VALSTYBINIO VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJAUS 2012-ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Tikslo,
uždavinio,
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Veiksmo
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Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė
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Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų
reikšmių priežastys (netinkamas planavimas, per
ilgas derinimas, nepakankami administraciniai
gebėjimai ir kita)
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PROGRAMA „LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, AKTUALIZAVIMAS IR POPULIARINIMAS, VALSTYBĖS KALBOS APSAUGA“
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02.004.02.01

02.004.02.01.01

TIKSLAS.
Išsaugoti ir
populiarinti
muziejaus
saugomas
kultūros
paveldo
vertybes
UŽDAVINYS.
Gerinti
muziejų
veiklos
efektyvumą ir
kokybę
Priemonė. Finansuoti respublikinių muziejų vidaus administravimą ir vykdyti muziejinę veiklą
Vykdyti
administracinę

Muziejaus tarybos posėdžių
skaičius

4

1

25%

Neįvykdymo priežastys – daugiausia buvo
dirbama kitose, mažesnėse darbo grupėse,
svarstant specifinius reikalus ar rengiant
atitinkamus projektus.

Pildyti muziejaus
rinkinius

Rinkinių komisijos posėdžio
skaičius

Įsigytų eksponatų skaičius
(atitinka kriterijų P-02-00402-01-07 Nacionalinių ir
republikinių muziejų įsigytų
eksponatų skaičius)

Vykdyti muziejaus
rinkinių apskaitą

Į pirminę apskaitą įrašytų
eksponatų skaičius
Suinventorintų pagrindinio
fondo eksponatų skaičius
Suinventorintų pagalbinio
fondo eksponatų skaičius
Per metus tikrąją vertę
įvertintų eksponatų skaičius

Į kompiuterinę apskaitą įvestų
įrašų apie eksponatus skaičius

3

6

200%
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132%

837

951

114%

820

758

93%

200

277

139%

1000

1271

127%

250

100

40%

2012 m. atsirado naujų siūlymų įsigyti vertingų
judaikos eksponatų. Be to, kai kurie eksponatų
įsigijimo klausimai pareikalavo papildomo
svarstymo. Todėl buvo surengta daugiau nei
planuota rinkinių komplektavimo komisijos
posėdžių.

Įsigyta daugiau eksponatų nei planuota, nes per
2012 m. į VVGŽM kreipėsi daugiau žmonių,
norinčių padovanoti muziejui judaikos eksponatų,
ir dėl objektų vertės buvo nutarta juos priimti į
muziejaus fondus.
Į pirminę apskaitą įrašyta daugiau eksponatų nei
planuota, nes jų buvo daugiau įsigyta.
Suinventorinta daugiau eksponatų nei planuota,
nes į Pagalbinį fondą jų buvo daugiau priimta.
Įvertinta daugiau eksponatų nei planuota todėl,
kad vertinimas vyksta sistemiškai: vertinami visi
neatlygintinai įsigyti eksponatai pagal rinkinius
per konkrečius kalendorinius metus. Per metus,
kuriais įsigyti eksponatai buvo vertinti, vertintinų
eksponatų buvo daugiau. Kadangi dėl objektyvių
priežasčių nuo 2012 m. spalio negalėjome
tvarkyti RIS (kaip buvo planuota), turėjome
galimybę įvertinti daugiau 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.
Vykdyti muziejaus
eksponatų priežiūrą

Populiarinti
muziejaus rinkinius ir
vykdyti edukacinę
veiklą

Prevenciškai konservuotų
eksponatų skaičius (atitinka
kriterijų P-02-004-02-01-05
Nacionaliniuose ir
respublikiniuose muziejuose
restauruotų/konservuotų
eksponatų skaičius)
Restauruotų eksponatų
skaičius (atitinka kriterijų P02-004-02-01-05
Nacionaliniuose ir
respublikiniuose muziejuose
restauruotų/konservuotų
eksponatų skaičius)
Restauravimo tarybos
posėdžių skaičius
Patikrintų saugyklų skaičius

45

354

787%

Korektūros klaida 2012 m. plane. 2012 m. plane
buvo įrašas: „45“. 2012 metų plane turėjo būti
įrašas: „345“.

12

90

750%

Restauruota daugiau eksponatų, nes patikrinus
muziejaus ekspoziciją Panerių memoriale
paaiškėjo, kad dėl per pastaruosius metus
smarkiai pablogėjusių eksponavimo sąlygų kai
kurių eksponatų būklė buvo nepatenkinama ir jie
turėjo būti skubiai restauruoti.

0

0

100%

3

3

100%

Atnaujintų nuolatinių
ekspozicijų skaičius (atitinka
kriterijų R-02-004-02-01
Atnaujintų nuolatinių
ekspozicijų nacionaliniuose ir
respublikiniuose muziejuose
skaičius)

1

3

300%

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.
Papildyta informacija muziejaus virtualioje
parodoje www.issigelbejesvaikas.lt;
www.rescuedchild.lt
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.
Parodos „Dingęs pasaulis“ VVGŽM Tolerancijos
centre, trečio aukšto ekspozicijų salėje po
remonto atnaujinimas: dailės kūrinių atranka,
keitimas, naujo etiketažo ir straipsnių apie
dailininkus rengimas.

Surengtų laikinų parodų
skaičius (atitinka kriterijų R02-004-02-02 Surengtų
laikinų parodų
nacionaliniuose ir
respublikiniuose muziejuose
skaičius)
Muziejų lankytojų (įskaitant
renginius) skaičius

6

6

100%

Muziejaus bibliotekoje surengtos 4 naujos ir 4
teminės knygų parodos.

22250

17665

79%

Muziejaus lankytojų mažesnį skaičių, nei buvo
planuota, lėmė nuolatinės Tolerancijos centro III
aukšto ekspozicijos „Dingęs pasaulis“ laikinas
uždarymas dėl patalpų remonto ir pačios
ekspozicijos atnaujinimo.

6

6

100%

60

72

120%

900

1163

129%

8

13

163%

Parodų kituose muziejuose ir
institucijose Lietuvoje ir
užsienyje skaičius

1

3

300%

Išleistų leidinių apie
muziejaus rinkinius skaičius

1

2

200%

Publikuotų mokslinių
straipsnių skaičius
Mokslinių konferencijų
muziejuje skaičius

2

2

100%

0

1

200%

Naujų edukacinių programų
skaičius
Surengtų edukacinių
užsiėmimų skaičius
Edukacinių užsiėmimų
dalyvių skaičius
Renginių muziejuje (be
parodų) skaičius

Vykdyti leidybinę ir
mokslinę veiklą

Buvo efektyvi muziejaus parodų ir renginių
reklama.
Edukacinių užsiėminų dalyvių didesnį skaičių
lėmė sėkminga reklama.
Planuose iš anksto nenumatyti renginiai surengti
muziejaus partnerių (pvz. JAV ambasados
Lietuvoje ir kt.) iniciatyva.
Lietuvos ambasados Londone prašymu paskolinta
paroda (Žydų liaudies teatro afišų kopijos)
Lietuvos žydų istorijai skirtai konferencijai,
surengtai ambasadoje, iliustruoti.
Kiti informaciniai muziejaus leidiniai:
1)Muziejaus pusmečio veiklos katalogas 2012m.
ruduo-žiema. 2) Vilniaus Gaono žydų muziejų
pristatantis lankstukas. 3)Litvakų kultūros ir
dailės centrą pristatantis lankstukas skirtas
būsimiems rėmėjams. 4) D. Selčinskaja, Žydų
gelbėjimo ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėja,
parengė tekstą bukletui „Gyvenimą dovanojusios
širdys“, skirtą 2012-09-21 Žūvančiųjų gelbėjimo
kryžiaus apdovanojimo ceremonijai;

Apskritojo stalo diskusija su profesoriumi Th.
Snyderiu (2011 05 16).

Eksponatų
skaitmeninimas

Kitų konferencijų muziejuje
skaičius

0

1

200%

Muziejaus darbuotojų skaitytų
pranešimų mokslinėse
konferencijose skaičius

4

14

350%

Muziejaus darbuotojų
pranešimų kitose
konferencijose skaičius
Skaitmeninimo projektų,
kuriuose dalyvauja muziejus,
skaičius
Suskaitmenintų muziejinių
vertybių skaičius (atitinka
kriterijų P-02-004-02-01-02
Nacionaliniuose ir
respublikiniuose muziejuose
suskaitmenintų muziejinių
vertybių skaičius)
Surengtų virtualių parodų
skaičius (atitinka kriterijų P02-004-02-03 Nacionalinių ir
respublikinių muziejų
surengtų virtualių parodų
skaičius)
Virtualių lankytojų skaičius

0

10

2000%

1

1

100%

1200

842 (1200
skaitmeninių
atvaizdų)

70%

0

1

200%

80 000

21840

27%

Palaikyti ryšius su
visuomene

Parengtų informacinių
pranešimų spaudai skaičius

10

45

450%

Teikti metodines
konsultacijas kitiems
muziejams

Suteiktų metodinių
konsultacijų skaičius

8

115

1438%

1) Kartu su JAV ambasada Lietuvoje ir Šiaulių
universitetu surengtas Holokausto švietimo
seminaras dėstytojams 2012 sausio 23-25 d.
2) Kartu su JAV ambasada Lietuvoje muziejus
organizavo Holokausto švietimo 2010-2012 m.
seminarų dalyvių kelionę į Krokuvą ir Aušvicą
2012 balandžio 19-22 d.
Pasitaikė daugiau konferencijų muziejaus
darbuotojams aktualiomis temomis; toje pačioje
konferencijoje dalyvavo ne po vieną, o po kelis
muziejininkus.
Į dalyvavimą konferencijose įsitraukė daugiau
muziejaus darbuotojų, skatinamas jų aktyvumas.

Eksponatų suskaitmeninta mažiau, nes
skaitmeninant tam tikros grupės eksponatus (pvz.
iš daugelio puslapių susidedančius dokumenus)
iškilo būtinybė parengti daugiau to paties
eksponato skaitmeninių atvaizdų (pvz. geto
dienoraštis). Dėl to skaitmeninių atvaizdų
parengta tiek, kiek ir buvo planuota.
Parengta virtuali paroda LIMIS koordinatorių
nurodymu.

Būtinas naujas muziejaus tinklalapis, kuris būtų
patogesnis, modernesnis, patrauklesnis
lankytojams. Muziejus planuoja naujo tinklalapio
kūrimą, tačiau jo įgyvendinimas priklauso nuo
finansavimo galimybių.
Muziejuje vyko daugiau renginių, nei buvo
planuota.
Pagal poreikius ir interesantų užklausas buvo
teikiamos informacinės-metodinės konsultacijos,
atsakyta į įvairių šalių piliečių, muziejininkų,

PRIEDAS:
2013 m. sausis 18 d.
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2012 METUS

DOKUMENTAI SUSIJĘ SU VIEŠAISIAIS PIRKIMAIS:
•

VVGŽM Supaprastintos pirkimų taisyklės (nauja redakcija). Patvirtinta 2012 m. lapkričio mėn. 22 d. direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios
direktorių įsakymu Nr. V-87.

•

VVGŽM Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas (nauja redakcija). Patvirtinta 2012 m. lapkričio mėn. 22 d. direktoriaus pavaduotojos,
pavaduojančios direktorių įsakymu Nr. V-88.

•

VVGŽM Pirkimų organizatoriaus atmintinė (nauja redakcija). Patvirtinta 2012 m. lapkričio mėn. 22 d. direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios
direktorių įsakymu Nr. V-88.

MUZIEJAUS SAUGYKLŲ SĄLYGŲ GERINIMAS:
Įranga:
•

Termohigrografai.

•

Drėkintuvai.

Paslaugos:
•

Automatinio gaisrų gesinimo dujomis ir sistemos priežiūros paslaugų sutartis. Sutarties trukmė – 36 mėn. UAB „Alpitus“.

•

Inžinerinės mikroklimato palaikymo įrangos (remonto ir priežiūros) paslaugų sutartis. Sutarties trukmė – 36 mėn. UAB „Santjana“.

Baldai:
•

Stelažai saugykloms.

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.

•

Parengtas investicijų projektas - ekspozicijos „Žakas Lipšicas gyvenimo ir kūrybos vieškeliuose“ Šv. Jokūbo g. 17, Druskininkuose. Kol kas niekam
nepateiktas.

PROJEKTAVIMO PASLAUGOS:
•

Panerių memorialo - žudynių vietos ir kapų sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui projektavimo paslaugų sutartis. UAB
„Vilniaus planas“.

KOMPIUTERINĖ ĮRANGA:
•

Kompiuteriai, skaneriai, spausdintuvai.

SERVERIAI:
•

Tarnybinė stotis su programine įranga, el. pašto serveris. Unifikuotos apsaugos sistemos. UAB „DS Solutions“.

PASTATŲ APSAUGA:
Paslaugos:
•

Apsaugos bei techninės priežiūros paslaugų mažos vertės pirkimo apklausos paslaugų sutartis. Sutarties trukmė – 36 mėn. UAB „Apsaugos
komanda“.

Prekės:
•

Apsaugos signalizacijos sistemos įrengimas. UAB „Apsaugos komanda“.

RINKINIŲ APSKAITOS IR APSAUGOS SKYRIUS:
Patikrintos muziejaus ekspozicijų salės ir saugyklos. 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.

