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)
VALSTYBINIO VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJAUS
2012 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

Atsakingas
asmuo

Pagal muziejaus poreikius

Per metus buvo surengtas vienas muziejaus tarybos posėdis, kuriamesvarstyti šie
svarbiausi klausimai:
VVGŽM Panerių memorialo muziejaus priklausomybė; 2013 m. VVGŽM 100-mečio
minėjimas.

Direktorius
Markas Zingeris
Dir. pavaduotoja
muziejininkystei
Kamilė Rupeikaitė
Muziejaus veiklos
koordinatorė
I. Pocienė
Muziejaus tarybos
nariai

Pagal muziejaus poreikius

2012-01-02 direktoriaus įsakymas Nr. V-01 „Dėl darbo grupės sudarymo Rafaelio
Chvolesio kūrinių parodai parengti“.
2012-01-26 direktoriaus įsakymas Nr. V-06 „Dėl Valstybinio Vilniaus Gaono žydų
muziejaus supaprastintų pirkimų taisyklių naujos redakcijos patvirtinimo“.
2012-02-29 direktoriaus įsakymas Nr. V-17 „Dėl Pagalbinio fondo eksponatų
perkėlimo į Pagrindį fondą“.
2012-09-05 direktoriaus įsakymas V-62 „Dėl langų ir durų remonto darbų pirkimo
sąlygų tvirtinimo“.
2012-09-13 direktoriaus įsakymas Nr. V-65 „Dėl pastato Naugarduko g.10 saugyklos
patalpų apdailos darbų pirkimo sąlygų tvirtinimo“.
2012-10-10 direktoriaus įsakymas Nr. V-73 „Dėl dalyvavimo muziejų metų sklaidos
projekte „Lietuvos muziejų lobiai“.
2012-10-24 direktoriaus įsakymas Nr. V-79 „Dėl internetinės sistemos įdiegimo ir
priežiūros paslaugų pirkimo dąlygų tvirtinimo“.
2012-11-22 direktoriaus įsakymas Nr. V-90 „Dėl leidybos ir spausdinimo paslaugų
mažos vertės pirkimo apklausos būdu pirkimo sąlygų tvirtinimo“.
2012-11-27 direktoriaus įsakymas Nr. V-91 „Dėl dokumentinio filmo (video) gamybos
paslaugų mažos vertės apklausos būdu pirkimo sąlygų tvirtinimo“.
2012-11-22 direktoriaus įsakymas Nr. V-88 „Dėl Valstybinio Vilniaus Gaono žydų
muziejaus viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento, viešųjų pirkimų
organizatoriaus atmintinės patvirtinimo ir supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos
sudarymo“.

M.Zingeris
M.Zingeris
M.Zingeris
J.Razumienė
J.Razumienė
M.Zingeris
K.Rupeikaitė
J.Razumienė
K.Rupeikaitė
J.Razumienė

3. Muziejinės veiklos sutarčių su
Lietuvos ir užsienio organizacijomis
rengimas (kokios, kada pasirašytos,
trumpas apibūdinimas, galiojimo
laikas)

Per metus planuota parengti 7
(ar daugiau) sutartis su
Lietuvos ir užsienio šalių
organizacijomis, kuriomis bus
remiamasi įgyvendinant
numatytų parodų ir renginių
projektus.
Taip pat planuota sudaryti
sutartis dėl Muziejaus
eksponatų atvaizdų padarymo
ir panaudojimo, kilnojamų
muziejaus parodų ir
eksponatų skolinimo,
VVGŽM Tolerancijos centro
salės nuomos.

Planuota
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2012-12-03 direktoriaus įsakymas Nr. V-92 „Dėl apsaugos bei techninės priežiūros
paslaugų mažos vertės apklausos būdu pirkimo sąlygų tvirtinimo“.
2012-12-14 direktoriaus įsakymas Nr. V-95 „Dėl statinių techninės priežiūros
vykdymo ir dėl komisijos sudarymo kasmetinėms ir neeilinėms muziejaus pastatų
apžiūroms atlikti“.
Bendradarbiavimo sutartys:
2012 03 09 – su Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje dėl parodos „Laiškai Salai“
surengimo (2012 04 17 – 2012 05 25);
Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartys:
2012 02 09 – su Valeriy Sergeev, užsakovo rengiamam koncertui „Džiaugsmo balsas“
(2012 04 27);
Parodos organizavimo sutartys:
2012 03 15 – su Galicijos žydų muziejumi (Krokuva, Lenkija) dėl parodos „Laiškai
Salai“ skolinimo VVGŽM TC (2012 04 17 – 2012 05 25);
Konsignacijos sutartys:
2012 03 29 – su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru dėl
Samuelio Bako knygos „Nutapyta žodžiais“ platinimo Tolerancijos centre.
Bendradarbiavimo sutartys:
2012 05 25 – su Prancūzų institutu Lietuvoje: dėl Prancūzų insituto materialinės
paramos – 3450 LTL –parodai „Leidžiama išvežti“: Rafaelio Chwoleso Vilnius“;
2012 06 25 – su Norvegijos Karalystės ambasada Lietuvoje dėl parodos „Wergelando
palikimas: Norvegijos žydų likimas“ finansavimo ir surengimo VVGŽM TC (2012 09
19 – 2012 12 19);
Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartys:
2012 04 30 – su Geothe‘s institutu Vilniuje, insituto rengiamiems „Tarptautinių
jaunimo debatų finalui (2012 05 03);
2012 05 23 – su Italų insitutu Vilniuje, insituto rengiamam koncertui „Pagerbiant Nino
Rota“;
Parodos organizavimo sutartys:
2012 05 17 – su Milij ir Alexandru Chwoles dėl parodos „Leidžiama išvežti“: Rafaelio
Chwoleso Vilnius“ organizavimo VVGŽM TC (2012 06 13 – 2012 09 21);
Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartys:
2012 11 19 – su VšĮ „Onkopsichologijos ir komunikacijos centras“: salės nuoma centro
organizuojam renginiui „Moteris, mylinti gyvenimą“;
2012 12 19 – su UAB „Meno rinkos agentūra“: salės nuoma (2013 03 20 – 22) 2013 03
22 d. rengiamam meno kūrinių aukcionui.
Derinta ir koreguota bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos dailės muziejumi Dėl
projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas
Lietuvos muziejuose“ įgyvendinimo“. Sutartis Nr. 229 pasirašyta 2012-01-24
Parengta ir derinta 18 Muziejaus eksponatų reprodukavimo ir naudojimo sutarčių su
Lietuvos ir užsienio interesantais. Pagal sutartis parengta ir pateikta interesantams 200
eksponatų skaitmeniniai atvaizdai

K.Rupeikaitė
J.Razumienė
M.Zingeris
K.Rupeikaitė
Direktoriaus
pavaduotoja
projektams ir
administracijai
J.Razumienė
Tolerancijos centro
vadovė
I.Šadzevičienė

Vyr. fondų
saugotoja
A.Niunkaitė
Račiūnienė

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

Planuota teikti paraiškas
dokumentinio filmo ,,Vaikas,
kuris niekada neverkdavo“
(preliminarus pavadinimas)
apie Kauno gete gimusią
mergaitę Danutę
Pomerancaitę ir jos
gelbėtojus, daliniam
finansavimui gauti.
Planuota
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Pasirašytos sutartys: 2012-01-30 – su pianistu Dariumi Mažintu dėl 46 atvaizdų
reprodukavimo ir panaudojimo, 2012-02-08 su Žydų muziejumi Niujorke dėl vieno
atvaizdo reprodukavimo ir panaudojimo, 2012-02-23 – su Candlewick Press (JAV) dėl
vieno atvaizdo reprodukavimo ir panaudojimo, 2012-03-27 – su Panevėžio kraštotyros
muziejumi dėl 38 atvaizdų reprodukavimo ir panaudojimo, 2012-03-28 – su Birgit
Johannsmeier (Vokietija) dėl trijų atvaizdų reprodukavimo ir panaudojimo, 2012-04-04
– su UAB „Savas takas ir Ko“dėl 7 atvaizdų reprodukavimo ir panaudojimo, 2012-0412 – su Lietuvos nuolatine atstovybe Europos Sąjungoje dėl vieno atvaizdo
reprodukavimo ir panaudojimo, 2012-05-31 – su Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centru dėl 29 atvaizdų reprodukavimo ir panaudojimo, 2012-06-25
– su vertėja Dalija Epšteinaite dėl 20 atvaizdų reprodukavimo ir panaudojimo, 201207-31 su prof. Justin Cammy (JAV) dėl 17 atvaizdų reprodukavimo ir panaudojimo,
2012-08-03 – su Stiftung Denkmal fur die ermordeten Juden Europas (Vokietija) dėl 3
atvaizdų reprodukavimo ir panaudojimo, 2012-18-28 – su prof. Justin Cammy (JAV)
dėl 6 atvaizdų reprodukavimo ir panaudojimo, 2012-09-11 – su MUSICOM IT. SRL
(Italija) dėl 5 atvaizdų reprodukavimo ir panaudojimo, 2012-09-12 – su Kazerne
Dossin – Memorial, Museum and Documentation Centre on Holocaust and Human
Rights (Belgija) dėl vieno atvaizdo reprodukavimo ir panaudojimo, 2012-09-27 – su
Nacionaliniu M. K. Čiurlionio muziejumi dėl 2 atvaizdų reprodukavimo ir
panaudojimo, 2012-09-28 – su VDU doktorante Lina Preišegalavičiene dėl 15 atvaizdų
reprodukavimo ir panaudojimo, 2012-11-15 – su „Šviesos“ leidykla dėl vieno atvaizdo
reprodukavimo ir panaudojimo, 2012-12-05 – su Vilniaus Dailės akademija dėl 4
atvaizdų reprodukavimo ir panaudojimo.
Planuojama panaudoti lėšas, kurias žadėjo grąžinti Claims Conference už įvykdytą
skyriaus darbą – 4-os knygos „Gyvybę ir duoną nešančios rankos“ išleidimą lietuvių ir
anglų kalbomis, projektą numatoma vykdyti 2013 m.

A.Niunkaitė
Račiūnienė
Rinkinių apskaitos
ir apsaugos skyriaus
vedėja I.
Murauskaitė

Žydų gelbėjimo ir
atminimo
įamžinimo skyriaus
vedėja
D.Selčinskaja

Paraiška Prancūzų institutui Vilniuje dėl R. Chwoles parodos „Leidžiama išvežti“:
Rafaelio Chwoleso Vilnius“ katalogo išleidimo darbų finansavimo (2012 balandis).
Gauta parama: 1000 eurų.
Paraiška USA Ambasadai, Vilnius, dėl Tarptautinei Tolerancijos dienai (2012 11 16)
skiriamo mokinių sukurto geriausio „Himno Tolerancijai“ konkurso. Pildyta forma:
Application for Federal Assistance SF-424. Gautas „Federal Assistance Award“, 2000
USD.

I.Šadzevičienė

Pateikta paraiška „Holocaust Remembrance Alliance“ organizacijai dėl projekto „Bat
kama at?“ apie Telšių Javne mergaičių gimnazijos mokinių likimą karo metais.
Projekto partneriai – Isabelle Rozenbaumas (JAV) ir agentūra Entre-Deuz-Mondes
(Prancūzija). Laukiama atsakymo.

K. Rupeikaitė
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2011 10 teikta paraiška Kultūros rėmimo fondui. Buvo prašoma 5 000 Lt leidiniui
„Holokaustas Ukmergėje“. 2012 01 23 KRF skyrė 4 000 Lt minėto leidinio išleidimui.

5. Kiti darbai

Pagal muziejaus poreikius

Planuota

N. LatvytėGustaitienė

Paruošta ataskaita ir gautos lėšos iš „Tides Foundation“.

K. Rupeikaitė
J. Greismanas

Atsiskaityta su LR Ministro pirmininko tarnyba dėl internetinės svetainės „Lietuvos
žydų bendruomenės Holokausto akivaizdoje: (Ne)užmiršti vardai ir likimai“ sukūrimo.

N. LatvytėGustaitienė

Atsiskaityta su ITF dėl „Holokausto Lietuvoje atlaso“ įgyvendinimo.

M. Jakulytė-Vasil

Tolerancijos centro salės nuoma: numatyta 7 renginiai, kuriems 2012 m. rezervuota
salė.

I.Šadzevičienė

Įvyko 6 posėdžiai, kuriuose buvo svarstoma: naujų eksponatų įsigijimas, eksponatų
restauravimas, muziejinės reikšmės vertybių perkėlimas iš mokslinio pagalbinio į
pagrindinį fondą, neatlygintinai įsigytų eksponatų įkainojimas.

A. Niunkaitė
Račiūnienė
I. Murauskaitė

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

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

Planuoti 3 posėdžiai.

Iš viso įsigyti 837 vnt:
Į pagrindinį fondą – 637 vnt.
Į pagalbinį fondą – 200 vnt.

Iš viso įsigyta 1 103 vnt:
Į pagrindinį fondą – 728 vnt.
Į pagalbinį fondą – 375 vnt.
Įsigijimo būdas:
Pirkta – 53 vnt.
Priimta neatlygintinai – 1 050 vnt.
Perkelta iš pagalbinio fondo į pagrindinio fondo Fotografijos rinkinį – 74 vnt.; iš
pagalbinio į pagrindinio fondo Ž. Lipšico memorialinį rinkinį – 45 vnt.
Iš viso iš pagalbinio į pagrindinį fondą perkelta
119 vnt.
Priimta į šiuos rinkinius:
Į Raštijos, dokumentų ir afišų rinkinius – 176 vnt.
Į Fotografijos ir atvirukų rinkinius – 133 vnt.
Į Dailės rinkinius – 42 vnt.
Į Daiktinių eksponatų rinkinius – 31 vnt.

Rinkinių
komplektavimo
komisijos nariai
A. Niunkaitė
Račiūnienė
Rinkinių
komplektavimo
komisijos nariai
Rinkinių apskaitos
ir apsaugos skyriaus
darbuotojai
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Į Josifo Šapiro rinkinį – 300 vnt.

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

Pagal poreikius

1.4. Kiti darbai

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

2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių
skaičius)

V. Gradinskaitė
I. Nikitina

2012 11 19 – 29 komandiruotė į St. Peterburgą, Valstybinio Rusų muziejaus
Rankraščių skyrių, Rusijos nacionalinės bibliotekos rankraščių skyrių,
Kinofotofonodokumentų archyvą, Valstybinį rusų istorijos archyvą, Sankt Peterburgo
Judaikos centro archyvą atlikti mokslinių tyrimų ir rinkti medžiagą parodai ir jos
katalogui „Markas Antokolskis ir jo mokiniai I. Gincburgas ir N. Aronsonas“.

V. Gradinskaitė

2012-10-04 vienos dienos išvyka į Druskininkus: informacijos ir medžiagos rinkimas
apie Druskininkų žydus.

G. Leonenko
M. Jakulytė-Vasil

Atliktas Lietuvos žydų judaikos objektų, pristatomų pasauliniuose internetiniuose
aukcionuose lyginamasis tyrimas, parengtos dvi bylos „Lietuvos žydų dailė
aukcionuose“ ir „Judaikos objektai aukcionuose“.

A. NiunkaitėRačiūnienė

Atlikta 38 Rinkinių komplektavimo komisijai pristatytų judaikos objektų fotofiksacija.

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

Į Žako Lipšico memorialinį rinkinį – 46 vnt.
2012 01 31 – 02 04 d. komandiruotė į Maskvą, Tretjakovo galerijos fondus atlikti
mokslinių tyrimų ir rinkti medžiagą parodai ir jos katalogui „Markas Antokolskis ir jo
mokiniai I. Gincburgas ir N. Aronsonas“.

Parengti 43 priėmimo aktus

Parengtas 61 priėmimo nuolat saugoti aktas.
Parengti 32 priėmimo-perdavimo laikinai saugoti aktai.

A. NiunkaitėRačiūnienė
I. Murauskaitė

Iš viso įrašyti į pirminės
apskaitos knygas - 837 vnt:
Į pagrindinį fondą – 637 vnt.
Į pagalbinį fondą – 200 vnt.
Planuota suinventorinti 1020
vnt.
820 vnt. – pagrindinio fondo;
200 vnt. – pagalbinio fondo.

Į pirminės apskaitos knygas iš viso įrašyta 951 eksponatas.
Į pagrindinio fondo pirminės apskaitos knygą įrašyta 674 eksponatai;
Į pagalbinio fondo apskaitos knygą įrašyta 277 eksponatų.

I. Murauskaitė

200 kortelių

M. Abelovičienė

Suinventorinta 1 035 pagrindinio ir pagalbinio fondų eksponatai:
758 vnt. – pagrindinio fondo eksponatai pagal rinkinius:
Raštijos, dokumentų ir afišų rinkiniai – 100 vnt.
Fotografijos ir atvirukų rinkiniai – 88 vnt.
Dailės rinkiniai- 70 vnt.
Josifo Šapiro rinkinys – 300 vnt.
Žako Lipšico memorialinis rinkinys – 200 vnt.

I.Murauskaitė
M. Traubienė
I.Nikitina
V.Gradinskaitė
G.Leonenko

277 vnt. – pagalbinio fondo eksponatai.
200 kortelių

M.Abelovičienė
M. Traubienė
M. Abelovičienė

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

2.5. Kiti darbai
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra
3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos
eksponatų grupės, juose esančių
eksponatų skaičius, tikrinimo
rezultatai)

Perkelti iš pagalbinio į
pagrindinį fondą (Ž. Lipšico
memorialinį rinkinį)
eksponatus dėl jų muziejinės
vertės ir tematikos 35 vnt. ir į
Fotografijos rinkinį – 50 vnt.

Numatoma patikrinti:
Raštijos, dokumentų ir afišų
rinkinius – 300 vnt.
Fotografijos ir atvirukų
rinkinius – 300 vnt.
Dailės rinkinius – 250 vnt.
Josifo Šapiro rinkinį –
300vnt.
Žako Lipšico memorialinis
rinkinį – 1000 vnt.

Numatoma įkainoti 1000
neatlygintinai įsigytų
eksponatų

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

Tapybos eksponatų – 2 vnt.
(iš viso reikia 12 vnt.)
Skulptūra – 9 vnt. (iš viso
reikia 14 vnt.)
Fotografijos eksponatų – 25
vnt. (iš viso reikia 101 vnt.)
Raštijos eksponatų – 20 vnt.
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Patikrinus pagalbinį fondą, iš pagalbinio į pagrindinio fondo Fotografijos rinkinį dėl
eksponatų muziejinės vertės perkelta 74 eksponatai.
Patikrinus pagalbinį fondą, iš pagalbinio į pagrindinio fondo Ž. Lipšico memorialinį
rinkinį perkelta 45 eksponatai.

M. Traubienė
M. Abelovičienė
M. Abelovičienė
G. Leonenko

Patikrinti šių rinkinių eksponatai:
Raštijos, dokumentų ir afišų patikrinta 950 vnt., Eksponatai tvarkyti ir archyvuoti pagal
saugojimo reikalavimus;
Fotografijos, atvirukų ir negatyvų vyksta viso fondo tikrinimas-perdavimas naujai
saugotojai dėl ankstesnės saugotojos netekties. Patikrinta 5663 vnt.;
Dailės rinkinio patikrinta 1 200 vnt;
Josifo Šapiro rinkinio patikrinta 348 vnt.;
Žako Lipšico memorialinio rinkinio patikrinta 1000 vnt. Pakeistos 160 eksponatų
archyvavimo priemonės.

I.Murauskaitė

Daiktinių eksponatų rinkinių patikrinta 485 vnt. Eksponatai išvalyti, pakeistos jų
archyvavimo priemonės, parinkta vieta naujuose stelažuose, sudaryti šių eksponatų
saugojimo vietos sąrašai. 48 eksponatai nufotografuoti, jų skaitmeniniai atvaizdai
rengiami pridėti prie sąrašų.

A. NiunkaitėRačiūnienė

Patikrinta 1328 pagalbinio fondo eksponatai. Pakeistos jų archyvavimo priemonės,
atrinkta 119 eksponatų ir dėl jų muziejinės vertės perkelta į pagrindinį fondą.

M. Abelovičienė

Rinkinių komplektavimo komisijos nutarimu ir direktoriaus įsakymu patvirtintas 1271
vnt. neatlygintinai įsigytų eksponatų įkainojimas.

Rinkinių
komplektavimo
komisija

Parengti įkainotų eksponatų sąrašai ir perduoti buhalterijai
Fotografijos, atvirukų ir negatyvų rinkinių – 1234 vnt.
Raštijos, dokumentų ir afišų rinkinių – 28 vnt.
Dailės rinkinių – 9 vnt.

A. NiunkaitėRačiūnienė
M. Traubienė
I.Murauskaitė
I. Nikitina

Bendradarbiaujant su restauratore Rasa Mikolaitiene restauruota 10 Dailės rinkinių
eksponatų (sutarčių rengimas, administravimas, eksponatų perdavimas-priėmimas)

O. Movšovič
I. Nikitina
V.Gradinskaitė
G.Leonenko

I.Nikitina

Bendradarbiaujant su restauratore Danguole Šlaustiene restauruota 16 Raštijos ir 14 Ž.
Lipšico memorialinio rinkinio eksponatų (sutarčių rengimas, administravimas,
eksponatų perdavimas-priėmimas)

I. Murauskaitė
G. Leonenko

Restauruoti perduotų eksponatų fotofiksacija prieš ir po restauravimo. 60 skaitmeninių
atvaizdų

A. NiunkaitėRačiūnienė
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(iš viso reikia 223 vnt.)
Tekstilės eksponatas – 1 vnt.

Nuolat vykdyti prevencinį
konservavimą.

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

Bendradarbiaujant su P. Gudyno restauravimo centru ir restauratore Milda
Mikalauskiene restauruota 50 daiktų rinkinio eksponatų iš ekspozicijos Paneriuose
(sutarčių rengimas, administravimas, eksponatų perdavimas-priėmimas). Restauruoti
perduotų eksponatų fotofiksacija prieš ir po restauravimo. 100 skaitmeninių atvaizdų

A. Niunkaitė
Račiūnienė

Atliktas 354 eksponatų prevencinis konservavimas (dezinfekcija ir pirminis valymas):
Raštijos ir dokumentų rinkiniai: 18 knygų, 60 dokumentų;
Buities apyvokos ir ritualinių apeigų reikmenų – 106;
Tekstilės eksponatų – 12;
Metalo ir medžio eksponatų (tarp jų 4 muzikos instrumentai) – 13;
Patikrinta tapybos fondų (VVGŽM Tolerancijos centre) būklė ir nuvalyti paveikslų
rėmai – 75;

J. Blažytė

Parengta 16 eksponatų atnaujintai parodai „Litos sinagogos ir tradicinio meno
simboliai“ ir 70 eksponatų parodai „Dingęs pasaulis“ papildyti.

J. Blažytė
A. Niunkaitė
Račiūnienė

Bendradarbiaujant su UAB „Joglė Lt švarumo centras“ išvalyti 25 daiktiniai eksponatai
iš demontuotos A. Karpinovičiaus memorialinio kambario ekspozicijos (eksponatų
atranka, sąrašo rengimas, eksponatų perdavimas-priėmimas).

A. Niunkaitė
Račiūnienė

Patikrinti keturias sales ir tris
saugyklas.

Patikrintos penkios ekspozicijų salės ir trys saugyklos, patikrinti ir suregistruoti
parodose eksponuojami eksponatai, parengti nauji patikslinti eksponuojamų muziejinių
vertybių laikino saugojimo aktai. Patikrinimo metu nustatyta eksponatų saugojimo ir
eksponavimo sąlygų pažeidimų, kurie išdėstyti 2012-02-29 Tarnybiniame rašte
VVGŽM direktoriui. Parengtos fondinės rekomendacijos ir reikalavimai saugyklų ir
ekspozicijų salių būklei ir mikroklimatui pagerinti. Atlikta tinkamų mikroklimato
kontrolės ir registravimo priemonių paieška.

A. Niunkaitė
Račiūnienė
I. Murauskaitė
J. Blažytė

Eksponatų saugojimui ir
priežiūrai tinkamų medžiagų
įsigijimas.

Dalis pažeidimų pašalinta. Mikroklimatas sureguliuotas VVGŽM saugyklose Pylimo g.
ir iš dalies VVGŽM saugykloje Tolerancijos centre. Saugyklos Pylimo g. apsaugotos
nuo padidėjusios taršos pakeitus langus, mikroklimatas sureguliuotas įsigijus
profesionalius muziejinius drėkintuvus ir kondicionierių. Įrengti tinkami muziejiniai
stelažai paveikslams saugoti, pakeisti stelažai daiktams ir skulptūroms saugoti.
VVGŽM saugyklose ir ekspozicijose mikroklimato stebėsena pradėta vykdyti ir
registruoti naujai įsigytais muziejinių parametrų termohigrografais.

J. Razumienė
A. Niunkaitė
Račiūnienė
I. Murauskaitė
A. Finkelšteinas
J. Blažytė

VVGŽM Panerių memoriale nustačius, kad ekspozicijos salės mikroklimatas ir
eksponatų saugojimo sąlygos itin blogos, o dėl netinkamų eksponavimo sąlygų kai
kurių eksponatų būklė smarkiai pablogėjusi, eksponatai buvo nedelsiant pervežti į
dezinfekcinę patalpą muziejaus filiale Pylimo g. 4. Keli itin blogos būklės eksponatai

A. Niunkaitė
Račiūnienė
I. Murauskaitė
J. Blažytė

Tapybos eksponatams
tinkamų stelažų įsigijimas,
montavimas, tapybos
saugyklos rekonstrukcijos
tąsa.
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skubiai perduoti restauruoti kvalifikuotiems restauratoriams. Kitus eksponatus
dezinfekavo ir prevenciškai konservavo VVGŽM eksponatų konservuotoja. Sutvarkyti
ir suarchyvuoti Panerių ekspozicijos eksponatai saugomi atnaujintoje saugykloje
Pylimo g. 4.
Atlikta grąžintų 69 Panerių eksponatų fotofiksacija.

III. LANKYTOJŲ
APTARNAVIMAS
1.Muziejaus lankytojai (pagal
filialus, tikslines grupes)

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

Patikrintose ekspozicijose atliktas sanitarinis valymas – eksponatai išvalyti, dalis
eksponatų atiduoti konservuoti ir restauruoti.
Po rekonstrukcijų saugyklose Pylimo g. 4 atliktas sanitarinis valymas, eksponatai
tikrinti, valyti, jų archyvavimo priemonės keistos naujomis.

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

Planuota sulaukti 13000
pavienių ir organizuotų
lankytojų, mokinių bei
renginių dalyvių.

VVGŽM ekspozicijos ,,Panerių memorialas“ (Agrastų g. 15, Paneriai) lankytojai:
Per 2012 m. ekspoziciją aplankė viso 2555 lankytojai ir renginių dalyviai. Pavienių
lankytojų skaičius – 1172, organizuotų lankytojų skaičius – 1383, iš jų moksleivių
skaičius – 270. Renginiuose dalyvavo – 100 žmonių.

Panerių memorialo
vadovas A.Karosas

Buvo numatyta, kad
apsilankys 5250 pavienių ir
organizuotų lankytojų,
renginių ir edukacinių
programų dalyvių.

VVGŽM Tolerancijos centro (Naugarduko g.10/2, Vilnius) lankytojai:
Per 2012 m. centre apsilankė 6867 lankytojai ir renginių dalyviai.
Pavienių lankytojų skaičius – 3917, organizuotų lankytojų skaičius – 2950, iš jų
moksleičių skaičius –1232. Renginiuose dalyvavo – 1120 žmonių.

Planuota, sulaukti 4000
pavienių ir organizuotų
lankytojų, mokinių, studentų.

VVGŽM Holokausto ekspozicijos (Pamėnkalnio g. 12, Vilniuje) lankytojai:
Per 2012 m. ekspoziciją aplankė viso 5522 lankytojai. Pavienių lankytojų skaičius –
3606, organizuotų lankytojų skaičius – 1916, iš jų moksleičių skaičius – 442.

Parengti naujas edukacines
programas:

Parengtos 5 edukacinės programos:
1. Rafaelio Chvoleso Vilnius
2. Lietuvos žydų gyvenimas: štetlas
3. Pasitikus 5773-uosius... Žydų rudens švenčių (Roš-ha-Šana, Jom Kipur,
Simchat Tora, Sukot) kilmė ir papročiai.
4. „Švęskite tą dieną per kartų kartas kaip amžiną įsaką...“ Pesach šventės
šaknys, ritualai, macų kepimo ypatumai.
5. Vaikystė su geltonu lopu. Vilniaus geto vaikai: prisiminimai, dokumentai.

1.
2.
3.

Rafaelio Chvoleso
kūryba
“Mūsų štetlas”
Dvasinis
pasipriešinimas
Vilniaus gete
(Holokausto
ekspozicijos
pagrindu)

Visos programos skirtos įvairių klasių moksleiviams ir suaugusiems.

I.Šadzevičienė

Holokausto
ekspozicijos vadovė
Rachilė Kostanian,
Savanoris Ivan
Serek
Edukacinių
programų vadovė
Ana Bogatyriova

Tęsti esamų programų temas:
ciklas „Žydų kalendorius ir
švenčių papročiai“
4. Pesach
5. Šavuot
6. Roš ha Šana
Parodos „Išsigelbėjęs žydų
vaikas pasakoja apie Šoa“
panaudojimas mokinių
ugdymo procese“
(supažindinimas su sukaupta
medžiaga žydų gelbėjimo
tema, ekskursijų pravedimas
Lietuvos mokyklų mokiniams
ir mokytojams)
Projektas tęstinis, pradėtas
vykdyti 2010 metais;

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

Pagal muziejaus poreikius ir
galimybes
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Metų bėgyje žydų gelbėjimo ir atminimo įamžinimo skyriaus darbuotojai pravedė
temines ekskursijas mokiniams iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų, išsamiai
supažindino su paroda „Išsigelbėjęs žydų vaikas pasakoja apie Šoa“, suteikė
mokiniams ir mokytojams metodinę pagalbą, dovanojo DVD „Išsigelbėjęs Lietuvos
žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ ir muziejaus išleistas knygas.

D. Selčinskaja
R. Kripaitė
A. Bogatyriova

2012 03 13 – „Susitikimas su parodos „Samuelis Bakas. Gyvenimo stotys“ kuratore
Ieva Šadzevičiene. Išsamesnis parodos pristatymas, kalbant apie kūrinių meninę
prasmę, naudotas technikas, stilius.
2012 03 28 – „Susitikimas su VVGŽM direktoriumi Marku Zingeriu:
pasivaikščiojimas po parodą „Samuelis Bakas. Gyvenimo stotys“.

I. Šadzevičienė

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus siūlymu, Lietuvos Respublikos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė 2012 m. rugsėjo 10 d. dekretu Nr. 1K-1202 Žūvančiųjų gelbėjimo
kryžiais apdovanojo 54 asmenis, iš kurių 6 sulaukė šių dienų, o kiti apdovanoti jau po
mirties. Ceremonija Respublikos Prezidento rūmuose įvyko 2012-09-21.

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

Žydų gelbėtojų ir atminimo įamžinimo skyriaus darbuotojai kartu su Izraelio
Ambasada Lietuvai ir Latvijai ir Lietuvos žydų bendruomene Valstybinio Vilniaus
Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre 2012 m. balandžio 19 d. surengė Pasaulio
Tautų Teisuolių apdovanojimų ceremoniją. Iškilmių metu apdovanota aštuoniolika
Lietuvos piliečių Pasaulio Tautų Teisuolių medaliais ir Garbės raštais. Apdovanojimus
įteikė Izraelio Energetikos ir vandens išteklių Ministras p. Uzi Landau ir Izraelio
Valstybės nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė – p. Hagit Ben-Yaakov
2012 01 26. Tarptautinės Holokausto dienos minėjimas. Dokumentinio filmo
„Klausimai apie pasaulį, kuriame gyvename“ peržiūra;
2012 04 17. Parodų „Laiškai Salai“ ir „Europos žydų veidai ir jų pasaulis“ atidarymas.
2012 04 23. Padujos Pasaulio Tautų Teisuolių sodo pristatymas.
2012 05 08. Izraelio skulptoriaus Saadia Bahat paskaita-pokalbis „Saadia Bahat:
gyvenimas ir kūryba“.

M.Zingeris

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

M.Zingeris
K.Rupeikaitė
I.Šadzevičienė
M.Kornijenko
I.Pocienė
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2012 05 16. Diskusija su profesoriumi T. Snyder.
2012 06 13. Parodos „Leidžiama išvežti“: Rafaelis Chwoleso Vilnius“ atidarymas;

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

Nebuvo planuota

2012 09 05. JAV Memorialinio holokausto muziejaus mecenatų vizitas Tolerancijos
centre: susitikimas su Premjeru A. Kubiliumi.
2012 09 19. Parodos „Wergelando palikimas. Žydų gyvenimas Norvegijoje“
atidarymas, skirtas Lietuvos žydų genocido dienai atminti.
2012 10 12. Atminimo vakaras, skirtas režisieriui Jonui Vytautui Misevičiui ir
dokumentinio filmo „Bresto getas“ (1995) peržiūra.
2012 11 16. Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas „Himnas Tolerancijai“ moksleivių dainų konkursas;
2012 11 22. Filmo „Gynėjas“ (Čekija, 2009) peržiūra;
2012 12 04. Parodos „Žmogus nežmoniškumo apsuptyje“ atidarymas / R. Wallenbergo
specialisto, Lundo universiteto (Švedija) istoriko Ulfo Zanderio paskaita;
2012 03 16 knygos „Holokausto Lietuvoje Atlasas“ pristatymas VVGŽM Tolerancijos
centre.
Muziejaus interneto svetainėje pateikta išsami informacija apie 2012-09-21Žūvančiųjų
gelbėjimo kryžiaus apdovanojimo ceremoniją Respublikos Prezidento Rūmuose
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=579
ir apie 2012 m. balandžio 19 d. Pasaulio Tautų Teisuolių apdovanojimų ceremoniją
Tolerancijos centre
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=565

Kurti naujos internetinės
muziejaus svetainės
koncepciją: struktūra, turinys,
dizainas.

Projektas kol kas neįgyvendintas.

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

Aptarnauti 50 – 80 lankytojų.

Aptarnauta (tiesiogiai ir komunikacijos priemonėmis) 59 fondų interesantai:
Lietuvos ir užsienio mokslininkai, judaikos tyrinėtojai, filmų kūrėjai, knygų rengėjai,
studentai, doktorantai, muziejininkai. Suteiktos konsultacijos fondų rinkinių, eksponatų
kopijavimo ir atvaizdų panaudojimo klausimais, įvairiomis judaikos ir rinkinių
kompiuterizavimo bei skaitmeninimo temomis.

6. Kita veikla

Remiant Švietimo ir mokslo
ministerijai, tęsti nacionalinį
mokinių konkursą „Jie
gyveno greta mūsų“.
Paskelbti konkurso nuostatus
muziejaus internetiniame
puslapyje www.jmuseum.lt.

Kartu su Švietimo Ministerijos atstovais nuspręsta vykdyti šį konkursą periodiškai, kas
2-3 metus, gavus finansavimą iš Švietimo Ministerijos. Konkurso tikslai – skatinti
jaunimą ugdyti istorinę atmintį, giliau pažinti Lietuvos žydų istoriją ir kultūrą,
įsiklausyti į Holokausto liudininkų, žydų gelbėtojų ir išsigelbėjusių žmonių
prisiminimus, skatinti muziejų lankymą ir ekspozicijų medžiagų naudojimą. Konkursas
bus tęsiamas, gavus patvirtinimą iš Švietimo ministerijos.

A.Jacovskytė

K. Rupeikaitė
I.Pocienė /
A. Jacovskytė
K. Rupeikaitė
R.Titovienė
M. Jakulytė-Vasil
D. Selčinskaja
R. Kripaitė

K.Rupeikaitė,
J.Razumienė,
Ekspozicijų ir
parodų skyriaus
vedėja
V.Sideraitė Alon
I.Pocienė
G.Minderis
A. Niunkaitė
Račiūnienė
Rinkinių apskaitos
ir apsaugos skyriaus
darbuotojai
D. Selčinskaja
R. Kaplinskaja
A. Bogatyriova
R. Kripaitė
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IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių
planų bei koncepcijų rengimas
(pavadinimai, trumpas
apibūdinimas)

Parodos, skirtos Marko M.
Antokolskio 170-osioms
gimimo metinėms, kurią
planuojama atidaryti 2013 m.,
koncepcijos kūrimas,
medžiagos šiai parodai
rinkimas.

Planuota

2012 01 31 – 02 04 d. moksliniai tyrimai ir medžiagos rinkimas Maskvoje, Tretjakovo
galerijos fonduose.

V. Gradinskaitė
I. Nikitina

2012 11 19 – 29 moksliniai tyrimai ir medžiagos rinkimas St. Peterburge, Valstybinio
Rusų muziejaus Rankraščių skyriuje, Rusijos nacionalinės bibliotekos rankraščių
skyriuje, Kinofotofonodokumentų archyve, Valstybiniame Rusų istorijos archyve,
Sankt Peterburgo Judaikos centro archyve.

V. Gradinskaitė

Eksponatų ekspozicijai restauravimas: 10 Dailės rinkinio skulptūrų2012 02 01 – 2012
05 30

I. Nikitina

Paroda „Žydai sovietmečiu“. Parengta parodos koncepcija, peržiūrėti leidiniai,
saugomi Vilniaus universiteto bibliotekoje, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo
bibliotekoje, dokumentai, saugomi Lietuvos Ypatingojo archyvo Lietuvos komunistų
partijos skyriuje, Lietuvos centriniame valstybės archyve, Kultūros paveldo centre.
Surinktos medžiagos studijavimas.

M. Jakulytė-Vasil
N. LatvytėGustaitienė
G. Žirikova
A. Rožankevičiūtė

Pagal vardyną „Lietuvos gyventojų genocidas“ rastos 2603 žydų pavardės, pagal kurias
buvo užsakytos asmenų bylos. Visa ši informacija bus naudojama parodoje „Žydai
sovietmečiu“.

G. Žirikova

Projektui „Holokausto Lietuvoje atlasas“ buvo atlikta dokumentų paieška Lietuvos
ypatingajame archyve.

Planuotas ekspozicijos apie
Ž. Lipšicą koncepcijos
tobulinimas ir papildymas.

Planuota

Informacijos paieška internetinei svetainei „Lietuvos žydų bendruomenės Holokausto
akivaizdoje: (Ne)užmiršti vardai ir likimai“ Lietuvos centriniame valstybės archyve.
Peržiūrėtos 485 bylos.

N. LatvytėGustaitienė
I. Guzenberg

Atrinkta 81 byla internetinei svetainei „Lietuvos žydų bendruomenės Holokausto
akivaizdoje: (Ne)užmiršti vardai ir likimai“ (su 63 804 pavardėmis) pavardžių
perkėlimui į Word dokumentą.

G. Žirikova

Patobulinta rengiamos nuolatinės parodos apie Žaką Lipšicą koncepcija. Išanalizuota
medžiaga, esanti muziejaus fonduose.

G. Leonenko
A.Rožankevičiūtė
K.Rupeikaitė
J.Razumienė

Parengiamieji parodos „Leidžiama išvežti“: Rafaelio Chwoleso Vilnius“ darbai:
susirašinėjimas su R. Chwoleso sūnumis, rašomi pakvietimų į parodą ir plakatų tekstai
(lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis), tekstai katalogui, verčiami parodos tekstai iš
prancūzų kalbos į lietuvių ir anglų k., etc.; Paruošta istorinio pobūdžio iliustracinė

M.Zingeris
V.Sideraitė – Alon
K.Rupeikaitė
A.Jacovskytė
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medžiaga pagal Lietuvos centrinio valstybės archyvo Vaizdo ir garso skyriaus
dokumentus. Suderinta parodos „Leidžiama išvežti“: Rafaelio Chwoleso Vilnius“
eksponavimo planai, parengtas katalogas, pakvietimai, plakatai;
Bendradarbiavimas rengiant parodą apie dailininką Rafaelį Chwolesą: „“Leidžiama
išvežti“. Rafaelio Chwoleso Vilnius.“:
1) Bendradarbiauta rengiant parodos koncepciją.
2) Rinkta ir analizuota dokumentinė ir vaizdinė medžiaga
3) Parengtas tekstas parodos katalogui: „„Leidžiama išvežti“: Rafaelio Chwoleso
Vilnius.“
4) Parengta dailininko gyvenimo ir kūrybos chronologinė rodyklė“.
5) Parengtas parodos etiketažas lietuvių ir prancūzų kalbomis.
6) Vykdytas darbinis susirašinėjimas parodos klausimas su dailininko palikuonimas
7) Vykdyta eksponatų paieška kituose muziejuose. Susitarta dėl eksponato
skolinimosi parodai su nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka.

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

Planuota

Pasiruošta parodos „Laiškai Salai“ eksponavimui: susirašinėta su Galicijos žydų
muziejumi, pakvietimai, plakatų tekstai lietuvių ir anglų k.;
Atlikti parengiamieji parodos „Wergelando palikimas. Žydų gyvenimas
Norvegijoje“ darbai: susirašinėta su Norvegijos Karalystės ambasada Vilniuje ir Oslo
žydų muziejumi. Atlikti parodos dizaino darbai, pakvietimų – plakatų kūrimas, tekstų
vertimai iš anglų k. į liet. k.;
Aptartos parodos „Žmogus nežmoniškumo apsuptyje“ pristatymo sąlygos, sukurti
parodos plakatai, el. pakvietimai, susirašinėta su Vengrijos ambasada ir Švedijos
ambasada dėl eksponavimo sąlygų;
2012 11 05 – 2012 12 30. Parodos „Dingęs pasaulis“ VVGŽM Tolerancijos centre,
trečio aukšto ekspozicijų salėje po remonto atnaujinimas: dailės kūrinių atranka,
keitimas, naujo etiketažo ir informacijos apie dailininkus rengimas. Pagal muziejaus
fondų pasiūlytą koncepciją parengtas naujai įsigytų litvakų modernistų tapytojų
paveikslų išdėstymo projektas, ekspozicija atnaujinta.
Dailės kūrinių (28 vnt.) fotofiksacija parodos „Dingęs pasaulis“ atnaujinimo projektui,
skaitmeninių atvaizdų archyvavimas, perdavimas V. Sideraitei-Alon.
Nufotografuotų eksponatų iš fondų paruošimas spaudai, kompozicija ir spauda ant 4
plastikinių plokščių + 2 plokštės su pavadinimu ir Klauso J.Lidtke's (Berlynas)
eilėraščiu vok. ir liet. kalbomis.

Planuota

2012 m. I–e ketvirtyje Tolerancijos centre, ekspozicijos “Išsigelbėjęs Lietuvos žydų
vaikas pasakoja apie Šoa“ patalpoje įrengti du nauji stendai, skirti išgelbėtiems
vaikams – Arielai Abramavičiūtei-Sef ir Ilanai Kamber, stendai gausiai iliustruoti
išraiškingomis fotografijomis ir dokumentais.
Išsami informacija apie Arielą Abramavičiūtę (tekstai, fotografijos, vaizdo įrašas) ir
Ilaną Kamber lietuvių ir anglų kalbomis patalpinta kompiuteriniame terminale.
Papildyta informacija muziejaus virtualioje parodoje www.issigelbejesvaikas.lt;
www.rescuedchild.lt

I.Šadzevičienė
I.Pocienė
N. LatvytėGustaitienė
A. Rožankevičiūtė

K. Rupeikaitė
I. Šadzevičienė
I.Nikitina
V.Sideraitė Alon
A.Niunkaitė
Račiūnienė
Dailininkė, kuratorė
A. Jacovskytė

D.Selčinskaja
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apie 54 naujai apdovanotus žydų gelbėtojus „Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi“ ir apie 6
naujai pripažintus Pasaulio Tautų Teisuolius, taip pat virtualios parodos skyrius
„Išgelbėti vaikai“ papildytas Rutos Glikman-Bass ir Kamos Ginko gelbėjimo
istorijomis.

3. Parodos muziejuje (pavadinimas,
vieta, laikas)

Žako Lipšico memorialinio
muziejaus investicijų
projektas, eksponavimo
projektas, architektūrinistechninis projektas,
inžinerinių technologijų
projektas.

Projektas neįgyvendintas dėl lėšų trūkumo.

Litvakų kultūros ir dailės
centro Vilniuje istoriniųarchitektūrinių-inžinerinių
tyrimų, apmatavimų bei
projektinių pasiūlymų
užsakymas.
Planuota

Projektas neįgyvendintas dėl lėšų trūkumo.

Dailininkės Ewos
Tomaszewskos Korczak
(Lenkija/Prancūzija) tekstilės
paroda “Išeinantieji” („Les
Passants“);
Planuota

J.Razumienė
V.Sideraitė-Alon

2011 12 29 – 2012 03 30. Samuelio Bako kūrinių paroda „Gyvenimo stotys“;
2012 04 17 – 2012 05 25. „Laiškai Salai. Jaunos moters gyvenimas nacių
koncentracijos stovyklose“;
2012 04 17 – 2012 09 15. „Europos žydų veidai ir jų pasaulis“;
2012 06 13 – 2012 09 21. Rafaelio Chwoles darbų paroda „Leidžiama išvežti“:
Rafaelio Chwoleso Vilnius“;
2012 09 19 – 2012 12 19. Edukacinė paroda „Wergelando palikimas. Žydų gyvenimas
Norvegijoje 1851 – 1945“.
2012 12 04 – 2013 01 15. Paroda apie R. Wallenbergą “Žmogus nežmoniškumo
apsuptyje“.
2012 10 15 – 2013 03 15. Paroda „Pražuvusios civilizacijos ženklai. Litos sinagogos ir
tradicinio meno simboliai“. Parodos koncepcija, eksponatų parengimas, eksponavimas.

K.Rupeikaitė
V.Sideraitė – Alon
A.Jacovskytė
I.Šadzevičienė

2012-06-13 – 2012-09-21. Paroda „Rafaelio Chwoleso Vilnius“, VVGŽM
Tolerancijos centre.
Dailės kūrinių (19 vnt.) fotofiksacija parodos „Rafaelio Chwoleso Vilnius“ projektui,
skaitmeninių atvaizdų archyvavimas, perdavimas V. Sideraitei-Alon

Parodos kuratorė G.
Leonenko
A.Niunkaitė
Račiūnienė

Nebuvo įgyvendinta dėl lėšų trūkumo.

I.Šadzevičienė

Litografijų paroda „HERMANN STRUCH. Litografijos sukurtos I-ojo Pasaulinio karo
metu Lietuvoje“ (iš Varšuvos ''Zyd niemalowany'' fondo).

A.Jacovskytė

A.Niunkaitė
Račiūnienė
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Parodos „Žydų liaudies teatro afišos“ skolinimas Lietuvos ambasadai Londone
(atidaryta 2012 12 17)

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

5. Virtualios parodos (pavadinimas,
tinklalapio adresas)

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

K. Rupeikaitė
N. LatvytėGustaitienė

Kilnojamoji paroda „Ž. Lipšicas“ Druskininkuose, viešbutyje „Central“, 2012-03-19
iki 2013-03-19.

G. Leonenko
A. Jacovskytė

Eksponuoti VVGŽM
kilnojamas parodas „Jeigu
užmiršiu aš...“ ir „Vilniaus
Geto afišos“ .

Buvo įgyvendinta iš dalies, „Vilniaus geto afišos“ buvo perduotos Šolom Aleichemo
vid. mokyklai eksponuoti teatre LĖLĖ renginio metu nuo 2012.IV.23 iki 2012.IV.24 d.

A. Jacovskytė

Galimas S. Bako parodos
„Gyvenimo stotys“ (37
kūriniai) eksponavimas
Lenkijos, Prancūzijos ar
Vengrijos žydų muziejuose.
Nebuvo planuota

Nebuvo įgyvendinta.

M. Zingeris

VVGŽM ekspozicija parodoje „Lietuvos muziejų lobiai“,
www.muziejai.lt/lobiai/
Parodos koordinavimas, eksponatų atranka, skaitmenininmas (14 vnt.), tekstų
redagavimas, skaitmeninių atvaizdų parengimas ir informacijos įvedimas pagal
nurodytus kriterijus.
Parodos tekstai: „Vilniaus Gaono ir Kauno rabino Icchako Elchanano Spektoriaus
portretai“, „Vilniaus geto specialisto pažymėjimas”, “Vilniaus geto afiša”, „Sambūrio
„Jung Vilne“ emblema“, „Poeto Elchanano Voglerio portretas“, „Babilono Talmudas“,
„Toros ritinys su ašimis“
Parodos tekstai: „Vilniaus Didžiosios sinagogos kartušas su Dievo Įsakymų
plokštėmis“, „Rimonas“, „Toros ritinio mantija“.

A. Niunkaitė
Račiūnienė,
I. Murauskaitė,

Parodos tekstai: „Alegorija“, „Žydo likimas“.

V. Gradinskaitė

Parodos tekstas: „Žydė korporantė“.

I. Nikitina

Parodos tekstas: „Vilniaus žydų kvartalo griuvėsiai su Vilniaus Gaono sinagoga“.

A. Rožankevičiūtė

Darbas tęsiamas, sukaupta ir patikslinta medžiagą apie žydų gelbėtojus ir gelbėjimo
aplinkybes perduodama Jad Vašem; atnaujintas Lietuvos piliečių Pasaulio Tautų
Teisuolių sąrašas skelbiamas muziejaus internetiniame puslapyje.

D. Selčinskaja
R. Kaplinskaja
A. Bogatyriova
R. Kripaitė
M. Jakulytė-Vasil

Planuota

Bendradarbiauti su Lenkijos
žydų istorijos muziejumi
projekte „Wirtualny Sztetl“.

Bendradarbiavimas su Lenkijos žydų istorijos muziejumi projekte „Wirtualny Sztetl“
nutrūko nesuderinus bendradarbiavimo apimties ir darbų.

I. Murauskaitė

A. Niunkaitė
Račiūnienė

Bendradarbiauti su Yad
Vašem tyrimų institutu
tęstiniame tyrime „Lietuvos
žydų bendruomenės
Holokausto akivaizdoje.
(Ne)užmiršti vardai ir
likimai“. Duomenų bazės
turinio koncepcijos
sukūrimas, informacijos
paieška.
Nebuvo planuota

7. Kiti darbai

Planuota
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Bendradarbiavimas vyksta. Nuolat keičiamasi informacija, vyksta konsultacijos.

N. LatvytėGustaitienė

Nacionaliniam M. K. Čiurlionio muziejui paskolinti du Černės Percikovičiūtės tapybos
darbai parodai, skirtai dailininkių M. Katiliūtės, D. Tarabildaitės-Tarabildienės, M.
Račkauskaitės-Cvirkienės, Č. Percikovičiūtės 100-osioms gimimo metinėms paminėti.
(Eksponatų parengimas ir fotofiksacija, dokumentų rengimas, administravimas,
eksponatų perdavimas-priėmimas).

A.Niunkaitė
Račiūnienė
I. Nikitina

Išleistas muziejaus pusmečio veiklos katalogas 2012m. ruduo-žiema.

K. Rupeikaitė
I. Šadzevičienė
V.Sideraitė-Alon

Išleistas Vilniaus Gaono žydų muziejų pristatantis lankstinukas.

K. Rupeikaitė
V.Sideraitė-Alon

Išleistas Litvakų kultūros ir dailės centrą pristatantis lankstukas skirtas būsimiems
rėmėjams.

K. Rupeikaitė
V.Sideraitė-Alon

Paruoštas suvenyrinis puodelis – prizas Tolerancijos dienos proga surengto konkurso
„Himnas tolerancijai“ dalyviams.

V.Sideraitė-Alon

Atvirukai iš muziejaus fondų parengti spaudai – suvenyrams.

A. Jacovskytė

Planuota

2012 07 susirašinėjimas su Vašingtono Holokausto muziejumi dėl jų planuojamo
renginio. Renginio detalių derinimas, ekskursijų planavimas.

Planuota

Poilsio zonos šalia rūbinės TC (mini kavinė bei suvenyrų eksponavimo ir pardavimo
zona) projektavimas. Projektas neįgyvendintas dėl lėšų trūkumo.
Pagamintų pagal kompoziciją KARALIAUS SALIAMONO SOSTAS figūrų replikų
tobulinimas – 40 vnt.
2-jų rūšių rašiklių su muziejaus logo ir www.adresu gamyba- po 100 vnt.
Prieškarinių atviručių iš muziejaus fondų reprintas (maketas, paruošimas spaudai,
spauda – 8 pvz. Po 500 vnt.
Paruošiamieji darbai magnetų su muziejaus eksponatais ir jų fragmentais gamybai (
atranka, maketas, paruošimas spaudai) - 5 pvz. po 50 vnt.

Dail., kuratorė
A.Jacovskytė
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Nebuvo planuota

Paroda J. LIPCHITZ. DRUSKININKAI, PARYŽIUS, NEW YORK'as (3 stendai) ir J.
Lipchitzo spalvotų litografijų kopijos
(5 vnt.) perduota viešbučiui BEST WESTERN CENTRAL druskininkose nuo
2012.III.19 d. Iki 2013.III.19 d.
Dalis parodos VILNIAUS GETO AFIŠOS (6 vnt.) buvo perduota Šolom Aleichemo
vid. mokyklai eksponuoti teatre LĖLĖ renginio metu nuo 2012.IV.23 iki 2012.IV.24 d.

Dail., kuratorė A.
Jacovskytė

Bendradarbiauta rengiant ir derinant bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos centriniu
valstybės archyvu.

Nebuvo planuota

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

Planuota

Nebuvo planuota

Sutarta dėl bendros parodos „ORT veikla Lietuva/ORT Activities in Lithuania“
bendradarbiaujant su ORT organizacija Londone. Pradėta rengti parodos koncepcija.

K. Rupeikaitė
N. LatvytėGustaitienė

Surinktos medžiagos „Žydų švietimas tarpukariu ir pokario laikotarpiu“
susisteminimas, aprašymas ir perdavimas muziejaus fondams:
2012 07 12 buvo susistemintos, aprašytos ir perduotos muziejaus fondams 3 bylos
(Dovydas Stravinskis, Chaimas (Jefimas) Šeras, Šušana Gelcer).
2012 10 05 buvo susistemintos, aprašytos ir perduotos muziejaus fondams 5 bylos
2012 07 12 buvo susistemintos, aprašytos ir perduotos muziejaus fondams 3 bylos
(Dovydas Stravinskis, Chaimas (Jefimas) Šeras, Šušana Gelcer).
2012 10 05 buvo susistemintos, aprašytos ir perduotos muziejaus fondams 5 bylos
(Icchokas Rudaševskis, Frida Chaimovna Ševlina-Kunkukina, Ilja Boginas, Chana
Icikovičiūtė-Fainberg, Michailas (Mošė) Lanburgas).
2012 12 buvo susistemintos ir paruoštos perdavimui 6 bylos (Rachelos Toper ir EliLeib Šlosbergo; Jelenos Lvovnos Vidučanskajos; Isaako Markuso; Chienos SrogovičBorovskajos-Kaplinskajos ir Samuilo Kaplinskio; Arono Einato (Zalkindo); Jelenos
Ceitlinos).

N. LatvytėGustaitienė

2012 12 31 išleistas leidinys lietuvių ir anglų kalbomis „Holokaustas Ukmergėje“,
sudarytoja N. Latvytė-Gustaitienė.

N. LatvytėGustaitienė

Leidinio „Vilnius: Sites de la Mémoire Juive“ (prancūzų kalba) maketo patikrinimas,
dokumentų apiforminimas.
Knyga atspausdinta ir 2012 07 13 pristatyta į muziejaus knygų sandelį (1000 vnt.).

I. Guzenberg

Medžiagos apie Žydų teatrą, veikenčio 1940-1941 m. ir teatro direktorių Dovydą Umrų
(Dovydas Liackovičius) paieška. Išaiškintas teatro repertuaras, teatro pastatas – Arklių
g. 1 (Końska 1, b. „Palac“, dabar pastato nėra). Pagal LCVA, f. R-643, ap. 6, b. 77160
Dovydas Liackovičius, gym. 1910 02 07 Alytuje, atvyko iš Kauno 1940 08 14 ir
apsigyveno Vilniuje Subačiaus g. 6a (dabar Subačiaus g. 8). Kartu su jo gyveno žmona
Liba ir sesuo Dveira. D. Umru žuvo 1941 m. Paneriouse (dokumentas nerastas).

J. Sedova
O. Movšovič (iki
2012 09)
Savanorė J. Rozina
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Vilniaus geto kalinių sąrašų pagal 1942 m. gegužės 27 d. surašymą, parengtų knygos
publikavimui 1996-1998 m. konvertavimas iš .txt failų į .doc failus. Konvertuotų failų
patikrinimas pagal knygą (apie 16 000 pavardžių). Failai parengti su galimybe
tolimesniam rūšiavimui.
Šiaulių geto kalinių sąrašų pagal 1942 m. gegužės 27 d. surašymą, parengtų knygos
publikavimui 2002 m. konvertavimas iš .txt failų į .doc failus. Konvertuotų failų
patikrinimas pagal knygą (apie 4 660 pavardžių). Failai parengti su galimybe
tolimesniam rūšiavimui.
Ašmenos, Sverių ir Švenčionių getų kalinių sąrašų pagal 1942 m. gegužės 27 d.
surašymą, parengtų knygos publikavimui 2009 m. konvertavimas iš .txt failų į .doc
failus. Konvertuotų failų patikrinimas pagal knygą (patikrinti Alšenų ir Ašmenos getai,
2477 pavardžių).

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

Planuota

R.Chwoleso parodos „Leidžiama išvežti“: Rafaelio Chwoleso Vilnius“ katalogas.

Planuota

D. Selčinskaja parengė tekstą bukletui „Gyvenimą dovanojusios širdys“, skirtą 201209-21 Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimo ceremonijai;
Bukletą atspausdino ir pateikė apdovanojimo ceremonijos dalyviams Lietuvos
Respublikos Prezidento Kanceliarija.

Paruošti bukletą „Vilniaus
Gaonas“ lietuvių ir anglų
kalbomis.

Planuota

A.Rožankevičiūtė,
V.Sideraitė-Alon,
G. Leonenko
K. Rupeikaitė
D.Selčinskaja

Paruoštas tekstas lietuvių kalba, tačiau iki galo nesutariant dėl bukleto struktūros,
vertimo ir spausdinimo darbai atidėti.

K. Rupeikaitė
N. LatvytėGustaitienė
A. Rožankevičiūtė

El.pakvietimai liet.ir angl.k. dokumentinio filmo „Klausimai apie pasaulį, kuriame
gyvename“ peržiūrai (2012 01 26);
Plakatai ir el. pakvietimai liet., ir angl.k. parodai „Laiškai Salai“ (2012 04 17);
Pakvietimai lenkų ir liet.k. parodai „Rytų Europos žydų veidai ir likimai“ (2012 04
17);
Plakatai ir pakvietimai liet.ir anglu k. Pasaulio Tautų Teisuolių apdovanojimų
ceremonijai (2012 04 19);
El.pakvietimai liet.ir anglų k. S. Bhaat paskaitai „Saadia Bahat gyvenimas ir kūryba“;
Plakatai ir pakvietimai bei reklaminiai stendai lietuvių, anglų ir pranc.k. R. Chwoleso
parodai „Leidžiama išvežti“: Rafaelio Chwoleso Vilnius“ (2012 06 13);
Tolerancijos centro lankstinukas liet. ir anglų k. „Tolerancijos centras: Ruduo-žiema
2012“;
Plakatai ir el.pakvietimai liet.ir anglų k. parodai „Wergelando palikimas. Žydų
gyvenimas Norvegijoje“ (2012 09 19);
Plakatai ir el. pakvietimai liet. ir angl.k. filmo „Gynėjas“ peržiūrai;

I.Šadzevičienė
V.Sideraitė-Alon
K.Rupeikaitė
I.Pocienė
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Plakatai ir el.pakvietimai liet.ir angl.k. parodai „Žmogus nežmoniškumo apsuptyje“;

3. Publikacijų kultūros ir
periodinėje spaudoje rengimas
(autorius, pavadinimas, leidinys)

3 muziejaus bibliotekos
naujai įsigytų knygų metiniai
biuleteniai lietuvių kalba.
Planuota

Nebuvo planuota

4. Moksliniai tyrimai (temos)

Planuota

Planuota

Neplanuota

Planuota

Nebuvo įgyvendinta.
Šadzevičienė I., Samuelis Bakas: išvarymas iš rojaus, www.bernardinai.lt,
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-01-23-samuelis-bakas-isvarymas-isrojaus/75730, 2012 01 23;

T.Melnik
I.Pocienė
I.Šadzevičienė

Straipsnis „Ž. Lipšico kūrybinis protestas prieš fašizmą“ parengtas spaudai.

G. Leonenko
A. Rožankevičiūtė

Straipsnis „Mūsų žemietis skulptorius Žakas Lipšicas“, 2012-10-14,
www.bernardinai.lt

G. Leonenko

Parengtas straipsnis „Vladimiras Žabotinskij ir Vilnius“ almanachui „Brasta“ 2012
Nr.2-3.
Tęsiamas tyrimas „Štetl. Žydai Lietuvos provincijoje“.
Šiaulių, Druskininkų, Ukmergės žydų bendruomenių istorijos tyrimas.

I.Guzenberg

XIX a. pab. – XX a. pr. Druskininkų miesto istorinio ir sociokultūrinio konteksto
medžiagos paieška ir analizė. Skaitytos naujausios publikacijos susijusios su miesto
istorija, raida, gyventojais.

A. Rožankevičiūtė

Planuojamai parodai „Žydai ankstyvuoju sovietmečiu (1940-1941)“ rinkta ir
analizuota medžiaga Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos valstybės
apskrities archyve, Lietuvos ypatingajame archyve, susipažinta ir studijuota naujausia
istoriografija. Atrinkta informacija parodai.

M. Jakulytė-Vasil
N. LatvytėGustaitienė
G. Žirikova
A. Rožankevičiūtė

Medžiagos (istorinio konteksto) rinkimas R. Chwoleso parodai.

N.LatvytėGustaitienė
A.Rožankevičiūtė

2012 m. II ketv. rinkta informacija apie žydų rašytoją ir teatro vadovą Dovid Umru.
Vyko susirašinėjimas su D. Umru dukterėčia O. Suganas (Prancūzija). Surinkta
informacija paruošta eksponavimui, išversta į anglų kalbą.
Tęstinis tyrimas „Lietuvos žydų bendruomenės Holokausto akivaizdoje. (Ne)užmiršti
vardai ir likimai“: duomenų bazės turinio koncepcijos sukūrimas, informacijos paieška.

R. Kostanian

M. Jakulytė-Vasil
N. LatvytėGustaitienė

N.LatvytėGustaitienė
M.Jakulytė-Vasil
G.Žirikova
I.Guzenberg

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

Nebuvo planuota

Planuota

Nebuvo planuota

Planuota

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

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

Planuota

Tarptautinė konferencija
nacių ir sovietinių
nusikaltimų temomis.
Partneriai: JAV Ambasada.
Pagal muziejaus poreikius ir
galimybes

19
Lietuvos Holokausto paminklų istorija ir jų įtaka istorinei atminčiai, mokslinis
straipsnis įteiktas 2012 11 mėn. žurnalui „Kultūros paminklai/17“, kuris bus
išspausdintas 2013 metais.
Parengta publikacija „Žakas Lipšicas ir totalitarizmas: kūrybinės ir biografinės
paralelės“. Straipsnis redaguojamas.

M. Jakulytė-Vasil

A. Rožankevičiūtė

Publikacija „Žagarės sinagogos: palikimas ar paveldas?“. 2012.10.25 straipsnis
įteiktas Joniskio istorijos ir kultūros muziejaus leidžiamam žuranalui „Žemygala“.
Straipsnis “Prasmės galia: „Rago balso“ įvaizdis Biblijos pasakojimuose”. Įteikta
Mykolo Romerio universiteto humanitarinių mokslų institutui 2012 m. spalio mėn.

K. Rupeikaitė

„Kanuto Rusecko piešinio „Madona“ tyrimai ir restauravimas“, Lietuvos dailės
muziejaus metraštis 15.

J. Blažytė su
bendraautore R.
Adomaitiene
K.Rupeikaitė
I.Pocienė

Holokausto švietimo seminaras Šiaulių ir Klaipėdos universitetų dėstytojams, kartu su
JAV ambasada Lietuvoje surengtas 2012 m. sausio 23-25 d. Šiaulių universitete.
Holokausto švietimo seminarų, VVGŽM suorganizuotų kartu su JAV ambasada 20102012 m. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, dalyvių (aukštųjų mokyklų dėstytojų) kelionė į
Krokuvą ir Aušvicą 2012 m. balandžio 19-22 dienomis. Organizaciniai darbai.

K.Rupeikaitė
I.Pocienė

2011 05 16. Apskritojo stalo diskusija su profesoriumi Th. Snyderiu;

I.Šadzevičienė
I.Pocienė
M.Zingeris

Nebuvo įgyvendinta dėl finansavimo trūkumo.

I.Šadzevičienė
I.Pocienė
M.Zingeris

2012 06 15-16 Vilnius, Uppsala Centre for Russian and Eurasian Studies European
Humanities University Funded by Riksbankens Jubileumsfond (Sweden), konferencija
“Jewish Thought, Utopia and Revolution”.

M. Jakulytė-Vasil

2012 02 06-07 Vilnius, Simpoziumas Nationalism as an Agenda in the Soviet
peripheries. Which form? What content?”.

N. LatvytėGustaitienė
M. Jakulytė-Vasil
N. LatvytėGustaitienė
N. LatvytėGustaitienė
I. Šadzevičienė
I. Pocienė

2012 11 15–16 Vilnius, Lietuvos Seimas, Europos forumas „Vieninga Europa –
vieninga istorija“.
2012 04 25-27 Kopenhaga, Danija, tarptautinė konferencija “Remembering for the
Future”.
2012 08 31 Vilnius, parodos atidarymas Vilniaus rotušėje “Vilniaus genofondas 1920-
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1939 m.”.

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

Pagal muziejaus poreikius ir
galimybes

2012 02 21. Konferencija: JT žmogaus teisių situacijos Lietuvoje periodinė apžvalga.
Vieta: Didžiosios Britanijos ambasada Vilniuje. Organizatoriai: Britų ambasada ir
Žmogaus teisių koalicija Lietuvoje.

I.Šadzevičienė

4-oji respublikinė mokslinė konferencija Litvakų bendruomenės kultūros, religijos ir
meno recepcija Lietuvoje, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros
tyrimų skyrius, Vilnius, 2012-10-11.

V. Gradinskaitė
I. Murauskaitė

Tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija Pasaulis sudėtas iš pasakų:
tarpdisciplinio diskurso sąsajos ir pokyčiai, Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos
edukologijos universitetas, Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, Vilnius, 201209.

K. Rupeikaitė
V. Gradinskaitė

10-oji respublikinė estetikos ir meno filosofijos konferencija Meno psichologija meną
tyrinėjančių mokslų sistemoje, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros
tyrimų skyrius, Vilnius, 2012-05

V. Gradinskaitė

19-oji kasmetinė tarptautinė interdisciplininė judaikos konferencija Maskvoje, “Sefer”
centras, 2012-01.

V. Gradinskaitė

2012 birželio 04-05 dienomis D. Selčinskaja dalyvavo konferencijoje Rygoje
„Muziejai ir memorialinės Holokausto vietos“ su pranešimu „ Ekspozicijos
Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas“ koncepcija ir sukūrimo istorija“.
2012 05 05-06 Minskas, Baltarusija, Общественная организация “Еврейский
исторический институт в Польше” Белорусское добровольное общество охраны
памятников истории и культуры, tarptautinė konferencija “Еврейская тематика в
образовательных междисциплинарных проектах”. Pranešimas „Литовский Атлас
Холокоста – от идеи к реализации проекта“.

D. Selčinskaja

2012 05 16 Šiauliai, „Šiaulių regiono tautinių mažumų kultūrų savitumai ir
bendrumai“ P. Višinskio viešoji biblioteka. Pranešimas „ Žydų bendruomenės
Šiauliuose istorija ir likimas“.

M. Jakulytė-Vasil

2012 06 04-06 Ryga, Latvija, Riga Ghetto and Latvian Holocaust Museum, tarptautinė
konferencija “Holocaust museums and memorial places in post-communist countries –
challenges and opportunities”. Pranešimas “Holocaust memorialisation in Lithuania.
Importance for our remembrance, from Soviet period until nowadays”.

M. Jakulytė-Vasil

2012 06 04-06 Ryga, Latvija, Riga Ghetto and Latvian Holocaust Museum, tarptautinė
konferencija “Holocaust museums and memorial places in post-communist countries –
challenges and opportunities”. Pranešimas „Peculiarities of working with visitors in
Holocaust history exhibition”.
2012 12 17-18 Londonas, Jungtinė Karalystė, Lietuvos ambasada Londone „No

M. Jakulytė-Vasil

N. LatvytėGustaitienė
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Simple Stories II: Lithuanian Jewry in Historical Perspective. Pranešimas „Presentation
of Litvak Centre of Culture and Art in Vilnius“.
Planuota

2012 10 11 Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų
skyrius. Konferencija „Litvakų bendruomenės kultūros, religijos ir meno recepcija
Lietuvoje“. Pranešimas Žydų gyvenimas Druskininkų kurorte.
2012 07 13 Žagarė, Kultūros centras. Konferencija „Istorijos nesuklastosi...“.
Pranešimas „Žagarės sinagogos: palikimas ar paveldas?"
2012 10 11 Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, mokslinė konferencija
„Litvakų bendruomenės kultūros, religijos ir meno recepcija Lietuvoje“. Pranešimas „
Žakas Lipšicas ir totalitarizmas: kūrybinės ir biografinės paralelės“.

A. Rožankevičiūtė

2012-10-11 Vilnius, „Viduramžių agados Chad gadja įtaka šiuolaikinei žydų poezijai
ir kinui“, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyrius.

V. Gradinskaitė

„Abromo Suckeverio lyrikos estetizmas: Jung Vilne periodas“, Lietuvos kultūros
tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyrius, Vilnius, 2012-10-11

I. Murauskaitė

Prasmės galia: „Rago balso“ įvaizdis Biblijos pasakojimuose. Tarptautinė tarpdalykinė
mokslinė konferencija „Pasaulis sudėtas iš pasakų: tarpdisciplininio diskurso sąsajos ir
pokyčiai“. Mykolo Romerio universiteto humanitarinių mokslų institutas. Vilnius,
2012 m. rugsėjo 13-16 d.
„Pesacho agada Ožiukas: reikšmė ir simboliai, atspindžiai žydų dailėje ir nūdienos
interpretacijos“, Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas,
Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, Vilnius, 2012-09

K. Rupeikaitė

V. Gradinskaitė

„Autoportretas: žydų dailininkas ir jo tauta”, Lietuvos kultūros tyrimų instituto
Lyginamųjų kultūros tyrimų skyrius, Vilnius, 2012-05

9. Kiti darbai

Devynioliktoji tarptautinė
judaikos konferencija
„Sefer“, Maskva

“Развитие еврейских музеев Литвы (Žydų muziejų raida Lietuvoje), “Sefer” centras,
Maskva, 2012-01

Vienuolikta respublikinė
konferencija „Rytai-Vakarai:
tarpkultūrinės sąveikos ir
akultūracijos procesai“,
Lietuvos kultūros tyrimų
institutas, Vilnius.
Informacijos teikimas
Kultūros paveldo
departamentui apie

Nebuvo įgyvendinta.

2012 m. III ketvirtį susitikta su Kultūros paveldo departamento direktore, perduota
informacija apie Holokausto paminklų būklę Lietuvoje, sudarytas sąrašas vertų įtraukti
į Kultūros paveldo apskaitą, taip pat jau esančių apskaitoje tačiau nuniokotų vandalų

V. Gradinskaitė

M. Jakulytė-Vasil

Holokausto paminklus
Lietuvoje.
Nebuvo planuota

Planuota

Įsigyti naujų leidinių (115
vnt.);
Planuota

sąrašas.
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2012 03 25-04 02 komandiruotė į Izraelį, kurios metu buvo susipažinta su privačiu Š.
Epšteino archyvu (dokumentai jidiš kalba), taip pat rinkta informacija apie litvakus
„Beth Hatefutsoth: the Museum of Jewish People“ muziejuje.

N. LatvytėGustaitienė

2012 m. liepos mėn. darbas kartu su kino studija „Kopa“ prie filmo „Lechaim“
redagavimo.

R. Kostanian

2012 08 31. Vilnius, Lukiškių kalėjimas. Memorialinės lentos atidengimas. Pranešimas
apie Menachemą Beginą.
2012 09 03-08 dalyvavimas Vašingtono Holokausto muziejaus renginiuose.

R. Kostanian

Paskaitų skaitymas Lietuvos žydų bendruomenėje:
2012 m. „Žydai ir arabai“, „Antisemitizmo šaltiniai“.

J. Greismanas

Sukurtas dokumentinis filmas apie Kuklianskių šeimos gelbėjimosi istoriją. Filmas
pavadintas „Gyvybės ir kančių duobė“ (lietuviškoji versija) ir „The Pit of Life and
Torment (angliškoji versija). Dokumentiniam filmui panaudoti Mošė Kuklianskio,
vienintelio šios istorijos liudininko sulaukusio šių dienų, o dabar gyvenančio Izraelyje,
prisiminimai. Filmuota visose minimų įvykių vietose – Gardine, vaizdingoje Dzūkijoje,
dalyvaujant dideliam Mošė, Anos ir Samuelio Kuklianskių vaikų ir anūkų būriui bei
šios šeimos gelbėtųjų palikuonims.
Tarptautinės Holokausto dienos proga muziejaus Tolerancijos centre 2013 sausio 24 d..
vyks šio dokumentinio filmo pristatymas.

Danutė Selčinskaja
Dokumentinio
filmo režisierė
Lilija Kopač
projekto vadovė,
scenarijaus
bendraautorė
Danutė Selčinskaja

Sukurtas dokumentinis filmas „Susitikimas su nacionalistais“ (15 min. trukmės).

M. Zingeris
Režisierius Jonas
Ohman
K.Rupeikaitė

2012 12 susitikta ir aptarta galimybė bendradarbiauti, kuriant edukacine programas
muziejuje su Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti direktoriaus pavaduotoja, edukacinių projektų
koordinatore I. Vilkiene.
Muziejaus darbuotojų, lankytojų konsultacijos žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu,
apie 50.

N. LatvytėGustaitienė
M. Jakulytė-Vasil

Įsigyti 53 leidiniai;

R.Levitaitė
T.Melnik

Surinktos medžiagos „Žydų švietimas tarpukariu ir pokario laikotarpiu“
susisteminimas, aprašymas ir perdavimas muziejaus fondams.

O.Movšovič
J.Sedova
Savanorė J.Rozina

I. Guzenberg

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

2. LIMIS (vykdyti parengiamieji
darbai)
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Į muziejaus rinkinių
informacinę sistemą RIS
numatoma įvesti 250
eksponatų

Planuota

Į muziejaus rinkinių informacinę sistemą RIS įvesta 100 eksponatų.

Į VVGŽM Rinkinių informacinę sistemą RIS įvesta mažiau eksponatų nei planuota
todėl, kad LIMIS koordinatorių nurodymu ( 2012-09-20 raštas „Dėl Lietuvos
integralios muziejų informacinės sistemos diegimo muziejuose darbų 2012 m. spalio
mėnesį“) duomenys RIS sistemoje turėjo būti baigti pildyti iki 2012-09-30, nes pagal
minėtąjį raštą nuo 2012 m. spalio 1 d. į RIS įvesti duomenys nebebus perkelti į LIMIS .
Nuo to laiko RIS užbaigta pildyti laukiant naujos LIMIS sistemos. Iki šiol LIMIS
sistema VVGŽM nefunkcionuoja.
Administruojama RIS ir eksponatų skaitmeninimas.
Suderinta ir koreguota bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos dailės muziejumi Dėl
projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas
Lietuvos muziejuose“ įgyvendinimo“ . Sutartis Nr. 229 pasirašyta 2012-01-24
Suderintas 2012 m. LIMIS diegimo VVGŽM grafikas.

Planuota

A.Niunkaitė
Račiūnienė
M.Traubienė
M.Abelovičienė

A.Niunkaitė
Račiūnienė

Pagal 2012-03-27 Valstybės turto patikėjimo sutartį Nr. T-18// Nr. 238 iš Lietuvos
dailės muziejaus balanso į VVGŽM balansą perduota techninė ir programinė įranga,
skirta projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos diegimas Lietuvos
muziejuose“

G. Minderis

Duomenų ir klasifikatorių iš RIS perdavimas Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus
įgaliotam UAB „Webmedia“ projekto LIMIS vyr. programuotojui A. Jagdzevičiui.
Įgaliojimo Nr. V. 8-18, 2012-02-01

A. Niunkaitė
Račiūnienė
G. Minderis

Duomenys ir klasifikatoriai į VVGŽM LIMIS-M sistemą iki šiol neperkelti, LIMIS-M
sistema neveikia, testavimo darbai nebuvo vykdyti.

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

Planuota

Skaitmeninti – 1200 vnt.

Korespondencija su LIMIS koordinatoriais dėl LIMIS diegimo darbų, duomenų ir
klasifikatorių tikslinimo, pateikti atsakymai į LIMIS koordinatorių užklausas
elektroniniu paštu.

A. Niunkaitė
Račiūnienė

Eksponatai atrenkami pagal šiuos kriterijus - interesantų poreikiai, dokumentavimas
restauravimo procese, turinys, fizinė būklė.

A.Niunkaitė
Račiūnienė
I. Nikitina
I. Murauskaitė

Iš viso suskaitmeninta 842 VVGŽM fondo rinkinių eksponatai (1200 skaitmeninių

A.Niunkaitė

skaičius

atvaizdų).
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Suskaitmeninti 475 Raštijos, dokumentų ir afišų rinkinių eksponatai (629 skaitmeniniai
atvaizdai).

Račiūnienė
M.Traubienė
M.Abelovičienė

Suskaitmeninti 217 daiktinių, dailės ir Ž. Lipšico memorialinio rinkinio eksponatų (421
skaitmeninis atvaizdas).
Suskaitmeninta 150 fotografijos eksponatų.
3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo
projektuose (pavadinimas,
partneriai, kt.)
4. Skaitmeninimo ir darbo su
duomenų bazėmis gebėjimų
ugdymas (dalyvavimas darbo
grupėse, mokymuose)

5. Kiti darbai

Dalyvavimas projekte „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS)
diegimas Lietuvos muziejuose“. Sutartis su Dailės muziejumi Nr. 229 pasirašyta 201201-24
LIMIS-M posistemio administratorių mokymai, Lietuvos dailės muziejus, Vilnius,
2012-09-24/25

A.Niunkaitė
Račiūnienė
G. Minderis
A.Niunkaitė
Račiūnienė
VVGŽM LIMIS
administratorius
G. Minderis

LIMIS-M posistemio muziejaus darbuotojų mokymai, Lietuvos dailės muziejus,
Vilnius, 2012-10-3/4
Tęsiami darbai tvarkant gelbėtojų skyriaus archyvą – užvedant naujas ir papildant
esamas gelbėtojų bylas naujai gauta informacinė medžiaga, liudijimais ir
fotografijomis. Vykdomas skyriaus archyvo duomenų bazės sisteminimas ir
kompiuterizavimas.

O. Movšovič
I. Murauskaitė
D. Selčinskaja
R. Kaplinskaja
A. Bogatyriova
R. Kripaitė

Tęsti esamų knygų įvedimą į
kompiuterinį katalogą (120
vnt.);

Įvesta į kompiuterinį katalogą (173 vnt.).

R.Levitaitė
T.Melnik

Numatoma parengti ir
išplatinti 10 pranešimų
spaudai apie muziejaus
renginius ir parodas.
Tikimasi 2 radijo pranešimų,
1 televizijos laidos apie
muziejaus rinkinius bei
renginius.

Pageidaujama informacija buvo teikiama suinteresuotiems asmenims. Skyrių apie žydų
gelbėtojus į savo knygą „Molėtai 625“ įtraukė Vaidotas Žukas, apie žydų gelbėtojų
apdovanojimo ceremonijas rašė įvairūs periodiniai leidiniai
http://www.kmintys.lt/?psl=musu_zmonas&id=1 (istorikės Aldonos Vasiliauskienės
straipsnis);
Pasvalio krašto žurnalas "Šiaurietiški atsivėrimai" (istoriko Gražvydo Balčiūnaičio
straipsnis).

Danutė Selčinskaja
Ana Bogatyriova

M. Zingerio ir K. Rupeikaitės interviu apie Holokausto švietimo situaciją Lietuvoje ir
VVGŽM veiklą Holokausto švietimo srityje Vienos Wiesenthalio instituto leidžiamam
naujienlaiškiui (2012 m. Nr. 2, p. 5-7).

M.Zingeris
K.Rupeikaitė

K. Rupeikaitės interviu Lietuvos radijui apie parodą „Wergelando palikimas“ laidai

K. Rupeikaitė

Nebuvo planuota

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

Planuota

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE
1. Informacija žiniasklaidai apie
muziejų, jo rinkinius ir renginius
(nurodyti parengtų informacinių
pranešimų spaudai, radijo ir
televizijos laidų, kuriose dalyvauta,
skaičių)

25
rusų kalba (žurnalistė O. Ugriumova). 2012.09.22.
K.Rupeikaitės interviu LRT TV laidai „Menora“, skirtas TC vykusiam geriausio
moksleivių sukurto „Himno Tolerancijai“ konkurso finalui, 2012 11 24.

K.Rupeikaitė

2012 05 30 pokalbis su žurnaliste ir filmų prodiusere Rene Nathan ape žydų istoriją
Lietuvoje.
2012 08 31. Interviu LRT televizijai apie Menachemą Beginą.
2012 09 17. Interviu žurnalistui Bernard Dichek „Jerusalem Report“.

R. Kostanian

2012 04 04 Interviu LRT programos Klasika laidai „Žmonės ir idėjos“.
2012 04 12 Interneto dienraštis www.bernardinai.lt Milda Jakulyte-Vasil: „Misija
Sibiras – tai tik pusė istorijos. Kita pusė – greta mūsų“
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-04-12-milda-jakulyte-vasil-misija-sibiras-taitik-puse-istorijos-kita-puse-greta-musu/80366

M. Jakulytė-Vasil

2012/4 Akademikern (Švedų mokslo populiarinimo žurnalas) Interviu su M. JakulyteVasil „En atlas som ger kalla karar“ http://www.akademikern.se/text/en-atlas-som-gerkalla-karar
2012/2 (61) Gedenkdienst (Austrijos laikraštis) Interviu su M. Jakulyte-Vasil „So viele
Orte sind von der historishen Forschung noch unbeachtet“
http://www.gedenkdienst.at/index.php?id=768
2012 09 23 interviu laikraščiui „Vilniaus diena“. R. Grigolytės interviu su N. LatvyteGustaitiene „ Kas tas ponas Holokaustas?“.
http://www.diena.lt/naujienos/miestas/-kas-tas-ponas-holokaustas-arba-kaip-lankomeatminties-vietas-450224

N. LatvytėGustaitienė

Pranešimas spaudai. Samuelio Bako molbertas lagamine (VGSJM info. 2011 12 29,
www.bns.lt;
Dailininko S. Bako gyvenimo stotys (IQ.lt, www.iq.lt, http://iq.lt/iqlife/kultura/dailininko-s-bako-gyvenimo-stotys/ , 2011 12 29);
Šimtus savo paveikslų S. Bakas norėtų padovanoti Lietuvai (Author: ELTA,
www.atn.lt, http://az.atn.lt/straipsnis/98655/simtus-savo-paveikslu-sbakas-noretupadovanoti-lietuvai , 2011 12 30);
Samuelio Bako paroda “Gyvenimo stotys” atskleidžia dailininko kūrybos raidą
(15min., www.15min.lt, http://www.15min.lt/naujiena/kultura/renginiai/samueliobako-paroda-gyvenimo-stotys-atskleidzia-dailininko-kurybos-raida-29187647#axzz1iInoknG1 , 2011 12 30);
Žaibas dailininkui S. Bakui sutrukdė atvykti į savo paties parodą (Rūta
Mikšionienė, www.lrytas.lt, http://www.lrytas.lt/-13260885271323957566%C5%BEaibas-dailininkui-s-bakui-sutrukd%C4%97-atvykti-%C4%AF-savo-patiesparod%C4%85.htm , 2012 01 09);
S. Bakas demonstruoja savo darbus (lrytas.lt, www.lrytas.lt; http://www.lrytas.lt/-

I.Šadzevičienė
I.Pocienė
K.Rupeikaitė

26
13268771171326771124-s-bakas-demonstruoja-savo-tapybos-darbus.htm, 2012 01 18)
S. Bakas savo paveikslus nori dovanoti Lietuvai (Monika Petrulienė, www.delfi.lt,
http://pramogos.delfi.lt/culture/sbakas-savo-paveikslus-nori-dovanotilietuvai.d?id=53521809, 2011 12 29);
Vilniuje atidaryta išeivijos dailininko Samuelio Bako darbų paroda (bernardinai.lt,
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-12-30-vilniuje-atidaryta-iseivijos-dailininkosamuelio-bako/74560/print, 2011 12 30);
Samuelis Bakas: išvarymas iš rojaus (Ieva Šadzevičienė, www.bernardinai.lt,
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-01-23-samuelis-bakas-isvarymas-isrojaus/75730 , 2012 01 23);
Šachmatai: pirmia muziejus, lobis paskui (Danutė Šepetytė, „Respublika“, 2012 01
04, p. 6)
Potėpiuose – prisiminimų aidai (Rūta Peršonytė, „Stilius“, 2012 01 03, p. 30)
Video reportažas: Dailininkas Samuelis Bakas – apie kūrybą ir save (Author:
www.bernardinai.lt, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-03-15-dailininkassamuelis-bakas-apie-kuryba-ir-save/78827 , 2012 03 15);
Video reportažas. Grįžtantis litvakų paveldas: dailininko Samuelio Bako gyvenimo
stotys (www.bernardinai.lt, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-01-13-griztantislitvaku-paveldas-dailininko-s-bako-gyvenimo-stotys/75343 , 2012 01 13);
Video reportažas apie S. Bako parodą VVGŽM TC laidoje “Menora”, LRT TV,
www.lrt.lt , 2012 01 21;
Video reportažas apie parodos “Samuelis Bakas. Gyvenimo stotys” atidarymą LRT
žinių laidoje “Panorama”, www.lrt.lt, 2012 12 29;
Video reportažas apie parodos “Samuelis Bakas. Gyvenimo stotys” atidarymą 5TV
žinių laidoje (www.5tv.tv; http://www.penki.lt/lt/Samuelio-Bako-molbertas-lagamineparoda-Gyvenimo-stotys.video?id=235157&rid=8206) 2012 12 29;
Radijo laida. Pasikalbėjimai apie S. Bako darbų parodą, LR radijo 1 kanalas,
“Kultūra”, 2012 01 28.
Pranešimas spaudai apie TC įvykusį Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos
minėjimą „Klausimai apie pasaulį, kuriame gyvenime“, išplatintas BNS svetainėje,
2012 01 27 d.
Informacinis pranešimas. Tolerancijos centre – Pasaulio Tautų Teisuolių
apdovanojimo ceremonija, www.bernardinai.lt,
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-04-16-tolerancijos-centre-pasaulio-taututeisuoliu-apdovanojimo-ceremonija/80591 , 2012 04 17.
Pranešimas spaudai. Tai kas buvo išvežta – sugrįžta: Rafaelio Chwoleso Vilnius.
(VVGŽM info, www.elta.lt http://www.elta.lt/pranesimai.php?prID=10607, 2012 06
06)
Video reportažas. Leidžiama išvežti. Rafaelio Chwoleso Vilnius, www.bernardinai.lt,
http://www.bernardinai.lt/tv/laida/619/leidziama-isvezti-rafaelio-chwoleso-vilnius,
Bernardinai TV, 2012 06.
Video reportažas. Parodos „Leidžiama išvežti“: Chwoleso Vilnius“ atidarymas, LRT
TV, „Panorama“, 2012 06 13 d.
Tai kas buvo išvežta – sugrįžta: Rafaelio Chwoleso Vilnius, www.bernardinai.lt,
http://pramogos.delfi.lt/kultura/tai-kas-buvo-isvezta-sugrizta-rafaelio-chwoleso-
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vilnius.d?id=58872335, 2012 06 07;
Antanas Šimkus. Kultūros skiautinių savaitlaiškis, www.bernardinai.lt,
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-06-15-antanas-simkus-kulturos-skiautiniusavaitlaiskis-rodant/84003 2012 06 15.(Pastraipa apie R. Chwoleso parodą);
Dovana Lietuvai – jautriai nutapytas pokario Vilnius, „Veidas“, 2012 06 11, p. 7;
Vilnius drobėje, „Vilniaus diena“, 2012 07 13, p. 14. (pranešimas apie veikiančią R.
Chwoleso parodą“).
Trumpas pranešimas apie TC veikiančią R. Chwoleso parodą, „Lietuvos rytas“ („Mūzų
malūnas“), 2012 06 11, p. 16.
Laima Laučkaitė. Rasti Vilnių Paryžiuje. 7 meno dienos, 2012 07 27,
http://archyvas.7md.lt/lt/2012-07-27/daile_2/rasti_vilniu_paryziuje.html (R. Chwoleso
paroda).
Straipsnis apie JAV Holokausto memorialinio muziejaus vizitą VVGŽM Tolerancijos
centre: Ar žydų paveldas – Lietuvos paveldas?, www.balsas.lt,
http://www.balsas.lt/naujiena/618195/ar-zydu-paveldas-lietuvos-paveldas-foto, 2012
09 05;
Wergelando palikimas. Žydų gyvenimas Norvegijoje 1851 – 1945, www.vilniusevents.lt, http://www.vilnius-events.lt/lt/renginiai/wergelando-palikimas-zydugyvenimas-norvegijoje-18511945-m, (anonsas apie parodą);
Paroda Wergelando palikimas. Žydų gyvenimas Norvegijoje 1851 – 1945,
www.kpd.lt, 2012 09 13, http://www.kpd.lt/lt/node/2214(info apie parodą);

2. Reklama (nurodyti projektus,
kuriems buvo organizuotos
specialios reklamos kampanijos ir
jas trumpai apibūdinti)
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Pranešimas spaudai. Tarptautinei Tolerancijos dienai – moksleivių sukurti himnai,
www.15min.lt, http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/mokslo-metas/tarptautineitolerancijos-dienai-moksleiviu-sukurti-himnai-394-278947, 2012 11 14;
Pranešimas spaudai. Tarptautinei Tolerancijos dienai – moksleivių sukurti himnai,
www.bernardinai.lt, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-11-15-tarptautineitolerancijos-dienai-moksleiviu-sukurti-himnai/90875, 2012 1115;
LRT TV laidoje „Menora“, reportažas apie TC vykusį geriausio „Himno Tolerancijai“
konkursą, 2012 11 24;
Video reportažas apie parodos „Žmogus nežmoniškumo apsuptyje“ ir švedų
profesoriaus Ulf Zander paskaitą LRT TV, laidoje „Panorama“, www.lrt,lt, 2012 12
05;
Informacinis pranešimas, parengtas pagal LRT reportažą: Vilniuje prisimenamas
žydų gelbėtojas R. Wallenbergas, www.lrt.lt, 2012 12 06; (negaliu nukopijuoti
linko);
Publikacija apie parodos „Žmogus nežmoniškumo apsuptyje“ atidarymą lenkų kalba:
www.pogon.lt, http://pogon.lt/wiadomosci/868-czlowiek-w-nieludzkim-otoczeniu.html
, 2012 12 04.
Pakartotinai išleisti muziejaus filialus ir ekspozicijas pristatantys lankstinukai
„Paneriai“, „Holokausto ekspozicija“.
Išleistas naują internetinį muziejaus projektą pristatantis lankstinukas „Lietuvos žydų
bendruomenės Holokausto akivaizdoje: (Ne)užmiršti vardai ir likimai“.

N. LatvytėGustaitienė
M. Jakulytė-Vasil
V. Sideraitė Alon
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Paroda „Samuelis Bakas. Gyvenimo stotys“.
Reklaminis parodos video klipas. Rodytas LRT TV nuo 2011 12 26 iki 2012 01 08;
Reklaminis audio klipas. Leistas per LR radiją nuo 2012 02 13 iki 2012 03 27 d.;
Reklaminiai baneriai interneto portaluose: www.lrtytas.lt, www.delfi.lt,
www.bernardinai.lt;
Parodos plakatai, iškabinti viešose erdvėse.
Pusryčiai (susitikimas su žurnalistais) su Marku Zingeriu: pašnekesys apie dailininką
Samuelį Baką ir ne tik... (2012 01 05).

3. Kita veikla

Pagal muziejaus poreikius

I.Pocienė

Paroda „Leidžiama išvežti“: Rafaelio Chwoleso Vilnius“
Viešose erdvėse, Vilniaus gatvėse, iškabinti reklaminiai stendai, „JC Deceau Lietuva“
(2012 rugpjūtis / rugsėjis);
Parodos atidarymo spaudos konferencija (2012 06 13).
Rafaelio Chwoleso parodai buvo kuriama radijo reklama, transliuota LRT, mieste
reklamos stenduose buvo iškabinti plakatai, reklamuojantys parodą.
2012m. vasario 17-24 d. komandiruotė į Paryžių, Prancūzijos Respubliką, su tapytojo
Rafaelio Chvoleso šeima aptarti jo kūrybinio paveldo perdavimo Lietuvai ir parodos
surengimo klausimais.
2012 m. kovo 3-7 d. komandiruotė į Izraelio valstybę, Užsienio reikalų ministro A.
Ažubalio delegacijos sudėtyje.
2012 m. birželio 24-28 d. komandiruotė į Mechelen, Belgijos Karalystę, dalyvaujant
Muziejų ir memorialų komiteto posėdžiuose (ITF).
2012 m. spalio 11-18 d. komandiruotė į Jungtines Amerikos Valstijas, pasirašyti
bendradarbiavimo sutartį, aptariant dvišalio bendradarbiavimo problemas ir patikslinti
sutartį su Žydų mokslo institutu, dalyvauti Lietuvos ambasados JAV renginiuose ir
Samuelio Bako naujausios parodos atidaryme.

I.Pocienė
V. Sideraitė Alon

Dalyvavimas kasmetinėje Europos žydų muziejų asociacijos vadovų konferencijoje
Vienoje 2012 m. lapkričio 17-22 dienomis ir tarptautinės organizacijos „Holocaust
Remembrance Alliance“ (buvusios ITF) Muziejų ir memorialų komiteto posėdžiuose
Lježe 2012 m. gruodžio 10-14 d.

K. Rupeikaitė

Rugsėjo 23-26 d. Lietuvos ambasados Londone kvietimu dalyvauta susitikimuose
Londone su Imperinio karo muziejaus istorikais, lankytasi Londono žydų muziejuje ir
ORT‘o būstinėje, aptariant bendradarbiavimo galimybes.

K. Rupeikaitė
N. LatvytėGustaitienė

Ekskursijos „Holokausto ekspozicijoje“:
2012 05 21 interaktyvus pokalbis su Europos šalių studentais (projektas „Karo
atmintis“).
2012 05 26. 7 lankytojai iš Norvegijos (ekskursija ir dalinimasis patirtimi).
2012 05 28. 25 lankytojai iš Vokietijos.
2012 05 26. 26 lankytojai iš Norvegijos.
2012 06 01. 3 lankytojai iš Australijos.
2012 06 21. 25 lankytojai iš JAV
2012 07 15. 9 lankytojai iš JAV (Vašingtono Holokausto muziejus).

M. Zingeris

R. Kostanian
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2012 08 30. 7 lankytojai iš JAV. (Vašingtono Holokausto muziejus).
2012 09 03. 34 lankytojai iš JAV (Vašingtono Holokausto muziejus).
2012 09 10. 10 lankytojų iš JAV (Vašingtono Holokausto muziejus).
2012 09 24. 18 mokinių iš Vilniaus Užupio gimnazijos.
2012 10 11. 4 lankytojai iš Rusijos („Tagankos“ teatras).
2012 12 09. 50 mokinių ir studentų. Projektas „Panerių lopšinė“.
2012 m. buvo pravesto 5 ekskursijos Panerių memoriale, 5 ekskursijos „Žydiškasis
Vilnius“, 39 ekskursijos (iš jų 29 moksleiviams) „Holokausto ekspozicijoje“.

J. Greismanas

„Holokausto ekspozicijos“ trūkumų įvardijimas.

Planuota

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

Pagal poreikius ir interesantų
užklausas teikti informacinemetodines konsultacijas.

Nuolat teikiama lankytojus dominanti informacijos muziejaus lankymo, ekskursijų
užsakymo, darbo laiko ir pan. klausimais.

Z. Lukjanenko

Teikta būtina informacija žiniasklaidai ir suinteresuotoms visuomeninėms
organizacijoms apie ekspoziciją Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa ir
Pasaulio Tautų Teisuolių bei Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimo
ceremonijas.

D.Selčinskaja
R.Kripaitė

2012 11 12 atsakymas H. Margol (JAV) į užklausimą apie žydų karius savanorius
(pateiktas sąrašas žuvusiųjų).
2012 12 03 atsakymas S. Atamukui (Izraelis) žydų istorijos klausimais.
2012 12 konsultacijos R. Vanagatei (Lietuva) žydų istorijos klausimais.

R. Kostanian

2012 03 Manfred van Eyk (Olandija) Holokaustas Lietuvoje, renkama medžiaga filmui
2012 07 Lenkijos Žydų istorijos muziejus, dėl Vytauto privilegijų žydams
2012 08 Rima Armbrüster (Vokietija), dėl Lietuvos žydų kurie nacių koncentracijos
stovyklose
2012 09 Arūnas Bačiūnas, Vilkijos apylinkės seniūnas, dėl atminimo akmens
pastatymo Seredžiaus žydų žudynių vietoje Skrebėnų miške.
2012 12 Gintarui Lučinskui,apie Daugų žydų bendruomenę.

M. Jakulytė-Vasil

2012 01 18 konsultacija Odile Suganas (Prancūzija) apie rašytoją D. Umru.
2012 04 12 konsultacija Marie Lerner (Brazilija) apie žydų istoriją Molėtuose.
2012 06 21 konsultacija Vašingtono Holokausto muziejaus atstovams (JAV) apie
„Holokausto ekspozicijos“ renovaciją.
2012 07 13 konsultacija Uri Chanoch (Izraelis) apie žydų organizacijas Žasliuose
tarpukariu.
2012 11 29 konsultacija Danit Peleg (Izraelis) apie dokumentų paiešką LCVA.
2012 12 19 konsultacija Danit Peleg (Izraelis) apie žydų bendruomenes veiklą
Panevėžyje.
2012 m. teiktos konsultacijos:

N. LatvytėGustaitienė
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B. Levitz (Kanada) šeimos geneologijos klausimais.
Tim Ocher (JAV) žydų kapinių tvarkymo klausimu.
Ministro Pirmininko tarnybai apie žydus Nobelio premijos lauretus.
L. Ašmontas (Lietuva) dėl informacijos apie A. Greičiaus likimą.
Izraelio ambasadai apie turimus dokumentus, susijusius su emigracija.

2. Metodinės medžiagos rengimas
(tema, tikslinė grupė, sklaidos
būdas)
3. Darbas su stažuotojais ir
praktikantais

Planuota

Tęsti bendradarbiavimą su
Austrijos ,,Gedenkdienst“
organizacija ir Lietuvos bei
užsienio universitetų studentų
praktikos VVGŽM.

G. Žirikova

Konsultuota 17 interesantų (Lietuvos ir užsienio tyrėjų, muziejininkų) judaikos
klausimais.

A. Niunkaitė
Račiūnienė

Konsultuota 12 VVGŽM ir kitų Lietuvos muziejų kolegų dėl hebrajiškų vardų ir
terminų bei jų transkripcijos į lietuvių kalbą klausimais.

I. Murauskaitė

Atlikta unikalaus judaikos objekto ekspertizė.
Vykdant 2012 m. birželio 29 d. VVGŽM direktoriaus nurodymą atlikta Rolando
Valiūno pateiktos, 2012 liepos 3 d. Kultūros paminklų restauravimo įmonėje
„Rūpintojėlis“ apžiūrėtos ir nufotografuotos akmeninės dekoruotos plokštės su įrašais
hebrajiškais rašmenimis ekspertizė. Ekspertizės rezultatai pateikti 2012-07-16
Tarnybiniame rašte. Ekspertizės metu nustatyta, kad tai memorialinė Užupio sinagogos
plokštė, skirta donatoriui Aria Leibui, Mošės sūnui, atminti.
Kino filmų, skirtų peržiūrai Holokausto ekspozicijoje, atranka ir jų pritaikymas
demonstravimui. Informacinės medžiagos, pristatančios filmus, paruošimas.
Filmai atrinkti ir pritaikyti demontravimui. Informacinė, filmus pristatanti medžiaga
paruošta. 2012 09 23 įvyko pirmasis kino filmų demonstravimo seansas.
Studentės Marijos Kučikaitės (Berlynas) praktika 2012 07-09. Praktikos metu buvo
renkama informacija parodai „Žydai sovietmečiu“, vykdomas lankytojų anketavimas,
paruoštas maršrutas po Vilniaus geto teritoriją savarankiškam turistų lankymui.

A. Niunkaitė
Račiūnienė

N. LatvytėGustaitienė
R. Kostanian
N. LatvytėGustaitienė

Studentės Aistės Marijos Žemaitytės (Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas)
praktika 2012 08. Praktikos metu studentė surinko informaciją apie Didžiają sinagogą
Lietuvos centriniame valstybės archyve, Kultūros paveldo centres, Lietuvos
centriniame apskrities archyve.
Studento Manto Šikšniano (Lietuvos edukologijos universitetas, Istorijos fakultetas)
praktika 2012 10 29-11 12. Praktikos metu studentas susipažino su dokumentų paieška
Lietuvos centriniame valstybės archyve, pagal archyvines bylas ieškojo medžiagos apie
Linkuvos, Švenčionių žydų bendruomenes.
Austrijos ambasadoriaus sūnaus Tonio Koller praktika 2012 07. Įdėta Google
Annalytics į jmuseum.lt svetainę, paruošta atmintinė ruošiant naujos muziejaus
svetainės koncepciją, atsižvelgiant į muziejaus poreikius ir naujausiais technologijas

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

Pagal muziejaus poreikius

2012 m. muziejuje dirbo 59 darbuotojų:
12 darbuotojų priimta/13 darbuotojų atleista.

M. Jakulytė-Vasil

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

Pagal poreikius ir galimybes
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Direktoriaus pavaduotoja K. Rupeikaitė JAV ambasados Lietuvoje kvietimu dalyvavo
IVLP (International Visitors Leadership Program) – JAV Valstybės departamento
remiamoje programoje: 3 savaičių stažuotėje Jungtinėse Amerikos Valstijose; stažuotės
tema „Muziejų vadyba JAV“. 2012 m. liepos 7-29 d. Aplankyti žymiausi JAV muziejai
Vašingtone, Niujorke, Klyvlende, Santa Fė ir Los Andžele, dalyvauta pokalbiuose su
muziejų vadovais, parodų kuratoriais, viešųjų ryšių specialistais, lankytasi
kultūriniuose renginiuose.

K. Rupeikaitė

Edukatorių mokymo programa Amsterdamo Žydų istorijos muziejuje 2012 m. gegužės
20-23 d., dalyvė – Ana Bogatyriova.

A. Bogatyriova

2012 04 04 baigti gidų kursai organizuojami Vilniaus turizmo ir informacijos centro.
Išlaikytas egzaminas, gautas gido kvalifikacijos pažymėjimas.

M. Jakulytė-Vasil

2012 04 26 baigti gidų kursai organizuojami „Kivedos“. Išlaikytas egzaminas, gautas
gido kvalifikacijos pažymėjimas.

R.Kripaitė

I.Šadzevičienė tęsė 50 akademinių valandų (2012 m. vasario kursai), B2.3 lygio
prancūzų kalbos kursus, Prancūzų institute;
I.Šadzevičienė tęsė 50 akademinių val. (2012 m. balandžio kursai), B2.4 lygio
prancūzų kalbos kursus, Prancūzų institute;
2011 11 27 – 2011 12 01 d. I.Šadzevičienė dalyvavo Izraelio užsienio reikalų
ministerijoje (Jeruzalė) vykusiame seminare „Viešoji diplomatija“.
I.Šadzevičienė tęsė 50 akademinių valandų (2011 m. rugsėjo kursai), B.2.1 lygio
prancūzų kalbos kursus, Prancūzų institute.

I.Šadzevičienė

Hebrajų kalbos kursai Lietuvos žydų bendruomenėje, nuo 2012-11-24.

A. Niunkaitė
Račiūnienė
Olga Movšovič

Kvalifikaciniai seminarai: darbo teisė – 2 darbuotojai, darbo sauga – 1 darbuotojas,
Civilinė sauga, priešgaisrinė sauga – 3 darbuotojai, raštvedyba, dokumentų forminimas
– 2 darbuotojai.

J.Razumienė

Sudarytas 2013 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.

Personalo
administratorėarchyvarė
Dagmara Bassus

3. Kita svarbi informacija apie
darbuotojus (apdovanojimai ir kt.)
X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas

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

Pagal muziejaus poreikius

Bibliotekos darbas:
Įsigyta - 53 leidiniai;
Įvesta į kompiuterinį katalogą (173 vnt.)
Aptarnauta 164 skaitytojų, išduota 342 leidinių, įvykdyta 138
informacinių užklausų. Surengta 4 naujų ir 4 temines knygų parodas.
Nuolat vykdoma Muziejaus pastatų ir teritorijos priežiūra, organizuotas pastatų
saugojimas, priešgaisrinė ir apsaugos sistemų priežiūra ir aptarnavimas, gaisro
gesinimo priemonių patikra, muziejaus pastatų parengimo darbai žiemos sezonui.
Per metus vykdytas kompiuterinės technikos įsigijimas ir aptarnavimas, perkamos
kanceliarinės ir ūkio prekės; teikiama pagalba įrengiant, eksploatuojant ir išmontuojant
įvairias parodas; vykdytas valymo, budėjimo, smulkaus remonto, transporto paslaugų
koordinavimas ir kontrolė. Pagal muziejaus poreikius vykdyti statybos ir remonto
darbai.

Bibliotekininkės
R.Levitaitė
T.Melnik
J. Razumienė
Ūkio skyriaus
vedėjas A.
Finkelšteinas
R. Kornijenko
V. Peleckis

MUZIEJAUS SAUGYKLŲ SĄLYGŲ GERINIMAS:
Įranga:
• Termohigrografai. Prekių pirkimo sutarties vertė – 15 620 Lt.
• Drėkintuvai. Prekių pirkimo sutarties vertė – 26 560 Lt.
Paslaugos:
• Automatinio gaisrų gesinimo dujomis ir sistemos priežiūros paslaugų sutartis.
Sutarties vertė – 7 000 Lt. Sutarties trukmė – 36 mėn. UAB „Alpitus“.
• Inžinerinės mikroklimato palaikymo įrangos (remonto ir priežiūros) paslaugų sutartis.
Sutarties vertė – 11 000 Lt. Sutarties trukmė – 36 mėn. UAB „Santjana“.
Baldai:
• Stelažai saugykloms. Sutarties vertė – 30 000 Lt.
INVESTICIJŲ PROJEKTAI:
• Parengto Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus pastato esančio Pylimo g. 4
Vilniuje (LŽDK – Lietuvos žydų dailės ir kultūros centras) investicijų projekto pagal
Privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos taisykles koregavimas pagal
Valstybės investicijų programos (VIP) fondo reikalavimus. Projektas pateiktas LRKM,
finansavimas neskirtas.Sutarties vertė – 3 000 Lt.
• Parengtas investicijų projektas - ekspozicijos „Žakas Lipšicas gyvenimo ir kūrybos
vieškeliuose“ Šv. Jokūbo g. 17, Druskininkuose. Kol kas niekam nepateiktas. Sutarties
vertė – 9 000 Lt.
PROJEKTAVIMO PASLAUGOS:
• Panerių memorialo - žudynių vietos ir kapų sklypo plano, prilyginamo detaliojo
teritorijų planavimo dokumentui projektavimo paslaugų sutartis.
Sutarties vertė – 30 000 Lt. UAB „Vilniaus planas“.
KOMPIUTERINĖ ĮRANGA:
• Kompiuteriai, skaneriai, spausdintuvai.
Bendra sutarčių vertė: 65 320 Lt (iš jų 3 400 Lt LIMIS neatlygintina).

G.Minderis

