Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
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2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
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(data)

Kaunas
_______________
(parengimo vieta)

I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS
VP–01. Siekti užtikrinti kokybišką lankytojų aptarnavimą bei garantuoti eksponatų
apsaugą, įrengiant modernias ekspozicijas ir saugyklas, renovuoti kultūros paveldo
pastatus
Investiciniam projektui „Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus pastato Kaune,
V. Putvinskio g. 55, rekonstravimas ir naujo priestato statyba“ 2013 m. vietoje numatytų
3000 tūkst. Lt. buvo skirta 2000 tūkst. Lt. Įvertinus finansavimo intensyvumą, ne visi
planuoti darbai buvo įgyvendinti. Tęsiant projekto įgyvendinimą už gautas lėšas buvo
atlikti pagrindinio pastato restauracijos darbai centrinėje ir rytinėje pastato dalyse. Už
1730 tūkst. Lt. buvo restauruota ir naujai įrengta 801,3 m2 grindų ir laiptų dangų, išdažyta
8.246,4 m2 sienų ir 5.383 m2 lubų, nutiesta 302 m vandentiekio vamzdžių, 73 m nuotekų
vamzdynų ir 193 m ortakių. Restauruota 48,1 m2 langų ir 83,49 m2 durų. Už 250 tūkst. Lt
visiškai restauruoti visi rūbinės baldai ir dalis auditorijos stacionarių baldų. Dėl
sumažėjusio finansavimo neįsigyti planuoti saugyklų baldai ir įranga.
Rengiantis modernizuoti kitus muziejaus pastatus, 2013 m. pagal projektinius pasiūlymus,
parengta ir pateikta paraiška J. Zikaro memorialiniam muziejui atnaujinti į 2009–2014 m.
Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Kultūros ir gamtos
paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ dėl finansavimo namui restauruoti ir pritaikyti
muziejinei veiklai (nekilnojamai kultūros vertybei u.k.10396). Paraiškai suteiktas
identifikacijos Nr. EEE-LT06-KM-K01-103.
Siekiant garantuoti eksponatų saugumą ir lankytojų aptarnavimo kokybę 2013 m. atlikta
įvairių inžinerinių įrengimų remonto darbų už 48 tūkst. Lt.. Suremontuotos vėdinimo ir
oro kondicionavimo sistemos M. K. Čiurlionio galerijoje (32 tūkst. Lt.), įvairiems elektros
įrenginių remontams M. Žilinsko dailės galerijoje, A. ir P. Galaunių namuose, M. K.
Čiurlionio memorialiniame muziejuje Druskininkuose skirta 12 tūkst. Lt., suremontuota
Keramikos muziejaus šildymo sistema ( 4 tūkst. Lt.).
Modernizuojant muziejaus ekspozicijas buvo įgyvendintas projektas „Ekspozicijos Senoji
pasaulio dailė atnaujinimas.“ Projektas dalinai finansuotas iš Muziejų ekspozicijų
atnaujinimo bei pritaikymo vaikams ir jaunimui programos lėšų (65 tūkst. Lt.) (Kultūros
ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. ĮV-601)
VP–02. Didinti suskaitmenintų kultūros vertybių prieinamumą, nuosekliai
skaitmeninant muziejaus vertingiausius eksponatus, talpinant juos į kultūros
paveldo portalus

Naudojant muziejauas skaitmeninių vaizdų bazę ir teikiant įvairias paslaugas buvo
sudarytos 75 eksponatų skaitmenininių vaizdų pateikimo ir panaudojimo sutartys su
Lietuvos ir užsienio įstaigomis.
2013 metais 1556 muziejaus eksponatai buvo paviešinti Nacionalinio M. K. Čiurlionio
dailės muziejaus viešojoje prieigoje cdm.limis.lt. Parengtos ir paskelbtos 5 virtualios
parodos. Šias parodas aplankė 1163 virtualūs lankytojai. Suskaitmenintas 3891
muziejaus eksponatas (2013 m. muziejaus plane buvo numatyta suskaitmeninti 2000
muziejaus eksponatų).
Muziejus bendradarbiauja su Lietuvos dailės muziejumi ir kartu dalyvauja tarptautiniame
senų nuotraukų skaitmeninimo projekte European Acient Photographic Vintage
Repositories of Digitalized Pictures of Historic Quality. 2013 m. šiame projekte
suskaitmeninta, aprašyta ir paviešinta 736 senųjų fotografijų. Muziejus bendradarbiauja
su Kauno technologijos universitetu ir dalyvauja Lietuvos architektūros istorijos paveldo
skaitmeninimo projekte. 2013 m. šiam projektui suskaitmeninta ir pateikta 206 paveldo
objektų. Taip pat, muziejus bendradarbiavo su Lietuvos dailės muziejumi kuriant
elektroninę paslaugą „E. Gidas“ pagal projektą Lietuvos integralios muziejų informacinės
sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose. Sukurtos 3 audiogidų eksursijos M.
Žilinsko dailės galerijoje lietuvių, gestų ir anglų kalbomis. Audiogidams panaudota 90
suskaitmenintų muziejaus eksponatų, jie paviešinti LIMIS duomenų bazėje, sukurtos
mobilios aplikacijos.

II. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
STRATEGINIS TIKSLAS (kodas)
01 Nacionalinių ir pasaulio meno bei kultūros vertybių kaupimas, jų išsaugojimas ir
pristatymas visuomenei
2013 metais muziejaus lankytojų skaičius išaugo iki 140664 lankytojų, ir pasiekė
geriausią rezultatą nuo 2003 metų. Numatytas 1 proc. augimas buvo viršytas ir pasiektas
net 16 % lankytojų skaičiaus padidėjimas
Tam įtakos turėjo augančios užsienio ir vietos turizmo rinkos (A. Žmuidzinavičiaus
kūrinių ir rinkinių muziejus (Velnių muziejus), M. M. Čiurlionio muziejus ir M. K.
Čiurlionio memorialinis muziejus Druskininkuose), įvairesnė ir gausesnė edukacinių
veiklų pasiūla (M. Žilinsko dailės galerija), specialios parodos („Kauno meno bienalė“ M.
Žilinsko dailės galerija ir Kauno paveikslų galerija) .
Efekto vertinimo kriterijų lentelė:
Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-01-01

Efekto vertinimo
kriterijaus pavadinimas

Lankytojų skaičiaus
didėjimas per metus
(proc.)

2013 metų efekto
vertinimo kriterijaus
reikšmė
Planuota
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Nepasiektų arba viršytų efekto
vertinimo kriterijų reikšmių
priežastys
Kriterijaus viršijimo priežastis
nulėmė turistinių srautų
atsigavimas, specialios edukacinės
programos ir specialios parodos.
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Programa:
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas (01)
Programos strateginis tikslas: Fiksuoti, kaupti, tirti, restauruoti, propaguoti
muziejines vertybes
Muziejaus rinkiniai, nors ir buvo 2013 m. sustabdytas kūrinių įsigijimas per LR Kultūros
ministeriją, pasipildė 913 eksponatų. Jiems įsigyti muziejus skyrė: 20 tūkst. Lt. savo lėšų,,
5875 Lt. rėmėjų: UAB „Rūtos“, „Volfo Engelmano“ paramos lėšų.
Muziejui padovanotas 771 eksponatas.
Siekiant išsaugoti sukauptas vertybes, konservuoti ir restauruoti 174 muziejaus
eksponatai, iš kitų muziejų kolekcijų konservuoti 2 eksponatai. Norint propaguoti
muziejaus veiklą, restauravimo specialistai rengė specializuotus pažintinius užsiėmimus
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentams, teikė metodinę pagalbą Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto studentams.

Siekiant viešinti muziejines vertybes, muziejus nuosekliai veikė numatytomis kryptimis:
rengė ir atnaujino edukacines programas, rengė parodas, mokslinius tyrimus skleidė
mokslinėse publikacijose bei konferencijose, leido muziejaus rinkinius pristatančius
leidinius.
2013 m. parengta 11 naujų edukacinių programų, vyko 28 tęstinės programos. Edukacinę
veiklą muziejus pristatė mokyklų mugėje ”Mokykla 2013”, kuri vyko 2013 m. Gruodžio
6 – 8 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo.
Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus partnerio teisėmis dalyvavo projekte „Muziejus –
mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės
tinklas“ įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę
„Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Šio projekto edukacinėse programose dalyvavo
555 mokiniai.
Iš viso muziejaus padaliniuose rengiamuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo
10225 moksleivių iš Kauno ir visos Lietuvos mokyklų. (2012 m. – 7696).
Bendradarbiaujant su M. K. Čiurlionio draugija buvo rengiamas edukacinių užsiėmimų
ciklas vyresnių klasių moksleiviams „Diena su Čiurlioniu“. Renginiuose dalyvavo 1031
moksleivis.
2013 m. muziejuje įvykę 259 renginiai (paskaitos, seminarai, knygų pristatymai,
konferencijos, teminiai koncertai, filmų peržiūros) sulaukė 18657 lankytojų.
Muziejaus tinklapyje www.ciurlionis.lt apsilankė 50961 virtualių lankytojų (2012 m.
43558).
Pagrindinė priemonė, pristatant visuomenei muziejaus veiklą yra muziejaus
organizuojamos parodos.
Pagrindinis 2013 m. darbas ir svarbus valstybės akcentas, pažymint Lietuvos
pirmininkavimą ES tarybai, buvo paroda „M. K. Čiurlionis. Svajojant apie Lietuvą“
surengta Gento vaizduojamosios dailės muziejuje. Joje buvo eksponuota 180 M. K.
Čiurlionio kūrinių. Tai – didžiausia Čiurlionio kūrinių paroda, surengta užsienyje.
19085 muziejaus eksponatai buvo pristatyti mūsų muziejaus parodose, o kituose
muziejuose eksponuoti 733 eksponatai: Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje
Klaipėdoje, Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje Vilniuje, Anykščių sakralinio
meno centre, Vilniaus Rotušėje.
Muziejaus rinkinių tyrimai pristatyti moksliniuose leidiniuose ir kataloguose („Audimų
raktas. Melanijos Gukovskos kolekcija“ (sudarytoja I. Nėnienė), „Pusryčiai ant žolės.
Europos modernistų grafika Lietuvoje: nuo Auguste‘o Renoiro iki El Lissitzkio“
(sudarytoja I. Dabašinskienė), „Vladimiras Dubeneckis. Architektas gyvenimo ir kūrybos
teatre“ (sudarytojos Violeta Krištopaitytė, Vaida Sirvydaitė-Rakutienė), „Kolekcijų
istorijos. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus“, (sudarytoja Daina
Kamarauskienė) bei informaciniuose leidiniuose „Musée National des Beaux-Arts M. K.
Čiurlionis“ (sudarytoja Eglė Komkaitė-Baltušnikienė), „Velnių muziejus“ (sudarytoja
Jurgita Rimkutė-Vainiuvienė), „Lietuvos Respublikos istorinė prezidentūra Kaune“
(sudarytoja Renata Mikalajūnaitė).
Muziejaus veikla pristatyta kasmetinėje Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus
konferencijoje „Pauliaus Galaunės skaitymai“, vykusioje M. K. Čiurlionio galerijoje 2013
m. sausio 25 d. (pranešimus skaitė 9 muziejaus darbutojai) bei tarptautiniame seminare
„The Persistence of the Disintegration of Nations (Seminar ‘think tank’)”, kuris vyko
2013 03 18 – 03 21 muziejuos padaliniuose, jo organizatoriais ir pranešėjais buvo M. K.
Čiurlionio dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja Eglė Komkaitė-Baltušnikienė ir
prof. Duncan Higgins iš Nottingham Trent universiteto (dalyvavo 9 svečiai iš Didžiosios
Britanijos).

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
2013 metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Vertinimo
kriterijaus kodas

Programos tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai ir mato vienetai

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Nepasiektų arba
viršytų vertinimo
kriterijų reikšmių
priežastys
(netinkamas
planavimas, per
ilgas derinimas,
nepakankami
administraciniai
gebėjimai ir kita).

1 tikslas Fiksuoti, kaupti, tirti, restauruoti, propaguoti muziejines vertybes
Didžiąją įsigytų
eksponatų dalį sudaro
Muziejaus rinkinių
R-01-01-01-01
500
913
183
dovanoti eksponatai,
padidėjimas
kurių skaičiaus
numatyti neįmanoma.
1 tikslo 1 uždavinys Tinkamai tvarkyti, apskaityti muziejaus rinkinius, saugoti ir eksponuoti juos
P-01-01-01-01-01 Saugomų eksponatų skaičius
455365
455768 100
P-01-01-01-01-02 Išlaikomi muziejaus plotai
20850
20850
100
Muziejaus
skaitmeninimo skyrius
pasipildė nauja technine
Suskaitmenintų eksponatų
P-01-01-01-01-03
2000
3602
180
įranga, be to padidėjus
skaičius (per metus)
parodų skaičiui,
padidėjo ir eksponatų
skaitmeninimo poreikis.
1 tikslo 2 uždavinys Pristatyti visuomenei saugomas muziejaus vertybes
Gavus partnerių
pasiūlymų dalyje
nuolatinių ekspozicijų
buvo ruošiamos
Parodų, surengtų muziejuje,
keičiamos parodos,
P-01-01-01-02-01
40
61
153
skaičius
siekiant pritraukti
lankytojus daugiau
parodų surengta
mažuose muziejų
padaliniuose.
Buvo atsisakyti dalies
nepopuliarių edukacinių
Parengtų ir vykdomų
P-01-01-01-02-02
14
11
79
programų ir sutelktas
edukacinių programų skaičius
dėmesys į labiausiai
lankomas programas.
Atnaujinti M. K. Čiurlionio
P-01-01-01-02-03
7,6
7,6
100
muziejaus plotai (%)
1 tikslo 3 uždavinys Aprūpinti ir modernizuoti muziejaus saugyklas bei ekspozicijas ir parodų sales
Muziejinės, ekspozicinės,
P-01-01-01-03-01 parodinės įrangos poreikio
13
13
100
tenkinimas (proc.)
Ilgalaikio turto įsigijimas
P-01-01-01-03-02
100
100
100
(tūkst.Lt)
Naujų eksponatų įsigijimas
P-01-01-01-03-03
20
20
100
(tūkst.Lt)

PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
Asignavimai
Iš viso asignavimų programai (1+2)

Panaudoti
Patvirtinti (patikslinti)
asignavimai,
asignavimai, tūkst. litų
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimo
procentas

8234,7

8234,7

100

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos

7745
7745

7745
7745

100
100

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė
parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai
gautos lėšos)

489,7

489,7

100

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:

III. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI
1. Siekti užtikrinti kokybišką lankytojų aptarnavimą bei garantuoti eksponatų apsaugą,
įrengiant modernias ekspozicijas ir saugyklas, renovuoti kultūros paveldo pastatus.
2. Didinti suskaitmenintų kultūros vertybių prieinamumą, nuosekliai skaitmeninant
muziejaus vertingiausius eksponatus, remiantis suskaitmenintu turiniu kurti elektronines
paslaugas ir naujus produktus vartotojams.

Direktorius
(Asignavimų valdytojas)

Osvaldas Daugelis
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(Vardas ir pavardė)

