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TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINIO PLANO FORMA 

 
VALSTYBINIO VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJAUS 

2012  M.  VEIKLOS PLANAS 
 

Veiklos sritis Planuojama Įgyvendinimo 
terminai 

Atsakingi 
asmenys 

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA    
1. Muziejaus tarybos darbas (numatomas posėdžių 
skaičius ir svarstytini klausimai) 

Numatomi 4 Muziejaus tarybos posėdžiai, kuriuose bus 
svarstomos ir tvirtinamos muziejinę veiklą reglamentuojančių 
sprendimų rekomendacijos.  

Per 2012 metus Direktorius 
M.Zingeris 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
muziejininkystei 
K.Rupeikaitė 
Muziejaus veiklos 
koordinatorė 
I. Pocienė 

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių 
dokumentų rengimas 

Pagal poreikius,  vidinės ir išorinės  dokumentacijos, finansinių 
ataskaitų bei projektų tvirtinimas.  

Per 2012 m. M.Zingeris 
K.Rupeikaitė 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
administracijai ir 
projektams 
J.Razumienė 

3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis 
rengimas 

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

Per 2012 metus M. Zingeris 
Tolerancijos centro 
vadovė 
I.Šadzevičienė 
Vyr. fondų 
saugotoja 
A.Niunkaitė 
Račiūnienė 
Rinkinių apskaitos 
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ir apsaugos 
skyriaus vedėja 
I.Murauskaitė 

4. Projektinė veikla (paraiškų rengimas: projekto ir 
fondo pavadinimas) 

Paraiškų teikimas knygos lietuvių kalba leidybai „Atmintinos 
žydų vietos Vilniuje“ (darbinis pavadinimas). 
Lietuvos kultūros rėmimo fondo II etapui.  
(I-ame etape finansavimas negautas) 
 
Planuojama teikti paraiškas dokumentinio filmo ,,Vaikas, kuris 
niekada neverkdavo“ (preliminarus pavadinimas)  apie Kauno gete 
gimusią mergaitę Danutę Pomerancaitę ir jos gelbėtojus, daliniam 
finansavimui gauti. 

2012 metų III 
ketv. 
 
 
 
Per 2012 metus 

Muziejininkė 
I.Guzenberg 
 
 
 
Žydų gelbėjimo ir 
atminimo įamžinimo 
skyriaus vedėja 
D.Selčinskaja 

5. Kiti darbai Tolerancijos centro salės nuoma: numatyti 7 renginiai, kuriems 
2012 m. jau rezervuota salė. 

Per 2012 metus I.Šadzevičienė 

II. MUZIEJAUS RINKINIAI    
1. Eksponatų įsigijimas    
1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas 
posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) 

Numatomi 3 posėdžiai, kuriuose bus svarstoma: 
naujų eksponatų įsigijimas, eksponatų restauravimas, 
muziejinės reikšmės vertybių perkėlimas iš mokslinio 
pagalbinio  į pagrindinį fondą. 

Per 2012 metus Rinkinių 
komplektavimo 
komisijos nariai  

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

Iš viso įsigyti 837 vnt: 
Į pagrindinį fondą – 637 vnt. 
Į pagalbinį fondą – 200 vnt. 
 
Pirkti – 75 eksponatus; priimti neatlygintinai – 762 eksponatus; 
Perkelti iš mokslinio pagalbinio į pagrindinį fondą – 85 vnt. 
 
Priimti į  šiuos rinkinius: 
Į Raštijos, dokumentų ir afišų rinkinius – 100 vnt. 
Į Fotografijos ir atvirukų rinkinius – 120 vnt. 
Į Dailės rinkinius – 65 vnt. 
Į daiktinių eksponatų rinkinius – 17 vnt. 
Į Josifo Šapiro rinkinį – 300 vnt. 
Į Žako Lipšico memorialinį rinkinį – 35 vnt. 
Į Mokslinį pagalbinį fondą – 200 vnt. 

Per 2012 metus A. Niunkaitė 
Račiūnienė 
Rinkinių 
komplektavimo 
komisijos nariai 
I.Murauskaitė 
M.Traubienė 
I.Nikitina 
V.Gradinskaitė 
G.Leonenko 
M.Abelovičienė 

1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta) Pagal poreikius Per 2012 metus  
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1.4. Kiti darbai    
2. Eksponatų apskaita    
2.1. Pirminė apskaita (kiek numatoma išrašyti 
priėmimo aktų, įrašyti eksponatų į pirminės 
apskaitos knygas) 

Parengti 43 priėmimo aktus 
Iš viso įrašyti į pirminės apskaitos knygas - 837 vnt: 
Į pagrindinį fondą – 637 vnt. 
Į pagalbinį fondą – 200 vnt. 
 

Per 2012 metus A.Niunkaitė 
Račiūnienė 

2.2. Inventorinimas (kiek numatoma suinventorinti 
pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų) 

Suinventorinti 1020 vnt. 
 
Pagrindinis fondas – 820 vnt. 
Mokslinis pagalbinis fondas – 200 vnt. 
 
Suinventorinti pagrindinio fondo rinkinių eksponatus: 
Raštijos, dokumentų ir afišų rinkiniai – 100 vnt. 
Fotografijos ir atvirukų rinkiniai – 120 vnt. 
Dailės rinkiniai – 150 vnt. 
Josifo Šapiro rinkinys – 300 vnt. 
Žako Lipšico memorialinis rinkinys – 150 vnt. 

Per 2012 metus  
I.Murauskaitė 
M. Traubienė 
I.Nikitina 
V.Gradinskaitė 
G.Leonenko 
M.Abelovičienė 

2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti kortelių skaičius) 200 kortelių Per 2011 metus M.Traubienė 
M.Abelovičienė 

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek numatoma 
eksponatų nurašyti, perkelti ir kodėl) 

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

Per 2012 metus M.Abelovičienė 
G.Leonenko 
 

2.5. Kiti darbai    
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra    
3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius 
numatoma tikrinti, nurodant juose esančių 
eksponatų skaičių) 

Numatoma patikrinti: 
Raštijos, dokumentų ir afišų rinkiniai – 300 vnt. 
Fotografijos ir atvirukų rinkiniai – 300 vnt. 
Dailės rinkiniai – 250 vnt. 
Josifo Šapiro rinkinys – 300 vnt. 
Žako Lipšico memorialinis rinkinys – 1000 vnt. 
 
Mokslinis pagalbinis fondas – 300 vnt. 

Per 2012 metus A.Niunkaitė 
Račiūnienė 
I.Murauskaitė 
I.Nikitina 
M.Traubienė 
V.Gradinskaitė 
G.Leonenko 
M.Abelovičienė 

3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti 
eksponatų grupes ir kiekį) 

Tapybos eksponatų – 2 vnt. (iš viso reikia 12 vnt.) 
Fotografijos eksponatų – 25 vnt. (iš viso reikia  101 vnt.) 
Raštijos eksponatų – 20 vnt. (iš viso reikia 223 vnt.) 

Per 2012 metus J.Blažytė 
A.Niunkaitė 
Račiūnienė 
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Skulptūra – 9 vnt. (iš viso reikia 14 vnt.) 
Tekstilės eksponatas – 1 vnt. 
 
Nuolat vykdyti prevencinį konservavimą.  

I. Nikitina 
I. Murauskaitė 
 
 

3.3. Restauravimo tarybos darbas (numatomas 
posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) 

   

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

Patikrinti tris saugyklas ir keturias sales Nuolatos Rinkinių apskaitos 
ir apsaugos 
skyriaus 
darbuotojai 

3.5. Kiti darbai Eksponatų saugojimui ir priežiūrai tinkamų medžiagų 
įsigijimas. 
 
 
Tapybos eksponatams tinkamų stelažų įsigijimas, montavimas, 
tapybos saugyklos rekonstrukcijos tąsa. 

Per 2012 metus A.Niunkaitė 
Račiūnienė 
I. Murauskaitė 
J. Blažytė 
 
G. Leonenko 

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

Planuojama, jog VVGŽM Holokausto ekspozicijoje 
(Pamėnkalnio g. 12, Vilniuje) apsilankys 4000 pavienių ir 
organizuotų lankytojų, mokinių, studentų. 
 
    VVGŽM ekspoziciją ,,Panerių memorialas“ (Agrastų g. 15, 
Paneriuose) aplankys 13000 pavienių ir organizuotų lankytojų, 
mokinių bei renginių dalyvių. 
 
    Tolerancijos centre, Naugarduko g.10/2, Vilniuje – 
apsilankys 5250 pavienių ir organizuotų lankytojų, renginių ir 
edukacinių programų dalyvių. 

Per 2012 metus 
 
 
 

Holokausto 
ekspozicijos 
vadovė 
R.Kostanian 
Panerių memorialo 
vadovas 
A.Karosas 
 
 
I.Šadzevičienė 
 

2. Edukacinės programos (tęsiamų ir naujų 
programų temos, kokioms lankytojų grupėms jos 
skirtos, kur vyks) 
 
 
 
 

Naujų VVGŽM Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2) 
vyksiančių edukacinių programų temos: 
1. Rafaelio Chvoleso kūryba; 
2. Mūsų štetlas; 
3. Pesach; 
4. Šavuot; 
5. Sukot; 
6. Dvasinis pasipriešinimas Vilniaus gete (Holokausto 

 
 
1. 2012.03 
2. 2012.04 
3. 2012.04 
4. 2012.05 
5. 2012.09 
 

Edukacinių 
programų vadovė 
A. Bogatyriova 
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ekspozicijoje, Pamėnkalnio g. 12). 

7.  
Tęsiamos 2011 metais sukurtos 4 edukacinės programos:  
„Žydų kalbos“, „Šabo tradicijos“,  „Roš ha Šana”,  „Chanuka“.  
Visos programos skirtos įvairių klasių moksleiviams ir 
suaugusiems.  

6. 2012.06 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta) VVGŽM Tolerancijos centre (Naugarduko g.10/2):  
1 . Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimas- 
„Klausimai apie pasaulį kuriame gyvename“ (Dokumentinio 
filmo: „Samuelis Bakas. Neįvardijama istorija“ (2003) peržiūra 
 
 
 
 2. Projekto „Holokausto Lietuvoje atlasas“ leidinio  
pristatymas visuomenei. 
 
3. Paskaita – susitikimas su žymiu Izraelio skulptoriumi Saadia 
Bahat, gimusiu Lietuvoje, išgyvenusiu Holokaustą. 
 
 
4. Lietuvos žydų genocido dienos minėjimas. Filmo peržiūra: 
„Kuo virsta šešėliai“ (apie Cecile Remis (gimusi Kybartuose) 
ir Fred Deux gyvenimą), susitikimas su Cecile Remis. 
 
5. Jono Vytauto Misevičiaus (1943 – 2009) dokumentinio filmo 
,,Bresto getas'' peržiūra – vakaras, dalyvaujant žmonai 
žurnalistei D.Čiupachinai ir A.Girdzijauskaitei.  
  
6. Kristallnacht minėjimas 
7. Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas 
 
 
6 muziejuje organizuojamų parodų atidarymo renginiai. 
 
Muziejaus renginiai ne muziejuje:  
1.  Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimo ceremonijos 

 
2012 01 26  
 
 
 
 
 
2012 m. kovo 
mėn. 
 
 
2012 m. gegužės 
mėn. 
 
2012 09 23 d. 
 
 
 
2012 m. rugsėjo 
mėn. 
 
 
2012 11 09 
 2012 11 16 
 
 
Per 2012 metus 
 
 
 

 
I.Šadzevičienė  
M.Zingeris 
Administratorius 
R.Kornijenko 
 
Muziejininkė 
M. Jakulytė-Vasil 
 
M.Zingeris 
K.Rupeikaitė 
I.Šadzevičienė  
R.Kornijenko 
 
M.Zingeris  
I.Šadzevičienė  
R.Kornijenko 
 
Parodų kuratorė 
A.Jacovskytė 
 
 
M.Zingeris 
I.Šadzevičienė  
R.Kornijenko 
 
M.Zingeris 
I.Šadzevičienė  
R.Kornijenko 
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rengimas Respublikos Prezidento rūmuose – žydų gelbėtojų 
kandidatūrų apdovanojimui būtinos dokumentacijos parengimas 
ir pateikimas LR Kultūros Ministerijai ir  LR Prezidento 
Kanceliarijai. 
2. Pasaulio Tautų Teisuolių ceremonijų rengimas.  
Partneriai: Izraelio ambasada Lietuvai ir Latvijai ir Lietuvos 
žydų bendruomenė. 

Per 2012 metus 
 
 
 
Per 2012 metus 
 

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

4. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas ir kaip 
numatoma atnaujinti) 

Internetinės muziejaus svetainės naujos koncepcijos kūrimas: 
struktūra, turinys, dizainas. 

Per 2012 metus K.Rupeikaitė, 
J.Razumienė, 
Ekspozicijų ir 
parodų skyriaus 
vedėja 
V.Sideraitė Alon 
I.Pocienė 
G.Minderis 

5. Fondų lankytojų aptarnavimas (kokius ir kiek 
lankytojų planuojama aptarnauti)  

Fondų lankytojų aptarnavimas tiesiogiai ir įvairiomis 
komunikacijos priemonėmis:  
konsultacijos muziejaus fondų, rinkinių, kolekcijų, eksponatų 
atrankos ir panaudojimo klausimais, eksponatų atranka ir 
pateikimas kopijuoti; 
lankytojai: Lietuvos ir užsienio mokslininkai, tyrinėtojai, 
studentai, knygų leidėjai, parodų kuratoriai, projektų rengėjai. 
Planuojama aptarnauti 50 – 80 lankytojų. 

Per 2012 metus Rinkinių apskaitos 
ir apsaugos 
skyriaus 
darbuotojai 

6. Kita veikla Remiant Švietimo ir mokslo ministerijai, tęsti nacionalinį mokinių 
konkursą „Jie gyveno greta mūsų“.  
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.  

2012 m. I p. D. Selčinskaja 
R. Kaplinskaja 
A. Bogatyriova  
R. Kripaitė 
 

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

Rafaelio Chvoleso tapybos parodos „Chvoleso Vilnius“ 
koncepcijos rengimas; 
 
Parodos, skirtos Marko M. Antokolskio 170-osioms gimimo 
metinėms, kurią planuojama atidaryti 2013 m., koncepcijos 

2012 m. I-II 
ketv. 
 
2012-2013 m. 
lapkritis 

Sudaryta darbo 
grupė 
 
V.Gradinskaitė 
I.Nikitina 
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kūrimas, medžiagos šiai parodai rinkimas. 
 
Parodos „Pirmasis sovietmetis 1940 m. birželis-1941 m. 
birželis“ teminio plano rengimas: šaltinių ir istoriografijos 
rinkimas. 
 
 
Ekspozicijos apie Ž. Lipšicą koncepcijos tobulinimas ir 
papildymas. 

 
 
Per 2012 metus 
 
 
 
Per 2012 metus 

 
N.Latvytė-
Gustaitienė 
M.Jakulytė-Vasil 
A.Rožankevičiūtė 
G.Žirikova 
 
G. Leonenko 
A.Rožankevičiūtė 
K.Rupeikaitė 
J.Razumienė 
V.Sideraitė Alon 

2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas ir vieta, 
nurodant filialą) 

Litvakų kultūros ir dailės centro Vilniuje istorinių-
architektūrinių-inžinerinių tyrimų, apmatavimų  bei projektinių 
pasiūlymų užsakymas. 
 
Žako Lipšico memorialinio muziejaus investicijų projektas, 
eksponavimo projektas, architektūrinis-techninis projektas, 
inžinerinių technologijų projektas.. 
 
Papildyti muziejaus ekspoziciją “Išsigelbėjęs Lietuvos žydų 
vaikas pasakoja apie Šoa“ naujais stendais, atspindinčiais 
Arielos Abramovičiūtės Sef ir Ilanos Kamber-Ash išgelbėjimo 
per Holokaustą Lietuvoje istorijas, siekti, kad informacija būtų 
autentiška, tiksli ir pateikta estetiškai, išlaikant dabartinės 
ekspozicijos dizainą. 

Per 2012 metus 
 
 
 
2012 m. I-III 
ketvirtis 
 
Per 2012 metus 
 
 
 

J.Razumienė 
V.Sideraitė Alon 
 
 
J.Razumienė 
V.Sideraitė Alon 
 
D.Selčinskaja 
 
 
 
 

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta) 
 
 

VVGŽM Tolerancijos centre (Naugarduko g.10/2, Vilnius: ) 
 
1. Edukacinė paroda iš Krokuvos Galicijos žydų muziejaus 
„Laiškai Salai“. Partneriai: Lenkijos ambasada Vilniuje; 
 
2.  R.Chvoleso tapybos paroda „R. Chvoleso Vilnius“. 
Partneriai: Prancūzijos institutu Vilniuje, Lietuvos ambasada 
Prancūzijoje; 
 
3. Dailininkės Ewos Tomaszewskos Korczak 

 
2012 04 17 – 
2012 05 25 
 
 
2012 06 19 – 
2012 09 14 
 
 
2012 09 25 – 

 
I.Šadzevičienė 
 
 
I.Šadzevičienė 
 
 
I.Šadzevičienė 
 
I.Šadzevičienė 
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(Lenkija/Prancūzija) tekstilės paroda “Išeinantieji” („Les 
Passants“); 
 
4. Istorinė paroda „Žydų istorija Norvegijoje“ 
 
5.  Litografijų paroda „HERMANN STRUCH.   
Litografijos sukurtos I-ojo Pasaulinio karo metu Lietuvoje“  
(iš Varšuvos  ''Zyd niemalowany'' fondo).  
 
6. Fotografijų paroda „Prieškarinės fotografijos iš muziejaus 
fondų“. 

2012 12 15 
 
2012 III – IV 
ketv. 
 
2012 m. II 
ketvirtis. 
 
 
2012 m. III-IV 
ketvirtis 

 
 
 
K. Rupeikaitė 
I.Šadzevičienė 
 
A.Jacovskytė 
 
 
 
A.Jacovskytė 

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

 Eksponuoti VVGŽM kilnojamas parodas „Jeigu užmiršiu 
aš...“ ir „Vilniaus Geto afišos“ pagal poreikius. 
 
Galimas S. Bako parodos „Gyvenimo stotys“ (37 kūriniai) 
eksponavimas Lenkijos, Prancūzijos ar Vengrijos žydų 
muziejuose. 

Per 2012 metus 
 
 
Per 2012 metus 
 

A.Jacovskytė 
 
 
M.Zingeris 

5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio 
adresas) 

   

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

Bendradarbiavimas su Lenkijos žydų istorijos muziejumi 
,,Wirtualny Sztetl“ projekte. 
 
Bendradarbiavimas su Yad Vašem tyrimų institutu tęstiniame 
tyrime  „Lietuvos žydų bendruomenės Holokausto 
akivaizdoje. (Ne)užmiršti vardai ir likimai“. Duomenų bazės 
turinio koncepcijos sukūrimas, informacijos paieška.  
 
Tęsiamas bendradarbiavimas  Yad Vašem tyrimų instituto 
Teisuolių departamentu tikslinant duomenis apie gelbėtojus ir 
išsigelbėjusius. 

Per 2012 metus 
 
 
Per 2012 metus 
 
 
 
 
Per 2012 metus 
 

M. Jakulytė-Vasi 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
 
 
 
D.Selčinskaja 
 

7. Kiti darbai Poilsio zonos šalia rūbinės TC (mini kavinė bei suvenyrų 
eksponavimo ir pardavimo zona)  projektavimas ir užsakymas 
 
Muziejaus suvenyrų gamyba: atvirutės, plakatai, puodeliai, 
rašikliai, magnetai, pieštukai. 
 

 2012 m. II-III 
ketv. 
 
Per 2012 metus 
 
 

J.Razumienė 
V.Sideraitė Alon 
 
A.Jacovskytė 
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Ekspozicijos „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie 
Šoa“  kompiuterinio terminalo informacijos papildymas nauja 
medžiaga apie apdovanotus žydų gelbėtojus ir jų išgelbėtus 
žmones. 

Per 2012 metus 
 
 
 

D.Selčinskaja 
 
 
 

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

Informacinės medžiagos R. Chwoleso parodos katalogui 
pateikimas ir tikslinimas. 
 
 
 
Monografijos „Žydai Ukmergėje“ atidavimas spaudai. 
 
 
Knygos “Sites de la Memoire Juive de Vilnius” redagavimas ir 
atidavimas spaudai. 

2012 06 mėn. 
 
 
 
 
2012 04 mėn. 
 
 
2012 01- 06 
mėn. 

Muziejininkė 
A. Rožankevičiūtė 
 
Istorijos tyrimų 
skyriaus vedėja 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
 
I. Guzenberg 

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

 Bukletas „Vilniaus Gaonas“ lietuvių ir anglų kalbomis 
 
 
 
 
Rengti muziejaus renginių informacinius plakatus bei 
pakvietimus (elektroninius bei popierinius)  lietuvių ir anglų 
kalbomis. 
 
 
Išleisti muziejaus ekspozicijas ir veiklą pristatantį lankstinuką, 
dalinamą muziejaus lankytojams lietuvių ir anglų kalbomis. 
(liet.k. ir anglų k.);  
 
 
 
Tolerancijos centro renginių informacinio bukleto lietuvių ir 
anglų kalbomis parengimas ir leidyba. 
 
 
 

2012 II ketv. 
 
 
 
 
 

Per 2012 metus 
 
 
 
 
2012 m. I ketv. 
 
 
 
 
 
2012 II ketv. 
 
 
 

K.Rupeikaitė 
N.Latvytė-
Gustaitienė 
A.Rožankevičiūtė 
 
I.Šadzevičienė 
K.Rupeikaitė 
V.Sideraitė Alon 
A. Jacovskytė 
 
K.Rupeikaitė 
V.Sideraitė Alon 
 
 
 
 
I.Šadzevičienė 
K.Rupeikaitė 
V.Sideraitė Alon 
A. Jacovskytė 
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Kasmetinio VVGŽM leidinio apie metinę muziejaus veiklą 
parengimas lietuvių ir anglų kalbomis. 
 
 
 
Bukleto 2011 m. Žūvančiųjų gelbėjimo Kryžiaus ceremonijai 
LR Prezidento Rūmuose parengimas. 
 
 3 muziejaus bibliotekos naujai įsigytų knygų metiniai 
biuleteniai lietuvių kalba. 

 
2012 m. pab.- 
2013 m. pr. 
 
 
2012 m. rugsėjo 
mėn. 
 
Per 2012 metus 

K.Rupeikaitė 
V.Sideraitė Alon 
I.Pocienė 
Skyrių vedėjai 
 
D.Selčinskaja 
 
Bibliotekininkė 
T.Melnik 
I.Pocienė 

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje 
rengimas 

Publikacija periodinėje spaudoje apie S. Bako parodą 
,,Gyvenimo stotys“ . 

2012 m. I ketv. I.Šadzevičienė 

4. Moksliniai tyrimai (temos) Ankstyvasis sovietmetis (1940-1941m.): medžiagos rinkimas 
ir analizė planuojamai parodai.  
 
 
 
 
Medžiagos (istorinio konteksto) rinkimas R. Chwoleso parodai 
 
 
 
XIX a. pab. - XX a. pr. Druskininkų miesto istorinio ir 
sociokultūrinio konteksto medžiagos paieška ir analizė. 
 
Tęstinis tyrimas „Štetl. Žydai Lietuvos provincijoje“. Žydų 
istorinė raida Lietuvos miesteliuose. Informacija spaudoje, 
literatūroje, susirašinėjimo medžiagoje, pagrindiniai archyviniai 
dokumentai, foto ir video medžiagos paieška, liudininkų 
fiksavimas/anketavimas. Gyventojai-bendruomenės įsikūrimas-
veikla-buitis-švietimas-organizacijos-holokaustas-vietinių 
gyventojų prisiminimai. 
 
Tęstiniame tyrimas  „Lietuvos žydų bendruomenės 
Holokausto akivaizdoje. (Ne)užmiršti vardai ir likimai“: 
duomenų bazės turinio koncepcijos sukūrimas, informacijos 

2012 01-09 
mėn. 
 
 
 
 
2012 01-06 
mėn. 
 
 
Per 2012 metus 
 
 
Per 2012 metus 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.Latvytė-
Gustaitienė  
A.Rožankevičiūtė 
M.Jakulytė-Vasil 
G.Žirikova 
 
N.Latvytė-
Gustaitienė  
A.Rožankevičiūtė 
 
A.Rožankevičiūtė 
G.Leonenko 
 
N.Latvytė-
Gustaitienė  
M.Jakulytė-Vasil 
G.Žirikova 
 
 
N.Latvytė-
Gustaitienė  
M.Jakulytė-Vasil 
G.Žirikova 
I.Guzenberg  
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paieška.  (nuo 2012 07) 

5. Mokslinių straipsnių rengimas Straipsnis „Žako Lipšico kūrybos protestas prieš fašizmą“. 
 
Straipsnis „K. Rusecko Madonos restauravimo problemika ir 
specifika“ (pavadinimas preliminarus) . 

2012 m. II p. 
 
2012 m. antra p. 

G.Leonenko 
A.Rožankevičiūtė 
 
J.Blažytė 

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

Tarptautinė konferencija nacių ir sovietinių nusikaltimų 
temomis. Partneriai: JAV Ambasada. 

2012m. gegužės 
mėn. 

M.Zingeris 
I.Šadzevičienė 
I.Pocienė 

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

Pagal poreikius ir galimybes.  
 
 

  

8. Pranešimai mokslinėse konferencijose Ketvirtoji respublikinė žydų kultūrai skirta konferencija  Žydų 
bendruomenės kultūros, religijos ir meno recepcija Lietuvoje, 
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilnius 
 
Vienuolikta respublikinė „Rytai-Vakarai: tarpkultūrinės 
sąveikos ir akultūracijos procesai“, Lietuvos kultūros tyrimų 
institutas, Vilnius 
 
Devynioliktoji tarptautinė judaikos konferencija „Sefer“, 
Maskva 

2012-10-11  
 
 
 
2012-11-16 
 
 
 
2012-01-29/31 

V. Gradinskaitė 
I. Murauskaitė 
 
 
V. Gradinskaitė 
 
 
 
V. Gradinskaitė  

9. Kiti darbai Informacijos teikimas Kultūros paveldo departamentui apie 
Holokausto paminklus Lietuvoje. 
 
Surinktos medžiagos „Žydų švietimas tarpukariu ir pokario 
laikotarpiu“ susisteminimas, aprašymas ir perdavimas muziejaus 
fondams. 
 
 
Video dokumentinio filmo Kelionė į praeitį apie Kuklianskių 
šeimos likimą baigiamojo etapo darbai. (Projekto vadovė ir 
scenarijaus autorė D. Selčinskaja, rež. L.Kopač, TV PRO). 

Per 2012 metus 
 
 
 
Per 2012 metus 
 
 
 
2012 m. III-IV 
k. 
 

M.Jakulytė-Vasil 
 
 
Muziejininkės 
O.Movšovič 
J.Sedova 
Savanorė J.Rozina 
 
D.Selčinskaja  
  

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

Į muziejaus rinkinių informacinę sistemą RIS numatoma įvesti  
250 eksponatų 
 

  Per 2012 metus 
 
 
 
 
 

 A.Niunkaitė 
Račiūnienė 
M.Traubienė 
M.Abelovičienė 
 

2. LIMIS (kokie vykdomi parengiamieji darbai) Administruojama RIS ir eksponatų skaitmeniniams. 
 
Administruojami LIMIS diegimo darbai, duomenų iš RIS į 
LIMIS-M perkėlimas, LIMIS sistemos testavimas ir LIMIS-M 
posistemis. 

Per 2012 metus  A.Niunkaitė 
Račiūnienė 
 
G. Minderis 

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

Eksponatai atrenkami pagal šiuos kriterijus - unikalumas, 
turinys, fizinė būklė. 
Planuojama skaitmeninti dailės, raštijos, daiktinių eksponatų ir 
fotografijos rinkinius. 

Per 2012 metus 
 

A.Niunkaitė 
Račiūnienė 
I. Nikitina 
I. Murauskaitė 

3.2. Numatomų skaitmeninti eksponatų skaičius  Skaitmeninti – 1200 vnt.  
 

Per 2012 metus 
 

A.Niunkaitė 
Račiūnienė 
 
M. Traubienė 
M. Abelovičienė 
 

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

   

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

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

Per 2012 metus 
 

A.Niunkaitė 
Račiūnienė 
G. Minderis 

5. Kiti darbai Tęsti darbus Žydų gelbėjimo ir atminimo įamžinimo skyriaus 
archyve: užvesti naujas ir pildyti esamas gelbėtojų bylas naujai 
gauta informacine medžiaga, liudijimais ir fotografijomis. 
Vykdyti skyriaus archyvo duomenų bazės sisteminimą ir  
kompiuterizavimą. 

Per 2012 metus 
 

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

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE    
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1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo 
rinkinius ir renginius rengimas (nurodyti numatomų 
parengti informacinių pranešimų spaudai, radijo ir 
televizijos laidų kiekį) 

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

    Per 2012 metus 
 
 
 

I.Šadzevičienė  
K.Rupeikaitė 
I.Pocienė 

2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems 
planuojamos specialios reklamos kampanijos)  

Numatoma tęsti S. Bako tapybos parodos ,,Gyvenimo stotys“ 
reklamos projektus:  
organizuoti susitikimą su kultūros ir periodinės spaudos 
atstovais, radijo bei televizijos laidų rengėjais;  
užsakyti radijo ir lauko reklamą;  
skirtingose internetiniuose portaluose talpinti parodos 
reklaminius banerius. 
 
Rafaelio Chvoleso parodai ,,Chvoleso Vilnius“ bus ieškomi 
informaciniai rėmėjai ir atitinkamai planuojama reklamos 
kampanija.  

2012 m. I ketv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 m. gegužės-
rugpjūčio mėn. 

M.Zingeris 
I. Pocienė 
V.Sideraitė Alon  
 
 
 
 
 
 
I. Pocienė 
V.Sideraitė Alon 

3. Kita veikla Teikti būtiną informaciją žiniasklaidai ir suinteresuotoms 
visuomeninėms organizacijoms apie ekspoziciją Išsigelbėjęs 
Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa ir Pasaulio Tautų 
Teisuolių bei Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimo 
ceremonijas. 

Per 2012 metus D.Selčinskaja 
R.Kripaitė 
 

VIII. METODINĖ VEIKLA    
1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais 
muziejaus veiklos kausimais 

Pagal poreikius ir interesantų užklausas teikti informacines-
metodinės konsultacijas, atsakyti į įvairių šalių piliečių, 
muziejininkų, įvairių organizacijų atstovų paklausimus 
muziejaus veiklos, tyrimų bei fondų klausimais. 
 
 
 
 
 

Per 2012 metus M.Zingeris 
K.Rupeikaitė 
A.Niunkaitė 
Račiūnienė  
I.Murauskaitė 
N.Latvytė-
Gustaitienė 
M.Jakulytė-Vasil 
I.Guzenberg 
R.Kostanian 
D.Selčinskaja 
I.Pocienė 

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

Kino filmų, skirtų peržiūrai Holokausto ekspozicijoje, atranka 
ir jų pritaikymas demonstravimui. Informacinės medžiagos, 

2012 m. 01- 06 
mėn. 

N. Latvytė-
Gustaitienė 
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pristatančios filmus, paruošimas.  R.Kostanian 

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais Tęsiamas bendradarbiavimas su Austrijos ,,Gedenkdienst“ 
organizacija ir Lietuvos bei užsienio universitetų studentų 
praktikos VVGŽM. 

Per 2012 metus K.Rupeikaitė 
N.Latvytė-
Gustaitienė 
M.Jakulytė-Vasil 

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

Pagal muziejaus poreikius.  
 

  

2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos 
aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose, 
kursuose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje 
(temos, vieta, numatomi dalyviai) 

Pagal poreikius ir galimybes. 
 

  

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ 
VEIKLA 

   

1. Archyvo ir bibliotekos darbas Archyvo darbo planas: 
Sudaryti bylų planą 2013 metams. Pagal bylų saugojimo 
rodyklę ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, 
kontroliuoti saugomus dokumentus. Pasibaigus saugojimo 
terminams, atrinkti sunaikinimui laikinojo saugojimo 
dokumentus. 
 
Bibliotekos darbo planas: 
Vykdyti spaudinių fondo komplektavimo ir tvarkymo darbus -  
įsigyti leidinių (98 vnt.), priimti bibliotekai dovanojamus 
leidinius (1580 vnt.), inventorizuoti įsigytus leidinius ir įvesti į 
kompiuterinį katalogą (1678 vnt.), tęsti esamų knygų 
kompiuterizavimą (140 vnt.), aptarnauti skaitytojus pagal 
poreikius (506), vykdyti skaitytojų informacines užklausas (108 
vnt.), surengti 4 naujų ir 6 temines knygų parodas.  
Vykdyti užsienio šalių knygų judaikos tema paiešką ir 
įsigijimą.             

 
Per 2012 metus 
 
 
 
 
 
 
 
Per 2012 metus 
 

Personalo 
administratorė-
archyvarė 
Dagmara Bassus 
 
 
 
 
Bibliotekininkės 
T.Melnik 
R.Levitaitė 
 
 
 

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, kiti 
ūkiniai darbai) 
 
 

Nuolat vykdyti muziejaus pastatų ir teritorijos priežiūrą, 
organizuoti priešgaisrinės ir apsaugos sistemų priežiūrą ir 
aptarnavimą, pastatuose atlikti šiluminių mazgų paruošimo 
žiemos sezonui darbus;  valymo, budėjimo, smulkaus remonto, 
transporto paslaugų koordinavimo ir kontrolės vykdymas;  

 
Per 2012 metus 

 
 
 

J. Razumienė 
Ūkio skyriaus 
vedėjas 
A.Finkelšteinas 
R. Kornijenko  
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