 d. Susitikimas su Juliane Picard,
knygų „Šviesa tamsybėse“ ir „Aušvico tamsybės
Kristaus šviesoje“ autore;
8. 2011 05 09 d. Amerikiečių kino vakarai. 4
trumpametražinių komedijų, sukurtų Trijų pastumdėlių
peržiūra. „Netvarka teisme“, „Jaunikis be nuotakos“,
„Dainuokime šešių kelnių dainą“, „Pagieža
rūmuose“;
9. 2011 05 20 d. Filmo „Feldwebel Schmid“
peržiūra – Pasaulio tautų teisuolio Antono Šmido
atminimo renginys;
10. 2011 05 23 d. Amerikiečių kino vakarai. Filmo
„Džentelmeno pažadas“ peržiūra;
11. 2011 06 06 d. Amerikiečių kino vakarai. Muzikinio
filmo „Smuikininkas ant stogo“ peržiūra;
12. 2011 06 09 d. Anna-Maria Pammer (sopranas) ir
Clemensas Zeilingeris (fortepijonas) koncertas
„Entartete“ „Musik“ (Austrija);
13. 2011 06 10 d. Susitikimas – apvaliojo stalo
diskusija „YIVO praeitis, dabartis ir ateitis“ su Žydų
studijų instituto YIVO Jonathan Brent;
14. 2011 06 20 d. Amerikiečių kino vakarai.
Dokumentinio filmo „Vilniaus partizanai:
neatskleista žydų pasipriešinimo istorija Antrojo
pasaulinio karo metu“;
15. 2011 07 04 d. Amerikiečių kino vakarai.
Vaidybinio filmo „Viskas nušviesta“ peržiūra;
16. 2011 07 18 d. Amerikiečių kino vakarai. Muzikinio
filmo „Prodiuseriai“ peržiūra;
17. 2011 07 21 d. Parodos „Žydų praeities pasaulis –
šiandienos viltis: Lietuvos žydų šeimų istorijos ir
nuotraukos (Centropa)“ atidarymas;
18. 2011 09 20 d. Parodos „Pražuvusios civilizacijos
ženklai. Litos sinagogos ir tradicinio meno
Vykdant 2010 12 8 d. LR Vyriausybės simboliai“ atidarymas;
nutarimą Nr. 1754 ,,Dėl Holokausto 19. 2011 09 23 d. Teatralizuotas koncertas „Sielų
aukomis tapusių Lietuvos gyventojų

K. Rupeikaitė
S. Pammer

A. NiunkaitėRačiūnienė
K. Rupeikaitė

atminimo metų minėjimo 2011 metais
priemonių patvirtinimo“
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švytėjimas“ (muzika A.Šenderovo, poetiniai tekstai –
Abromo Suckeverio) Tolerancijos centre ir garso bei
vaizdo instaliacija Vilniaus geto aukų aikštėje;
20. 2011 10 25 d. Parodos „Jie atėjo tam, kad
pasiliktų. Lenkijos žydai“ atidarymas;
21. 2011 10 26 d. Amerikos kultūros ruduo. Kantorių I. Pocienė
koncertas, skiriamas Holokausto aukomis tapusių
Lietuvos gyventojų minėjimo metams. Organizatoriai:
JAV ambasada Vilniuje, VVGŽM – renginio partneris.
22. 2011 11 10 d. Dokumentinio filmo
„Geheimsache Ghettofilm“ peržiūra (rež.
Y.Hersonski, 2009) Kristallnacht minėjimo proga;
23. 2011 11 16 d. Tarptautinės Tolerancijos dienos
minėjimo renginys ,,Lietuvos Helsinkio grupė“ ,
skirtas grupės veiklai;
24. 2011 11 24 d. Meninio filmo „Transportas iš
rojaus“ peržiūra, skirta Theresienstadt‘o geto įkūrimo
70-mečiui paminėti;
25. 2011 12 06 d. Nacionalinio mokinių konkurso „Jie
gyveno greta mūsų“ baigiamasis renginys, kurio metu
buvo paskelbti ir apdovanoti šio konkurso nugalėtojai –
Pasaulio Tautų Teisuolės Onos Šimaitės vardo premijos
laureatai ir diplomantai;
26. 2011 12 08 d. Dokumentinio filmo „Priešo
prisilietimas“ (rež. H.Bachelier, 2010) peržūra. ;
27. 2011 12 29 d. Samuelio Bako kūrinių parodos
„Gyvenimo stotys“ atidarymas.
Kiti renginiai:
27. 2011 09 15 d. VVGŽM siūlymu, LR Prezidentė
D.Grybauskaitė 2011-08-30 d. dekretu Nr. 1-K 810
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanojo 55
asmenis.
Apdovanojimo ceremonija vyko LR Prezidento
Rūmuose. Parengta visa būtina dokumentacija, žydų
gelbėtojų kandidatūros pristatytos apdovanojimui.

Žydų gelbėtojų ir
atminimo
įamžinimo skyriaus
darbuotojai

D. Selčinskaja
R. Kaplinskaja
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28 . 2010 10 mėn. Holokausto ekspozicijoje
(Pamėnkalnio g.12, Vilnius) vyko naujos VVGŽM
knygos ,,LCVA fondai – Holokausto Lietuvoje tyrimo
šaltinis“ pristatymas.

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

Planuota

Panerių memoriale (Agrastų g. 15) 13 renginių
organizavo
Vyriausybinės
ir
visuomeninės
organizacijos.
Nuolat vyko esamos informacijos ir įvykių archyvo
atnaujinimas pagal muziejaus poreikius, skyrių ir
padalinių pateiktą medžiagą.

Muziejininkė
Galina Žirikova
Istorijos tyrimų
skyriaus vedėja
Neringa LatvytėGustaitienė
A. Karosas
Tinklalapio
administratorė
Milda JakulytėVasil
I. Šadzevičienė
I. Pocienė

Atsižvelgus į LR Kultūros ministerijos raštą Nr. S22190 ,,Dėl institucijų interneto svetainių“ buvo
supaprastinta svetainės struktūra, pagal Bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų interneto svetainėms aprašą, pašalinti
trūkumai.

I. Pocienė
M. Jakulytė-Vasil

Muziejaus internetiniame puslapyje patalpinta
informacija apie:
Pasaulio Tautų Teisuolių apdovanojimo ceremoniją http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArti
cle&TopicID=553
Muziejaus edukacines programas http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArti
cle&TopicID=549

M. Jakulytė-Vasil

Patalpintos nuorodos į:
Virtualią parodą ,,Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas
pasakoja apie Šoa“ lietuvių ir anglų kalbomis (
www.issigelbejesvaikas.lt;
http://www.rescuedchild.lt)

R. Kripaitė

A. Bogatyriova

M. Jakulytė-Vasil
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Holokausto atlasą Lietuvoje: www.holocaustatlas.lt
5. Fondų lankytojų aptarnavimas
(nurodyti aptarnautų lankytojų
grupes ir skaičių)

6. Kita veikla

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

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

Aptarnauti 50 – 100 lankytojų

Nuolat, pagal interesantų
poreikius

Planuota

Planuota

Aptarnauta (tiesiogiai ir komunikacijos priemonėmis)
58 fondų interesantai:
Lietuvos ir užsienio mokslininkai, judaikos tyrinėtojai,
filmų kūrėjai, knygų rengėjai, studentai, muziejininkai.
Suteiktos konsultacijos fondų rinkinių, eksponatų
kopijavimo ir atvaizdų panaudojimo klausimais,
įvairiomis judaikos ir rinkinių kompiuterizavimo bei
skaitmeninimo temomis.
Nuolatinės filologinės konsultacijos hebrajų bei jidiš
kalbų pavadinimų bei terminų adaptavimo lietuviškuose
tekstuose klausimu.
Nuolatinis susirašinėjimas su Rafaelio Chvoleso,
Žako Lipšico ir iš Druskininkų kilusių bei išvykusių
šeimų atstovais.

Sukurta Žako Lipšico memorialinio muziejaus parodos
Žakas Lipšicas. Gyvenimo ir kūrybos vieškeliuose
koncepcija.
Pradėtas darbas ties R. Chvoleso kūrinių parodos
„Chvoleso Vilnius“ koncepcija (numatomas
atidarymas: 2012 06 19).
Pradėta planuoti paroda iš Krokuvos Galicijos žydų
muziejaus „Laiškai salai“ (numatomas atidarymas:
2012 04 17).
Papildyta ekspozicijos,,Išsigelbėjęs žydų vaikas
pasakoja apie Šoa” kompiuterinio terminalo
informacinė medžiaga skyriuje „Išgelbėti žydų vaikai“ pristatyta Arielos
Abramavičiūtės išgelbėjimo istorija; įtraukta
informacija apie šiais metais apdovanotus žydų
gelbėtojus: 20 naujai pripažintų Pasaulio Tautų
Teisuolių, 55 asmenis, apdovanotus „Žūvančiųjų
gelbėjimo kryžiumi“, taip pat pateikta informacija apie
jų išgelbėtus žmones.

Rinkinių apskaitos ir
apsaugos skyriaus
darbuotojai

I. Murauskaitė
G. Leonenko
I. Pocienė

G. Leonenko
Muziejininkė
A. Rožankevičiūtė
G. Leonenko
I. Šadzevičienė
D. Selčinskaja
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3. Parodos muziejuje
(pavadinimas, vieta, laikas)

Parodos „Sinagogos Lietuvoje“ Uždarius Pylimo g.4 esančias ekspozicijas, parodos
(Pylimo
g.
4,
Vilnius) atnaujinimo darbai nebuvo pradėti.
atnaujinimas.
Planuota
Techniškai atnaujinta kilnojamoji paroda ,,Vilniaus
geto afišos“.
Planuota
1. 2010 12 07 – 2011 11 30. Garso ir vaizdo paroda
„Akimirka su Jung Vilne“;
Planuota
2. 2011 03 03 – 2011 04 14. Gilles Vuillard tapybos
darbų paroda „Paskutinės medinės sinagogos“;
Planuota
3. 2011 04 19 – 2011 07 19. Edukacinė paroda
„Alfredas Dreyfusas: kova už teisingumą“.
Planuota
4. 2011 07 21 – 2011 09 12. Paroda „Žydų praeities
pasaulis – šiandienos viltis“.
Planuota
5. 2011 09 20 – 2011 12 12. Paroda „Pražuvusios
civilizacijos ženklai. Litos sinagogos ir
Planuota
tradicinio meno simboliai“.
6. 2011 10 25 – 2012 11 25. Paroda „Jie atėjo tam,
kad pasiliktų. Lenkijos žydai“.
Vykdant 2010 12 8 d. LR 7. 2011 12 29 – 2012 03 30. Samuelio Bako kūrinių
Vyriausybės nutarimą Nr. 1754
paroda „Gyvenimo stotys“.
,,Dėl Holokausto aukomis tapusių
Lietuvos gyventojų atminimo metų
minėjimo 2011 metais priemonių
patvirtinimo“

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

1. 2010 12 19 – 2011 03 19 - kilnojama paroda „Geto
afišos“ eksponuota Beit Hatfutsot, Museum of the
Jewish people (LR Ambasada Izraelyje);
2. 2011 04 13 – 2011 06 10 - kilnojama paroda „Geto
afišos“ eksponuota Tel Avivo CAMERI teatro fojė
(LR Ambasada Izraelyje);
3. 2011 09 02 – 2011 09 14 - kilnojama paroda „Geto
afišos“ eksponuota Ukmergės kraštotyros
muziejuje;
4. 2011 09 13 – 2011 11 07- kilnojama paroda
„Vilniaus geto afišos“ eksponuota Zarasų krašto
muziejuje.
5. 2011 09 20 – 2011 11 02 - kilnojama paroda

J.Razumienė
A.Jacovskytė
J. Razumienė
A. Jacovskytė
I. Šadzevičienė
K. Rupeikaitė
V. Sideraitė – Alon
G. Sperskaitė
A.Niunkaitė
Račiūnienė

M. Zingeris
J. Razumienė
I. Šadzevičienė
K. Rupeikaitė
V. Sideraitė Alon
I. Pocienė
J. Razumienė
A. Jacovskytė
I. Šadzevičienė
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5. Virtualios parodos
(pavadinimas, tinklalapio adresas)

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

Pagal muziejaus poreikius

„Vilniaus Geto afišos“ eksponuota Šilalės rajono
savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
6. 2011 09 26 – 2011 10 19 - kilnojama paroda
„Antkolskis ir Vilnius“, eksponuota LGGRTC
Tuskulėnų rimties parko memoriale.
7. 2011 09 20 – 2011 010 19 - kilnojama paroda „Jeigu
užmirščiau aš...“ eksponuota LR Seime.
8. 2011 10 21 – 2012 01 09- kilnojama paroda „Jeigu
užmirščiau aš...“ eksponuota LGGRTC Tuskulėnų
rimties parko memoriale.
Sukurta virtuali paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų
vaikas pasakoja apie Šoa“ .
Tinklalapio lietuvių kalba
adresas:www.issigelbejesvaikas.lt;
Tinklalapio anglų kalba adresas:
http://www.rescuedchild.lt.
Virtualios parodos nuorodos patalpintos:
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus
internetiniame puslapyje www.jmuseum.lt
Lietuvos Ambasados Izraelyje internetiniame
puslapyje http://il.mfa.lt/
Italijos puslapyje Pasaulio Tautų Teisuolių sodai
Gariwo projektas
http://www.gariwo.net/eng_new/link/link.php?categori
a=92&madre=0б
Genocido aukų muziejaus parodai, skirtai nacių
okupacijai ir Holokaustui Lietuvoje, paskolinti 56
daiktiniai eksponatai;

D. Selčinskaja
R. Kaplinskaja
R. Kripaitė
A. Bogatyriova

A.Niunkaitė
Račiūnienė
I. Murauskaitė

Biržų krašto muziejui „Sėla“ perduoti 133 J. Daubaro
fotografijų skaitmeniniai atvaizdai eksponuoti 201108-26 d. renginyje;

A.Niunkaitė
Račiūnienė
M. Traubienė

Izraelio diasporos muziejus Beit Hatfutsot (Tel Avive)
specialiai VVGŽM sukūrė 5 min. video filmą apie
Didžiąją sinagogą Vilniuje.

M. Zingeris
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Tęsiamas pastovus bendradarbiavimas su Izraelio
instituto muziejumi, sukaupta ir patikslinta medžiaga
apie žydų gelbėtojus ir gelbėjimo aplinkybes
perduodama Jad Vašem; reguliariai atnaujinamas
Lietuvos piliečių Pasaulio Tautų Teisuolių sąrašas
skelbiamas muziejaus internetiniame puslapyje.
Vykdant 2010 12 8 d. LR Vyriausybės
nutarimą Nr. 1754 ,,Dėl Holokausto
aukomis tapusių Lietuvos gyventojų
atminimo metų minėjimo 2011 metais
priemonių patvirtinimo“

7. Kiti darbai

Pagal muziejaus poreikius

Planuota

Planuota, pagal muziejaus

D. Selčinskaja
R. Kaplinskaja
R. Kripaitė
A. Bogatyriova

Bendradarbiavimas su Jad Vašem instituto muziejumi A.Niunkaitė
dėl vaizdinės medžiagos apsikeitimo, sąlygų Račiūnienė
M. Traubienė
aptarimas, sutarties projekto rengimas.
2011 m. II - IV ketv. vyko bendradarbiavimas su Yad N. LatvytėVashem tyrimų centru Izraelyje, ITS (International Gustaitienė
Trace Service) organizacija Vokietijoje.
2011 11 mėn. bendradarbiaujant su Yad Vashem
buvo atliktas dokumentų patikslinimas LCVA (30
vnt.).
Holokausto temomis teiktos konsultacijos Trakų
apskrities Kaišiadorių muziejaus muziejininkams,
LGGRTC, Genocido aukų muziejui, VšĮ Žydų
informacijos centrui, Kalvarijos kultūros centrui,
Berlyno antisemitizmo tyrimo centrui, Mažeikių
muziejaus padaliniui – Viekšnių I-osios vaistinės
muziejui.
Per 2011 metus buvo rengti parodų eksponavimo
projektai ir vykdomas jų įgyvendinimas;
Maketuojami ir spaudai rengiami parodų anotaciniai
tekstai, leidiniai, plakatai, elektroniniai ir popieriniai
pakvietimai, renginių programos;

N. LatvytėGustaitienė
G. Žirikova
N. LatvytėGustaitienė
R. Kostanian

J. Razumienė
K.Rupeikaitė
A. Jacovskytė
V.Sideraitė-Alon
G.Sperskaitė

Suvenyrinių lėlių ir liūtų pagal XX a. pradžios A. J. Razumienė
Chaito kompoziciją ,,Karaliaus Saliamono sostas“ ir jų A. Jacovskytė
įpakavimo parengimas;
V.Sideraitė-Alon
Muziejininko pažymėjimų gamyba;
R. Kaplinskaja
Tęsiami Žydų gelbėjimo ir atminimo įamžinimo
A. Bogatyriova
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poreikius

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ
VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir kitų
leidinių, įskaitant elektroninius,
rengimas ir leidyba (autorius,
pavadinimas, apimtis

skyriaus archyvo tvarkymo darbai. Vykdomas skyriaus
archyvo duomenų bazės sisteminimas ir
kompiuterizavimas.

R. Kripaitė
D. Selčinskaja
R. Kaplinskaja

Nuolat vykdoma išsigelbėjusių asmenų paieška.
Planuota

Monografija-katalogas Lietuvos žydų tradicinio meno
ir simbolių pasaulis. Atvaizdai, vaizdiniai, tekstai,
Vilnius, Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus,
2011, 696 p., iliustr.
Susisteminta ekspozicijos „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų
vaikas pasakoja apie Šoa“ medžiaga ir išleistas
ekspozicijos DVD.

Vykdant 2010 12 8 d. LR Vyriausybės
nutarimą Nr. 1754 ,,Dėl Holokausto
aukomis tapusių Lietuvos gyventojų
atminimo metų minėjimo 2011 metais
priemonių patvirtinimo“

Vykdant 2010 12 8 d. LR Vyriausybės
nutarimą Nr. 1754 ,,Dėl Holokausto
aukomis tapusių Lietuvos gyventojų
atminimo metų minėjimo 2011 metais
priemonių patvirtinimo“

Planuota

Planuota

A.Niunkaitė
Račiūnienė
D. Selčinskaja
R. Kaplinskaja
R. Kripaitė
A. Bogatyriova

Parengtas ir atspausdintas renovuotos Holokausto
ekspozicijos katalogas, VVGŽM, 2011, 299 p.,
iliustr., anglų, lietuvių k.

N. LatvytėGustaitienė
M. Jakulytė-Vasil
R. Kostanian
G. Žirikova
J. Greismanas
J. Sedova

Parengtas ir atspausdintas S. Bako tapybos parodos
,,Gyvenimo stotys“ katalogas, VVGŽM, 2011, 43 p.,
iliustr., anglų, lietuvių k.

M. Zingeris
K. Rupeikaitė
V. Gradinskaitė

Patikslintas ir išleistas LCVA fondų bylų sąrašas
,,LCVA fondai – Holokausto Lietuvoje tyrimo
šaltinis“ , Vilnius, VVGŽM, 2011, 184 p., iliustr.,
anglų, lietuvių k.

G. Žirikova

Baigtas trečiojo maketo „Vilnius. Lietuvos Jeruzalės
pėdsakais. Vadovas“ tikrinimas ir spausdinimas.
Vilnius, VVGŽM, 2011, 656 p., iliustr., rusų k. .

I. Guzenberg
O. Movšovič
L. Šaraškina
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Projekto „Holokausto atlasas
Lietuvoje“ leidinys ir
informacijos internetiniame
tinklalapyje pildymas.

Planuota

Katalogo „Žydų gyvenimas
Lietuvoje“ trečio leidimo
paruošimas (klaidų taisymas) ir
leidimas 2000 vnt.

Monografijos „Žydai
Ukmergėje“ atidavimas
maketavimui.
2. Informacinių leidinių (bukletų,
kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas
ir leidyba (kokiomis kalbomis)

Planuota

2011 m. gruodžio mėn. leidinio „Holokausto atlasas
Lietuvoje“ maketas atiduotas į spaustuvę.
Informacija projekto interneto svetainėje
www.holocaustatlas.lt yra nuolat pildoma.

M. Jakulytė-Vasil

Leidinių "Žydų tema Lietuvos spaudoje.
Bibliografijos rodyklė" už 1985–1990 m., 1991–1992 O. Movšovič
m., 1992–1993 m. ir 1994–1995 m. elektroninis
variantas parengtas ir vienas CD pateiktas svarstymui.
Iki 2011 m. gruodžio mėn. gauti leidinio autorių
leidimai trečiajam katalogo spausdinimui; gautas
leidyklos „Žara“ leidinio maketo autorinių teisių
patvirtinimas ir leidimas trečiajam katalogo
spausdinimui.Išnaudojus muziejaus leidybai skiriamų
pinigų limitą, leidybos darbai nebuvo įvykdyti.

N. LatvytėGustaitienė
J.Greismanas

Dėl lėšų stygiaus, monografija maketavimo darbams
nebuvo atiduota.
Pakartotinai išleistas parodos „Išsigelbėjęs Lietuvos
žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ bukletas. Leidinys
papildytas lankytojų atsiliepimais. (III ketv.)

N. LatvytėGustaitienė
D. Selčinskaja
V. Sideraitė Alon

Parengtas bukletas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus
ceremonijai kurį atspausdino ir pateikė apdovanojimo
ceremonijos dalyviams Lietuvos Respublikos
Prezidento Kanceliarija. Bukleto tekstas skelbiamas
internete:
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArti
cle&TopicID=553

D. Selčinskaja

Išleistas patobulintas VVGŽM Tolerancijos centro
renginių pusmečio veiklos katalogas 2011m.
RUDUO/ŽIEMA lietuvių ir anglų kalbomis.

I. Šadzevičienė
K.Rupeikaitė
V. Sideraitė Alon
G. Sperskaitė
N. Latvytė-

Parengtas ir atspausdintas lietuvių ir anglų kalbomis
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Panerių memorialinio muziejaus lankstinukas.
Parengtas kasmetinis VVGŽM informacinis leidinys
,,Newsletter 15“ lietuvių ir anglų kalbomis.

Parengtas ir atspausdintas lankstinukas „Holokausto
Lietuvoje Atlasas“. Tiražas 500 egz.

Parodos Pražuvusios civilizacijos ženklai. Litos
sinagogos ir tradicinio meno simboliai plakatai ir
kvietimai

3. Publikacijų kultūros ir
periodinėje spaudoje rengimas
(autorius, pavadinimas, leidinys)
4. Moksliniai tyrimai (temos)

Per 2011 metus paruošti plakatai, kvietimai ir
elektroniniai pakvietimai, reklamuojantys muziejaus
renginius.

Gustaitienė
M. Jakutytė-Vasil
K. Rupeikaitė
V. Sideraitė-Alon
G.Sperskaitė
I. Pocienė
N. Tauchner
M. Jakutytė-Vasil
A.Niunkaitė
Račiūnienė
V. Sideraitė Alon
V. Sideraitė Alon
G. Sperskaitė

Tęstinis tyrimas „Štetl. Žydai
Lietuvos provincijoje“. Žydų
istorinė raida Lietuvos
miesteliuose.

Surinkta archyvinė medžiaga (dokumentų kopijos ir
N. Latvytėfotonuotraukos) apie Ukmergės apskrities mietelius
Gustaitienė
(Gelvonai, Šešuoliai, Želva, Siesikai, Kavarskas,
Širvintos, Giedraičiai), kopijos (spauda, literatūra) apie M. Jakulytė-Vasil
Joniškoi, Adutiškio, Pasvalio, Alytaus, Baisogalos,
Betygalos, Balbieriškio, Tauragnų, Biržų, Molėtų,
Dusetų žydų bendruomenes. 2011 m. II ketv. prie
tyrimo prisijungė muziejininkė M. Jakulytė-Vasil,
dalyvavo ekspedicijose į Ylakius, Švėkšną, Žagarę,
Šaukėnus, Degsnę, Kėdainius, Stajėtiškį ir atliko
minėtų vietovių fotofiksaciją.

Nenumatyta 2011 m. plane

Papildomos istorinės medžiagos paieška LCVA, LYA
ir Nacionalineje M. Mažvydo bibliotekoje Holokausto
Ukmergėje tema (planuojam išleisti leidiniui

N. LatvytėGustaitienė
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Nenumatyta 2011 m. plane
5. Mokslinių straipsnių rengimas
(autorius, pavadinimas, leidinys)

Planuota

Planuota pagal poreikius

„Holokaustas Ukmergėje“).
Nuo 2011 m. III ketv. informacijos paieška LCVA ir
Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje I-ojo ir II-ojo
sovietmečio temoms.
Str. „Vilnės varguomenės kasdienybė Moišės Levino
prozoje“ (iš str. apie Jung Vilne sambūrio rašytojų
kūrybą serijos) į leidinį Mokslinės konferencijos
Vilniaus kultūrinis gyvenimas: tautų polilogas 1900–
1945 medžiaga, Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas.
Straipsnis atiduotas spaudai 2011-01-04 Lietuvių
literatūros ir tautosakos institui.

N. LatvytėGustaitienė
I. Murauskaitė

Straipsnis From Kinnor to Guitar... Historical
Transformations of the Biblical Musical Instruments in K. Rupeikaitė
Lithuanian translations of the Bible since the 16th
century. Įteiktas 2012 m. sausio mėn. Daugpilio
universiteto Komparatyvistikos instituto almanachui
“Žydiškasis tekstas Europos kultūroje”.
Str. „Žakas Lipšicas žemiečiams (Skulptoriaus gimimo G. Leonenko
A.Rožankevičiūtė
120-osioms metinėms)“, Kultūros barai, 2011m. liepa

Planuota

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

Vykdant 2010 12 8 d. LR Vyriausybės
nutarimą Nr. 1754 ,,Dėl Holokausto
aukomis tapusių Lietuvos gyventojų
atminimo metų minėjimo 2011 metais

Графика Артура Кольника (из коллекции
Еврейского музея в Вильнюсе),“ Вісник
Харківської державної академії дизайну і
мистецтв, Харків: ХДАДМ, 2011, № 9, c. 132–149.
„Шесть историй: еврейские музеи в Литве,“
Цайтшрифт, Т. 6 (1), Минск – Вильнюс, 2011, с.
103–119.
„ Nevandeninių popieriaus šarminimo metodų paieška
ir tyrimas“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis 14.
VVGŽM Tolerancijos centre surengta:
1. 2011 05 24. Tarptautinė konferencija.
„Panerių pelenai: pagarba Holokausto
aukoms. Idėjos memorialo rekonstrukcijai“.

V. Gradinskaitė

V. Gradinskaitė
J. Blažytė, prof. A.
Beganskienė
M. Zingeris
I. Šadzevičienė
K. Rupeikaitė
N. Latvytė-

priemonių patvirtinimo“
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Partneriai: LR Vyriausybė;

2. 2011 10 25. Seminaras mokytojams. „Mūsų
atmintis apie žydų žudynes“. Seminarą vedė
prof. Jacek Leociak (Lenkija). Partneriai:
Lenkijos institutas Vilniuje;

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

Pagal poreikius ir galimybes

3. 2011 11 16. Tarptautinė konferencija
„Tolerancija ir Totalitarizmas. Laisvės
išbandymai“. Parneriai: LR Užsienio reikalų
ministerija.
2011 02 25 d. N. Latvytė-Gustaitienė dalyvavo
seminare „Skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos
projektų rengimas ir finansavimas“ Lietuvos dailės
muziejuje;
2011 06 19-24 d. muziejaus direktorius M. Zingeris
dalyvavo Amsterdame (Nyderlandų karalystė)
plenarinėje sesijoje Holokausto švietimo, atminimo
ir tyrimo klausimais;
2011 06 29-30 d. N. Latvytė-Gustaitienė ir M.
Jakulytė-Vasil dalyvavo tarptautinėje konferencijoje
„SSRS ir Vokietijos karo pradžia Baltijos šalyse
1941 m.“ LR Seime;
2011 07 19-24 d. M. Zingeris dalyvavo litvakų
dailininko Samuelio Bako parodos atidaryme Bostone
(JAV), aptarė S. Bako paveldo perdavimo Lietuvai
galimybes;
2011 11 03 d. M. Jakulytė-Vasil dalyvavo seminare
„Baltijos muzeologijos pamokos – 2011“. Tema –
muziejų ekspozicijų kūrimo teorija bei praktika.
Nacionaliniame K.Čiurlionio dailės muziejuje, Kaune
2011 11 9-11 d. M. Zingeris dalyvavo Kijeve
vykusioje apvaliojo stalo diskusijoje „Lietuva ir
Ukraina: bendras istorijos paveldas kelyje į bendrą
ateitį Europoje“;
2011 11 18-23 d. M. Zingeris dalyvavo Londone,

Gustaitienė
I. Pocienė
I. Šadzevičienė

M. Zingeris
I. Šadzevičienė
K. Rupeikaitė
I. Pocienė
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vykusiame Europos žydų muziejų asociacijos
suvažiavime;
2011 11 28-29 d. N. Latvytė-Gustaitienė dalyvavo
tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Istorija ir
atmintis. Sovietinė praeitis 1953-1990“ LR Seime.
2011 11 26 -12 02 d. M. Zingeris dalyvavo Darbo
grupės tarptautinio bendradarbiavimo Holokausto
švietimo, atminimo ir tyrimo klausimais plenarinėje
sesijoje Hagoje (Nyderlandų Karalystė).

8. Pranešimai mokslinėse

Planuota

konferencijose (autorius,
pavadinimas, vieta)

Pagal muziejaus poreikius ir
galimybes

2011 12 10-13 d. K. Rupeikaitė dalyvavo Jungtinių
Tautų Civilizacijų aljanso 4 forume Doha (Kataras),
kur pristatė VVGŽM Tolerancijos centro misiją ir
veiklos kryptis, dalyvavo genocidams skirtų muziejų
darbo grupės posėdyje.
Pranešimas The Identity(-ies) of Music of Anatolijus
Šenderovas. Tarptautinė mokslinė konferencija
“Baltijos muzikos ir muzikologijos”, Kenterberio
Christ Church universitetas (D. Britanija) 2011-05 2628 d.
Pranešimas Nuo kinoro iki gitaros... Biblinių
muzikos instrumentų istorinės transformacijos
lietuviškuose Šventojo Rašto vertimuose nuo XVI a.
2011m. lapkričio 21-22 d. 3-ioji tarptautinė
konferencija „Žydų tekstas“ Europos kultūroje
Daugpilio (Latvija) universiteto Komparatyvistikos
institute.
Pranešimas Vilniaus žydų portretas Moišės Levino
prozoje, 2011m. lapkričio 21-22 d. 3-ioji tarptautinė
konferencija „Žydų tekstas“ Europos kultūroje
Daugpilio (Latvija) universiteto Komparatyvistikos
institute.
Esminiai Lietuvos maldos namų panašumai ir
skirtumai: bažnyčia, cerkvė, sinagoga, kenesa,
mečetė. (komparatyvistinė analizė paremta 2010–
2011 m. lauko tyrimais), 2011m. lapkričio mėn. 10oji tarptautinė konferencija Rytai – Vakarai:

K. Rupeikaitė

K. Rupeikaitė

I. Murauskaitė

V. Gradinskaitė
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multikultūriškumas ir transkultūrinės sąveikos
Vilniuje, Lietuvos kultūros tyrimų instituto
Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriuje.
Что такое еврейское искусство? Вчера и сегодня V. Gradinskaitė
(Kas yra žydų dailės? Vakar ir šiandien), 2011m.
lapkričio mėn. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje
Judaikos vystymosi perspektyvos Lietuvoje ir
Baltarusijoje Vilniuje, Europos humanitariniame
universitete.
N. LatvytėVilniaus geto afišos. Prisimenant pasaulį už geto
Gustaitienė
ribų. 2011 10 07 Šilutės bibliotekoje skaitytas
pranešimas, pristatant parodą „Vilniaus geto afišos“ .
Pristatantys ekspoziciją Išsigelbėjęs Lietuvos žydų
vaikas pasakoja apie Šoa ir jos DVD pranešimai
skaityti:
1. 2011 09 20 d. LR kultūros ministrui A. Gelūnui
Izraelio diasporos muziejuje Beit Hatfutsot, Tel Avive,
atidarant Lietuvos žydų genocido aukų atminimo
dienos minėjimui skirtą renginį.:
http://img2.tapuz.co.il/forums/1_155584374.pdf
2. Tarptautiniame seminare „Žodinės istorijos
išsaugojimo patirtis ir perspektyvos“. Seminarą
organizavo LGGRTC 2011 m. vasario 8–9 d. Vilniaus
įgulos karininkų ramovėje Informacija internete:
http://orahis.eu/en/seminar/guests/
3.
Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame
centre vykusiame seminare Stalinizmo bei nacizmo
aukų atminimo įamžinimo muzeologiniai metodai,
įgyvendinant Europos Komisijos programos „Europa
piliečiams“ projektą „Laiškai ateities kartoms“ 2011
m. balandžio 8 d. Kėdainiuose. Informacija internete:
http://www.museums.lt/Renginiai/Paveikslai/Kedainiai
_Seminaro_programa.pdf
4. Lietuvos muziejų asociacijos XIV konferencijoje
,,Šiuolaikinė muziejinė komunikacija: Tradicijos ir
Inovacijos“ 2011 m. balandžio 27 d., Nacionalinėje

D. Selčinskaja

D. Selčinskaja

D. Selčinskaja

D. Selčinskaja
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dailės galerijoje, Vilniuje. Informacija internete:
http://www.museums.lt/Renginiai/Paveikslai/LMA_R
MTS_seminaro_programa.pdf
I. Pocienė
5. 2011 m. rugsėjo 16 d. L.Wyczółkowski apskrities
muziejaus organizuotoje 1-oje mokslinėje konferencijoje D. Selčinskaja
Istorija ir muziejus. Pristatymų formos ir prasmės,
Kazimiero Didžiojo universitete, Bydgoszcz mieste,
Lenkijoje. Konferencijos medžiaga rengiama spaudai
2012 m.
K. Rupeikaitė
6. 2011 05 06-10 d. organizacijos „Mostar
Friedensprojekt“ (Potsdamas, (Vokietija) surengtoje
tarptautinėje konferencijoje “Dalinimasis atmintimi –
Europos atminties kultūros 21 amžiuje”.
Ekspozicija susidomėjo ir informaciją apie ją patalpino
GARIWO – virtualaus Pasaulio Tautų Teisuolių sodų
projekto (Milanas, Italija) rengėjai:
(http://www.gariwo.net/eng_new/link/link.php?categor
ia=92&madre=0б ).
Pristatytas projektas Holokausto Lietuvoje atlasas:
1. 2011 04 01d. Nacionalinėje konferencijoje
Edukologijos universitete „ Istorijos mokymas apie
nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimus:
teorija ir praktika“.
2. 2011 12 05-12 d. Vienos universitete bei
Gedenkdienst organizacijoje, Austrijoje.

9. Kiti darbai

Dokumentinio filmo Kelionė į
praeitį apie Kuklianskių šeimos
likimą sukūrimas.
Dokumentinis filmas Vaikas,

The lists of Holocaust Victims. Lithuania 2011 07
03-07 d. tarptautiniame seminare „Recording the
Names-International Workshop for Holocaust
Victims“ Yad Vashem, Izraelis.
Sumontuota 30 šio dokumentinio filmo minučių,
darbas tęsiamas toliau. Projekto vadovė, scenarijaus
bendraautorė Danutė Selčinskaja, filmo režisierė –
Lilija Kopač.
Ieškomas finansavimas, darbas bus tęsiamas. Projekto
vadovė, scenarijaus bendraautorė Danutė Selčinskaja,

M. Jakulytė-Vasil

M. Jakulytė-Vasil
N. LatvytėGustaitienė
D. Selčinskaja

D. Selčinskaja
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kuris niekada neverkdavo

Planuota

Planuota

VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR
EKSPONATŲ
SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti
įvestų į muziejaus duomenų bazę
įrašų apie eksponatus bei

Į muziejaus rinkinių informacinę
sistemą RIS planuota įvesti 270

filmo režisierė – Lilija Kopač.
Per metus vyko nuotraukų, planų, žemėlapių, I. Guzenberg
archyvinių dokumentų kopijų, naudotų buvusio
Leidybos sk. leidiniams perdavimas į muziejaus
fondus. Knygos „Vilnius. Lietuvos Jeruzalės
pėdsakais. Vadovas“ platinimo koordinavimas.
Per metus vyko tyrinėtų temų „Žydų švietimas
tarpukariu ir pokario laikotarpiu“ ir ,,Ichako
Rudaševskio šeimos narių gyvenimai ir likimai“
surinktos medžiagos perdavimas muziejaus fondams.
Per 2011 m. į muziejaus fondus buvo perduota 21 byla
(vidutiniškai po 60 psl.).

J. Rozina
J. Sedova
O. Movšovič

Paruošta informacija su iliustracijomis apie
Holokausto ekspoziciją ir Panerių memorialinį
muziejų; Parengta istorinė informacija E. Mildažytės
„Gerumo obuolio“ paminklui apie žydus mecenatus.
Perskaityti ir įvertinti moksleivių darbai (virš 20),
kurie dalyvavo Gelbėtojų skyriaus surengtame
nacionaliniame moksleivių konkurse „Jie gyveno tarp
mūsų“.
Istorinės medžiagos, archyvinių dokumentų, nuotraukų
ir vaizdo medžiagos paieška, atranka ir paruošimas
demonstravimui tarptautiniuose seminaruose ,,Panerių
pelenai“ ir ,,Tolerancija ir totalitarizmas. Laisvės
išbandymai“ vykusiuose VVGŽM Tolerancijos
centre.
13-os dokumentų patikra LCVA ir LYA leidiniui
„Holokausto Lietuvoje atlasas“.

N. Latvytė –
Gustaitienė

Į muziejaus rinkinių informacinę sistemą RIS įvesta
272 eksponatai.

M.Traubienė
M.Abelovičienė

N. Latvytė –
Gustaitienė

G. Žirikova

skaitmeninių vaizdų skaičių)
2. LIMIS (vykdyti parengiamieji
darbai)

eksponatų.
Planuota administruoti RIS ir
eksponatų skaitmeninimą
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Administruojama RIS ir eksponatų skaitmeninimas
Pildoma Rinkinių informacinė sistema (RIS)

A.Niunkaitė
Račiūnienė
M.Traubienė
M.Abelovičienė

3. Eksponatų skaitmeniniams
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)

Eksponatai atrenkami pagal šiuos kriterijus A.Niunkaitė
unikalumas, turinys, fizinė būklė, interesantų poreikiai, Račiūnienė
M.Traubienė
dokumentavimas restauravimo procese.
M.Abelovičienė
1200 vnt.

Planuota dalyvauti renginiuose ir
seminaruose muziejų rinkinių
informacinių sistemų ir
eksponatų skaitmeninimo
klausimais

Suskaitmeninta 1200 vnt.

A.Niunkaitė
Račiūnienė

Seminaras „Lietuvos integralios muziejų informacinės
sistemos (LIMIS) kūrimo analizės laikotarpio
rezultatai“, 2011-09-26, LDM
Seminaras „Pasirengimas Lietuvos integralios muziejų
informacinės sistemos (LIMIS) diegimui Lietuvos
muziejuose“, 2011-09-26, LDM

A.Niunkaitė
Račiūnienė
I. Murauskaitė

LIMIS LPĮ mokymai, 2012-01-10, LIMIS centre
Tarptautinė konferencija „From Access to Integration.
Digital Technologies and the Study of Jewish History“
(Nuo prieigos prie integracijos. Skaitmeninės
technologijos ir žydų istorijos studijos), Žydų istorijos
centras (Center for Jewish History) Niujorkas, 201111-7-15.
5. Kiti darbai
VII. RYŠIAI SU VISUOMENE

A.Niunkaitė
Račiūnienė
G. Minderis
A.Niunkaitė
Račiūnienė
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1. Informacija žiniasklaidai apie
Pagal muziejaus poreikius
muziejų, jo rinkinius ir renginius
(nurodyti parengtų informacinių
pranešimų spaudai, radijo ir
televizijos laidų, kuriose dalyvauta,
skaičių)

Parengti 21 informaciniai pranešimai spaudai ir el.
I. Šadzevičienė
svetainėms;
I. Pocienė
Patalpinti 7 pranešimai BNS spaudos centro K. Rupeikaitė
svetainėje;
Patalpinti 27 informaciniai pranešimai ELTA ir kitose
10 Lietuvos internetinių portalų svetainėse;
Duoti 9 interviu Lietuvos radijo programose;

Pasirodė 19 straipsnių apie VVGŽM parodas ir
rinkinius bei anotacijos apie renginius Lietuvos ir
užsienio spaudoje;
Duotas interviu Vokietijos televizijos rengiamam
filmui apie A. Šmitą.;
2011 05 07 d., LRT kultūros laidoje „Durys atsidaro“
pristatytas Amerikiečių filmų ciklas.

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

Ekspozicija Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas
pasakoja apie Šoa ir jos virtuali versija pristatoma
muziejaus ir kituose internetiniuose puslapiuose. (
www.jmuseum.lt ;
www.rescuedchild.lt; www.issigelbejesvaikas.lt
Lietuvos Ambasados Izraelyje internetiniame
puslapyje http://il.mfa.lt/
Gariwo – virtualiame Pasaulio Tautų Teisuolių sodųprojekte (Milanas):
http://www.gariwo.net/eng_new/link/link.php?categori
a=92&madre=0б )
Speciali reklamos kampanija organizuota gruodžio 29
d. atidarytai S. Bako parodai ,,Gyvenimo stotys“.
Parodos informaciniai rėmėjai: LRT; dienraštis
,,Lietuvos rytas“; portalai: lrytas.lt, delfi.lt,
bernardinai.lt, 15min; UAB Media TV Traffic,
JCDecaux.

I. Šadzevičienė
D. Selčinskaja
M. Zingeris
N. LatvytėGustaitienė

R. Kostanian
I. Šadzevičienė

D. Selčinskaja

I. Pocienė
V. Sideraitė-Alon
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3. Kita veikla

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

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

Pagal muziejaus poreikius

Pagal poreikius ir interesantų
užklausas

2011 m. pabaigoje pradėta parodos reklaminio klipo
transliacija Lietuvos televizijos kanale (2011 12 262012 01 09); parodos reklaminiai baneriai buvo
publikuojami delfi.lt, lrytas.lt internetiniuose
portaluose.
Parengti ir publikuoti pranešimai spaudai.
Reklamos kompanijos vykdymas numatytas visą
parodos eksponavimo periodą.
Muziejuje vykusioms konferencijoms ir renginiams
sudaryti kviečiamų asmenų sąrašai, patikslinti jų
adresai.

M. Zingeris
I. Pocienė
I. Šadzevičienė
I. Pocienė
D. Salapetienė

Pagal atskiras temas sudarytas žiniasklaidos priemonių
ir žurnalistų sąrašas.

I. Pocienė

Nuolat tikslinama VVGŽM Tolerancijos centro
renginių kontaktų duomenų bazė.

I. Pocienė

Nuolat teikiamos konsultacijos, pagal raštiškas ir
žodines interesantų užklausas, metų bėgyje
susirašinėjama su Lietuvos ir užsienio muziejais.

M. Zingeris
K. Rupeikaitė
I. Pocienė

Konsultuoti 29 interesantai muziejaus fondų
klausimais iš įvairių šalių.

A.Niunkaitė
Račiūnienė

Per metus buvo konsultuojama ir teikiama metodinė
pagalba 33 interesantams – žurnalistams, Lietuvos bei N.Latvytėužsienio universitetų įvairių pakopų studentams, Gustaitienė
dėstytojams, kino filmų, televizijos bei radijo laidų
kūrėjams bei kitiems interesantams, nagrinėjantiems
Holokausto ir žydų istorijos Lietuvoje temas.
Atsakoma į užklausas, tikslinami duomenys, faktai,
vykdomos
dokumentų
paieškos,
archyvinių
dokumentų atranka, interesantams siunčiamos turimos
kopijos.
2011-09 -09 d. dalyvauta Kelmės rajono savivaldybės D. Selčinskaja
suaugusiųjų mokymo centro organizuotame seminare
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„Temų apie Holokaustą dėstymo ir integracijos
galimybės mokykloje“ Jono Graičiūno gimnazijoje.
Kelmės rajono vidurinių bei pagrindinių mokyklų
pilietinio ugdymo, istorijos, lietuvių kalbos, etikos
mokytojams ir besidomintiems istorija pristatyta
ekspozicijos „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas
pasakoja apie Šoa“ medžiaga bei darbo su ja metodika,
akcentuojant Kelmės rajono žydų gelbėtojų veiklą,
rašytojo Icchoko Mero išsigelbėjimo istoriją.
Informacija internete:
http://www.jggimnazija.lt/?p=234

būdas)

3. Darbas su stažuotojais ir
praktikantais

IX. MUZIEJAUS
DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų /
atleistų darbuotojų skaičių)
2. Kvalifikacijos kėlimas –
studijavimas aukštosiose
mokyklose, dalyvavimas
seminaruose, kursuose,
konferencijose Lietuvoje ir
užsienyje (programos, temos,
vieta, dalyviai)

Planuota

Pagal muziejaus poreikius
Nuolat, pagal muziejaus
darbuotojų poreikius ir
galimybes

http://www.skrastas.lt/?rub_sav=1140432509&data=2
011-09-17&pried=2011-0924&rub=1140432509&id=1316173010
Per metus vykdytas bendradarbiavimas su Austrijos
,,Gedenkdienst“ organizacija, organizuotos VU,
Vytauto Didžiojo universiteto, Edukologijos
universitetų studentų praktikos VVGŽM.
2011 m. muziejuje dirbo 60 darbuotojų:
12 darbuotojų priimta/11 darbuotojų atleista
2011 02 08-09 d. Genocido ir rezistencijos tyrimų
centro seminaras Karininkų ramovėje „Žodinės
istorijos išsaugojimo patirtis ir perspektyvos“.
2011 m. liepos mėn., Baltijos muzeologijos mokykla
„Exhibition Exhibited“, Talinas.
2011 04 10-16 d. Edukacinė programa „AEJM
Curatorial Education Programme 2011“, Europos
žydų muziejų asociacija, Berlynas.
2011 05 9-11 d. Tarptautinės istorinio teisingumo
komisijos organizuotas seminaras „Tarp praeities ir
dabarties“.
2011 10 20 d. LIMIS seminaras ,,Kaip pasiekti
maksimalaus efekto, skleidžiant informaciją apie
muziejuose suskaitmenintus kultūros paveldo

N. LatvytėGustaitienė
M. Jakulytė-Vasil

M. Zingeris
N. LatvytėGustaitienė
V. Gradinskaitė
A. Niunakitė
Račiūnienė
I.Šadzevičienė
J. Razumienė
V. Sideraitė-Alon
I. Pocienė

34

objektus internete“, Lietuvos dailės muziejuje,
Vilniuje.
2011 11 07-15 d. Tarptautinė konferencija „From
Access to Integration. Digital Technologies and the
Study of Jewish History“, Žydų istorijos centras,
Niujorkas.
2011 07 02-12 d. komandiruotė į Izraelį: dalyvauta
tarptautiniame seminare “Recording the NamesInternational Workshop for Holocaust Victims“
Yad Vashem. Informacijos, susijusios su Lietuva
paieška
Yad
Vashem
archyvuose
paieška,
susipažininmas su Holokausto ekspozicijomis.

M. Jakulytė-Vasil

2011 09 08-12 d. komandiruotė į Lenkiją. Aplankyta „History meeting house“ (Varšuva), Žydų istorijos
institutas (Varšuva), Sukilimo muziejus, Šopeno
muziejus, Maidaneko koncentracijos stovykla, Belžeco
koncentracijos stovykla: apžiūrėtos ekspozicija,
susitikta su muziejaus darbuotojais, apsikeista
kontaktais, diskutuota edukacijos tema.
Per metus tęsti B.1.3., B.1.4., B.2.1 lygių 150 akad.
val. 7,5 mėn. trukmės prancūzų kalbos kursus
Prancūzų kultūros centre, Vilniuje.
Nuo 2011 m. rugsėjo 21 d. muziejininkė M. JakulytėVasil lanko gidų kursus.

J. Razumienė
K. Rupeikaitė
V. Sideraitė Alon
N. LatvytėGustaitienė

A. Niunakitė
Račiūnienė
N. LatvytėGustaitienė

I. Šadzevičienė
M. Jakulytė-Vasil

2011 m. spalio mėn. komandiruotė į Londoną- J. Razumienė
Braitoną: dalyvauta Britanijos muziejų asociacijos V. Sideraitė Alon
metinėje konferencijoje-mugėje, kur buvo pristatytos
šiuo metu moderniausios Europoje muziejinės
technologijos, koncepcijos, bei muziejinė įranga.
Aplankytas atnaujintas Londono žydų muziejus.
2011 11 27 - 2011 12 01 d. Izraelio užsienio reikalų I. Šadzevičienė
ministerijos
(Jeruzalė)
seminaras
„Viešoji
diplomatija“.
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2011 12 05-12 d. Komandiruotė į Austriją: aplankytas M. Jakulytė-Vasil
Vienos žydų muziejus, susipažinta su ekspozicija,
susitikta su Hannah Landsman iš muziejaus
Edukacijos skyriaus. Aplankytas Mauthauseno
memorialas, susitikta su muziejaus darbuotojais.
Aplankytas Austrijos pasipriešinimo dokumentų
centras, apžiūrėta paroda, susipažinta su centro turima
medžiaga. Susitikta su Gedenkdienst tarnybos
darbuotojais.
3. Kita svarbi informacija apie
darbuotojus (apdovanojimai ir kt.)
X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas

Planuota

Pagal muziejaus poreikius

Sudarytas 2012 m. bylų planas. Pagal bylų saugojimo
rodyklę ir pagal duomenų tvarkymo ir apskaitos
taisykles kontroliuojami saugomi dokumentai,
pertvarkomos senos bylos.
Tikslinami apyrašai: Nuolatinio saugojimo
tvarkomosios organizacinės veiklos bylų apyrašas nr.1;
Personalo valdymo ilgo saugojimo bylų apyrašas nr.2;
Atleistų darbuotojų asmens bylų apyrašas nr.3.
Per metus vyko užsienio šalių leidinių judaikos tema
paieška ir įsigijimas.
Muziejaus leidinių saugojimas, platinimas,
inventorizacija, leidinių ir visų dokumentų perdavimas
bibliotekininkei T. Melnik.

Planuota:
Įsigyti leidinių (110 vnt.), priimti
bibliotekai dovanojamus leidinius
(2150 vnt.), inventorizuoti įsigytus
leidinius ir įvesti į kompiuterinį
katalogą (2260 vnt.), tęsti esamų
knygų kompiuterizavimą (120 vnt.),
aptarnauti
skaitytojus
pagal
poreikius (520 vnt.), vykdyti

Bibliotekoje vykdyti spaudinių fondo komplektavimo
ir tvarkymo darbai:
Įsigyta naujų leidinių - 78; Priimta dovanojamų
leidinių - 2139; Inventorizuota ir leidinių duomenys
įvesti į kompiuterinį katalogą -2271; Esamų leidinių
kompiuterizavimas – 128 vnt.
Aptarnauti 124 lankytojai, išduota leidinių - 318;
atliktos 156 informacinės paieškos; parengtos 4

Personalo
administratorėarchyvarė
Dagmara Bassus

M. Zingeris
Bibliotekininkės
Tatjana Melnik
Roza Lėvitaitė
I. Pocienė
J. Sedova

T. Melnik
R. Lėvitaitė

