Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2009 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. ĮV-12
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m.
sausio 12 d. įsakymo Nr. ĮV- 17 redakcija)

TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA
2013 M. VEIKLOS ATASKAITA
Veiklos sritis
I. ADMINISTRACINĖ
VEIKLA
1. Muziejaus tarybos
darbas (posėdžių skaičius,
svarbiausi svarstyti
klausimai ir priimti
sprendimai)

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

Buvo planuota

Pasiektas rezultatas

Pagal poreikius.

Per metus buvo surengtas trys muziejaus tarybos posėdžiai,
kuriuose svarstyti šie svarbiausi klausimai:
Muziejaus finansinė būklė: esama situacija, 2013 m. parodų ir
projektų finansavimas; muziejaus Garbės tarybos įsteigimas;
VVGŽM Tolerancijos centro pavadinimo pakeitimas; Panerių
memorialo kompleksinio sutvarkymo koncepcijos
apsvarstymas.

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

2013-01-16 direktoriaus įsakymas Nr. V-06 „Dėl
Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje susidarančių
atliekų rūšiavimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2013-01-21 direktoriaus įsakymas Nr. V-09 „Dėl knygų
platinimo tvarkos“.
2013-02-05 direktoriaus įsakymas Nr. V-13 „Dėl pastato
patalpų Naugarduko g. 10 , Vilniuje perėmimo komisijos
sudarymo“.
2013-03-14 direktoriaus įsakymas Nr. V-21 „Dėl planuojamo
vykdyti 2013 m. supaprastintų pirkimų suvestinės
patvirtinimo“.
2013-03-20 direktoriaus įsakymas Nr. V-24 „Dėl ūkio
administravimo skyriaus darbo tobulinimo“.
2013-04-12 direktoriaus įsakymas Nr. V-30 „Dėl vertingų
knygų įsigijimo komisijos sudarymo“.

Atsakingas asmuo

Direktorius
Markas Zingeris
Dir. pavaduotoja
muziejininkystei
Kamilė
Rupeikaitė
Muziejaus veiklos
koordinatorė
R. Titovienė
Muziejaus tarybos
nariai
M. Zingeris
Direktoriaus
pavaduotoja
administravimui ir
projektams J.
Razumienė
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3. Muziejinės veiklos
sutarčių su Lietuvos ir
užsienio organizacijomis
rengimas (kokios, kada
pasirašytos, trumpas
apibūdinimas, galiojimo
laikas)

Planuojama sudaryti 15 sutarčių dėl
Muziejaus eksponatų atvaizdų
parengimo ir panaudojimo.

2013-05-10 direktoriaus įsakymas Nr. V-38 „Dėl
Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje teikiamų
paslaugų įkainių“.
2013-06-04 direktoriaus įsakymas Nr. V-42 „Dėl knygų kainų
nustatymo“.
2013-06-11 direktoriaus įsakymas Nr. V-44 „Dėl pastato,
esančio Pylimo g. 4 Vilniuje, rekonstravimo ir pritaikymo
universalaus kultūros ir dailės centro veiklai tyrimų ir
projektinių pasiūlymų parengimo paslaugų mažos vertės
pirkimo apklausos būdu sąlygų tvirtinimo“.
2013-10-15 direktoriaus įsakymas Nr. V-53 „Dėl
inventorizacijos pravedimo“.
2013-10-23 direktoriaus įsakymas Nr. V-56 „Dėl projekto
Drąsa ir kūrybingumas Vilniaus ir Varšuvos getuose
kuratoriaus skyrimo ir viešųjų pirkimų vykdymo“.
2013-11-11 direktoriaus įsakymas Nr. V-57 „Dėl rinkinių
priėmimo-perdavimo ir patikrinimo komisijos saudarymo“.
2013-12-09 direktoriaus įsakymas Nr. V-61 „Dėl statinių
techninės priežiūros vykdymo ir dėl komisijos sudarymo
kasmetinėms ir neeilinėms muziejaus pastatų apžiūroms
atlikti“.
Sudarytos 23 Muziejaus eksponatų reprodukavimo ir
naudojimo sutartys su Lietuvos ir užsienio interesantais,
kuriems iš viso pateikta 342 muziejaus eksponatų skaitmeniniai
atvaizdai.

Vyr. fondų
saugotoja
A.Niunkaitė
Račiūnienė
Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyriaus vedėja I.
Murauskaitė

Metų bėgyje planuojama parengti 3
sutartis su Lietuvos ir užsienio šalių
organizacijomis, kuriomis bus
remiamasi įgyvendinant numatytų
parodų ir renginių projektus.

Negyvenamųjų patalpų trumpalaikės nuomos sutartys:
1. 2013 01 31 – su „Meno rinkos agentūra“, salės nuoma
(2013 05 22 – 24), 2013 05 24 d. rengiamam meno
kūrinių aukcionui;
2. 2013 02 01 – su „Meno rinkos agentūra“, salės nuoma
(2013 09 18 – 20) 2013 09 20 d. rengiamam meno

I.Šadzevičienė
M.Zingeris
K.Rupeikaitė
J.Razumienė
R.Titovienė
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kūrinių aukcionui.
3. 2013 02 14 – su Goethe‘s institutu, instituto
rengiamam Tarptautinių jaunimo debatų finalui (2013
04 26);
4. 2013 03 05 – su „Time Leaders“, bendrovės renginiui
„Veikime kartu!“ („Be patyčių), (2013 03 18);
5. 2013 03 12 – su Airijos ambasada, ambasados
rengiamam Šv.Patriko dienos priėmimui (2013 03 15);
Negyvenamųjų patalpų trumpalaikės nuomos sutartys:
6. 2013 05 21 – su Labdaros ir paramos fondu „Gerasis
ruonis“, fondo atidarymui (2013 06 20);
7. 2013 07 18 – su kelionių ir agentūrų tinklu „Baltic
Cliper“, agentūros rengiamai „International Human
Rights Conference Towards a European Roadmap for
LGBT Equality“ konferencijai;
Bendradarbiavimo sutartys:
1. 2013-04-17 - su Prancūzų institutu Lietuvoje dėl
Cecile Reims graviūrų parodos organizavimo
Tolerancijos centre 2013-06-11 – 2013-09-13), gaunant
Prancūzų insituto 900 eurų paramą draudimo išlaidoms
bei parodos tekstų vertimams apmokėti (papildoma
suma).
2. 2013-04-24 – su Isudeno viešąja kultūrinio
bendradarbiavimo įstaiga / Saint-Roch prieglaudos
muziejumi (Prancūzija) dėl Cecile Reims kūrinių
skolinimo VVVGŽM TC vyksiančiai parodai „Cecile
Reims graviūros“ (2013-06-11 – 2013-09-13);
3. 2013-04-18 – su Judaizmo meno ir istorijos
muziejumi (Prancūzija) dėl Cecile Reims kūrinių
skolinimo VVVGŽM TC vyksiančiai parodai „Cecile
Reims graviūros“ (2013-06-11 – 2013-09-13);
Negyvenamųjų patalpų trumpalaikės nuomos sutartys:
8. 2013 09 17 – su „Meno rinkos agentūra“, salės nuoma
(2013 12 11 – 13), 2013 12 13 d. rengiamam meno
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kūrinių aukcionui;
Konsignacijos sutartis:
1. 2013-07-18 – su Ada Karpavičiene dėl knygos „A
Disappearing Heritage: The Synagogue Architecture of
Lithuania“ platinimo.
2. 2013-07-23 – su Dalia Šimiene dėl knygos „Ona
Šimaitė – Pasaulio Tautų Teisuolė“ platinimo;
Negyvenamųjų patalpų trumpalaikės nuomos sutartys:
9. 2013 11 18 – su Asociacija „Parliamentary Forum for
Democracy“, asociacijos rengiamam vakarui
„Parlamentai už demokratiją: ambicingesnio globalaus
bendradarbiavimo link“ (2013 11 28);
10. 2013 12 11 – su „Meno rinkos agentūra“, salės nuoma
(2014 03 05 - 07), 2014 03 07 d. rengiamam meno
kūrinių aukcionui;
11. 2013 12 12 – su „Meno rinkos agentūra“, salės nuoma
(2014 05 28 - 30), 2014 05 30 d. rengiamam meno
kūrinių aukcionui;
Bendradarbiavimo sutartys:
4. 2013 06 03 – su organizacija World ORT (Londonas)
dėl koprodukcijos – archyvinių nuotraukų suteikimo
parodai apie organizacijos ORT istoriją ir veiklą
Lietuvoje ir parodos finansavimo;
5. 2013 10 07 – su Lietuvos Respublikos nuolatine
atstovybe prie UNESCO (Paryžius) dėl projekto
„Drąsa ir kūrybingumas Vilniaus ir Varšuvos getuose
įgyvendinimo (2013 12 03 – 2013 12 11);
Atlygintinų paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartys:
1. 2013 12 03 - Atlygintinų paslaugų viešojo pirkimo –
pardavimo sutartis su moderatoriumi Leonidu Donskiu
(projektas „Drąsa ir kūrybingumas Vilniaus ir Varšuvos
getuose“ 2013 12 03 d., apvalaus stalo diskusija)
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Autorinės sutartys:
1. 2013 11 23 – su Ieva Šadzevičiene. Parodos „Drąsa ir
kūrybingumas Vilniaus ir Varšuvos getuose“
lietuviškosios dalies tekstai (Paryžius, UNESCO
galerija).
2. 2013 11 23 – su Marku Zingeriu. Apvalaus stalo
diskusijoje skaitytas pranešimas „išlikti žmogumi
nežmoniškomis sąlygomis: dvasinis pasipriešinimas
Vilniaus gete“ (Paryžius, UNESCO galerija).
Investicijų projektas - Valstybinio Vilniaus Gaono žydų
muziejaus pastato esančio Pylimo g. 4 Vilniuje, rekonstravimas
ir pritaikymas universalaus kultūros ir dailės centro veiklai.
Gautas finansavimas iš Valstybės investicijų 2013 – 2015 metų
programos. Valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros
programa: punktas 1.2.19. – 50 000 Lt.
Parengti projektiniai pasiūlymai.
Projektavimo paslaugų sutarties vertė – 49 600 Lt

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

Direktoriaus
pavaduotoja
administravimui ir
projektams
Jūratė Razumienė

Muziejaus 2013 m. vasario 4 d. raštas Nr. S-12 ir 2013 m. kovo
18 d. raštas Nr. S-25 dėl projekto Valstybinio Vilniaus Gaono
žydų muziejaus pastato esančio Pylimo g. 4 Vilniuje,
rekonstravimas ir pritaikymas universalaus kultūros ir dailės
centro veiklai, finansavimo VšĮ Geros valios kompensacijos už
žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą fondo (toliau –
Geros valios fondas) pirmininkei Fainai Kukliansky. Geros
valios fondo 2013 m. liepos 22 d. rašte Nr. 013 atsakyta, kad
dar nėra patvirtintos projektų tvirtinimo procedūros.
Muziejaus 2013 m. liepos 24 d. raštas Nr. S-75 Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijai dėl tęstinio investicijų
projekto įtraukimo į 2014-2016 m. Valstybės investicijų
programą.
Planuota

Planuota kilnojamoji paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas
pasakoja apie Šoa“; dokumentinis filmas „Vaikas, kuris niekada
neverkdavo“ (preliminarinis pavadinimas) apie Kauno gete
gimusią mergaitę Danutę Pomerancaitę ir jos gelbėtojus.

D.Selčinskaja
R.Titovienė
S.ValiūnaitėKindurienė
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Siekiant įgyvendinti šiuos projektus, buvo pateikta paraiška LR
Kultūros Ministerijos paskelbtam kvietimui muziejų
ekspozicijų atnaujinimo bei pritaikymo vaikams ir jaunimui
projektų 2013 m. daliniam finansavimui iš valstybės biudžeto
lėšų gauti. Į pateiktą paraišką buvo įtraukta „Kilnojamoji
paroda Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa ir
filmo apie Danutę Pomerancaitę sukūrimas.
Nors 2013 m. finansavimas šiems darbams nebuvo skirtas, šie
darbai bus tęsiami. Gautos rekomendacijos iš Švietimo ir
mokslo ministerijos ir Tarptautinės komisijos nacių ir sovietų
nusikaltimams
įvertinti
apie
kilnojamosios
parodos
reikalingumą ir svarbą ugdymui.
Nebuvo planuota

Planuota

Muziejinės veiklos projektas finansavimo iš dalies Valstybės
biudžeto lėšomis paraiška Kultūros rėmimo fondui. Projektas
„Drąsa ir kūrybingumas Vilniaus ir Varšuvos getuose“.
Gauta parama: 29 000 LTL. Projekto įgyvendimo terminas:
2013 12 03 – 2013 12 11, Paryžius, UNESCO, Salles Miro
galerija.

I.Šadzevičienė

Paroda „Lietuvos žydų tapatybės išsaugojimas sovietinės
okupacijos metais“. Susirašinėjimas su muziejaus draugais,
žydų fondais, paraiška Kultūros rėmimo fondui, Lietuvoje
reziduojančioms ambasadomis. Čekijos ambasada Lietuvoje
skyrė 1200 lt., JAV ambasada Lietuvoje skyrė 2000$.
Paraiškų ruošimas ir teikimas rėmėjams.
Susirašinėjimas su rėmėjais.

N. LatvytėGustaitienė, K.
Rupeikaitė, M.
Jakulytė-Vasil, A.
Rožankevičiūtė,
G. Žirikova

Parengtas projektas „Vilniaus maketo, sukurto Vilniaus geto
kalinių 1942 m., restauravimas: restauruoti reikalingam
finansavimui iš dalies gauti“. Paraiška pateikta LR Kultūros
ministerijai ir gauta 7 000 litų Projektas tęstinis.

Projekto rengėja,
sutarties su
restauratore
kuratorė
A.Niunkaitė
Račiūnienė,
sutarties vykdymo
kuratorė
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I. Murauskaitė
Nebuvo planuota
Parengta (kartu su istorike Isabelle Rozenbaumas, Prancūzija) ir K. Rupeikaitė
įteikta paraiška IHRA (Tarptautiniam Holokausto atminties
aljansui) dėl edukacinio projekto „Bat kama at?, skirto Telšių
žydų mergaičių gimnazijos auklėtinių atminimui, finansavimo.
Gautas 30 000 eurų finansavimas, tačiau paramos atsisakyta,
nusprendus projekto nebevykdyti dėl iškilusių
bendradarbiavimo su I. Rozenbaumas komplikacijų.
5. Kiti darbai
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)

Nebuvo planuota

Numatomi 3 posėdžiai, kuriuose bus
svarstoma:
naujų eksponatų įsigijimas, eksponatų
restauravimas, eksponatų vertinimas
tikrąja verte.

Iš viso įsigyti (priimti neatlygintinai)
600 vnt:
Į pagrindinį fondą – 480 vnt.
Į pagalbinį fondą – 120 vnt.
Priimti į šiuos rinkinius:
Į Raštijos, dokumentų ir afišų rinkinius –
68 vnt.
Į Fotografijos ir atvirukų rinkinius – 110
vnt.
Į Dailės rinkinius – 2 vnt.

1. Žanos Levinos fotografijos apie Lietuvos žydų saviveiklą 6-8
deš. (30 vnt)
2. Anos Jofaitės-Barkauskienės šeimos archyvo skaitmeniniai
atvaizdai (20 vnt)
3. Nechamos Lipšicaitės asmeninio archyvo skaitmeniniai
atvaizdai (20 vnt)
Įvyko 5 posėdžiai, kuriuose buvo svarstoma:
naujų eksponatų įsigijimas, eksponatų restauravimas,
neatlygintinai įsigytų eksponatų įkainojimo metodinės
nuostatos, neatlygintinai įsigytų eksponatų įkainojimas tikrąja
verte, siūlomų įsigyti eksponatų vertinimas istoriniu
išliekamuoju požiūriu.

Iš viso įsigyta 600 vnt:
Į pagrindinį fondą – 480 vnt.
Į pagalbinį fondą – 120 vnt.
Įsigijimo būdas:
Priimta neatlygintinai – 600 vnt.
Priimta į šiuos rinkinius:
Į Raštijos, dokumentų ir afišų rinkinius – 52 vnt.
Į Fotografijos ir atvirukų rinkinius – 125 vnt.

A. Rožankevičiūtė

Vyr. fondų
saugotoja
A.Niunkaitė
Račiūnienė
Rinkinių
komplektavimo
komisijos nariai
A. Niunkaitė
Račiūnienė
Rinkinių apsakitos
ir saugojimo
skyriaus
darbuotojai
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Į Josifo Šapiro rinkinį – 300 vnt.
Į pagalbinį fondą – 120 vnt.

Į Dailės rinkinius – 1 vnt.
Į Josifo Šapiro rinkinį – 300 vnt.
Daiktinių eksponatų rinkinys – 2 vnt.
Į pagalbinį fondą – 120 vnt.

1.3. Ekspedicijos, išvykos
(vieta, trukmė, dalyviai)
1.4. Kiti darbai
2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita
(išrašytų priėmimo aktų,
įrašytų eksponatų į
pirminės apskaitos knygas
skaičius)

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

2.3. Kartotekos (išrašytų
kortelių skaičius)
2.4. Nurašymas,
perkėlimas (kiek

Pagal poreikius

Parengti 50 priėmimo aktus.
Iš viso įrašyti į pirminės apskaitos
knygas - 600 vnt:
Į pagrindinį fondą – 480 vnt.
Į pagalbinį fondą – 120 vnt.

Parengta 52 priėmimo aktai, į pirminės apskaitos knygas iš viso
įrašyta 660 eksponatų.
Į pagrindinio fondo pirminės apskaitos knygą įrašyta 540
eksponatų;

A.Niunkaitė
Račiūnienė
I. Murauskaitė

Į pagalbinio fondo apskaitos knygą įrašyta 120 eksponatų.

M. Abelovičienė

Suinventorinti 950 vnt.

Suinventorinta 965 eksponatai:

Pagrindinis fondas – 750 vnt.
Pagalbinis fondas – 200 vnt.

765 vnt. – pagrindinio fondo;
200 vnt. – pagalbinio fondo.

Suinventorinti pagrindinio fondo
rinkinių eksponatus:
Raštijos, dokumentų ir afišų rinkiniai –
50 vnt.
Fotografijos ir atvirukų rinkiniai – 100
vnt.
Dailės ir daiktinių (tekstilė, keramika)
eksponatų rinkiniai – 100 vnt.
Josifo Šapiro rinkinys – 300 vnt.
Žako Lipšico memorialinis rinkinys –
200 vnt.

Suinventorinta pagrindinio fondo rinkinių eksponatų:

M.Abelovičienė

Raštijos, dokumentų ir afišų rinkiniai – 51 vnt.

I.Murauskaitė

Fotografijos ir atvirukų rinkiniai – 108 vnt.

O. Movšovič

Dailės rinkiniai- 106 vnt.
Josifo Šapiro rinkinys – 300 vnt.

I.Nikitina
V.Gradinskaitė

Žako Lipšico memorialinis rinkinys – 200 vnt.

G.Leonenko

9

eksponatų nurašyta,
perkelta ir kodėl)
2.5. Kiti darbai

Tikrąja verte įvertinti 1 300 vnt.
eksponatų.

Tikrąja verte įvertinta 1 322 eksponatai:
Daiktinių eksponatų rinkinys – 175 vnt.;
Raštijos ir dokumentų rinkinių – 193 vnt.;
Dailės, tekstilės, keramikos rinkinių – 40 vnt.;
Lipšico memorialinio rinkinio – 14 vnt.;
J. Šapiro archyvo – 900 vnt.

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

Numatoma patikrinti:
Raštijos, dokumentų ir afišų rinkiniai –
500 vnt.
Fotografijos ir atvirukų rinkiniai – 300
vnt.
Dailės ir daiktinių eksponatų (tekstilės,
keramikos) rinkiniai – 500 vnt.
Josifo Šapiro rinkinys – 300 vnt.
Žako Lipšico memorialinis rinkinys –
500 vnt.
Pagalbinis fondas – 500 vnt.

Rinkinių
komplektavimo
komisijos nariai,
Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyriaus
darbuotojai

2013 12 pab. susipažinimas su perimamo memorialinio Žako
Lipšico rinkinio apsaugos darbais

A. Rožankevičiūtė

Per metus dvi Rinkinių perdavimo-priėmimo ir patikrinimo
komisijos patikrino šiuos VVGŽM fondų rinkinius ir perdavė
nuolat saugoti naujiems rinkinių saugotojams arba laikinai
saugoti kitiems rinkinių saugotojams:

A.Niunkaitė
Račiūnienė
I.Murauskaitė
O. Movšovič
I. Nikitina
G.Leonenko
M. Abelovičienė

Fotografijų ir atvirukų rinkiniai (mirus rinkinio saugotojainaujam saugotojui);
Dailės ir daiktinių eksponatų – perskirstant rinkinių saugotojų
kuruojamus rinkinius);
Raštijos, dokumentų ir afišų rinkiniai;
Brangiųjų metalų (aukso, sidabro) rinkinys – laikinai Rinkinių
apskaitos ir sugojimo skyriaus vedėjai vyr. fondų saugotojai
išeinant nėštumo ir gimdymo atostogų;
Ž. Lipšico memorialinis rinkinys – Rinkinių perdavimopriėmimo ir patikrinimo komisijai rinkinio saugotojai
nutraukiant darbo sutartį su VVGŽM.

Rinkinių
komplektavimo
komisija

Patikrinta 300 Josifo Šapiro rinkinio eksponatų.

V.Gradinskaitė

Patikrinta 306 Pagalbinio fondo eksponatai.

M. Abelovičienė

Tikrinant fondus, eksponatai tvarkyti ir archyvuoti pagal
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3.2. Konservavimas,
restauravimas (nurodyti
konservuotų / restauruotų
eksponatų grupes, kiekį,
užpildytų pasų skaičių),

Vilniaus miesto maketas, pagamintas
Vilniaus gete 1942 m. Planuojama
restauruoti keturias išlikusias, VVGŽM
fonduose saugomas dalis.
Prevencinis konservavimas – 300 vnt.

kiekvienos grupės eksponatų saugojimo reikalavimus,
naudojant tinkamus eksponatų archyvavimo metodus ir
saugojimo medžiagas.
Bendradarbiaujant su keramikos restauravimo eksperte
Bronislava Kunkuliene ir parengus projekto dėl eksponato
restauravimo finansavimo iš dalies rėmėjų lėšomis bei gavus
dalinį finansavimą iš LR Kultūros ministerijos restauruotos 2
Vilniaus maketo, pagaminto Vilniaus gete jo kalinių 1942 m.,
dalys (projekto dėl eksponato restauravimo finansavimo iš
dalies rėmėjų lėšomis rengimas, viešųjų pirkimų procedūros
kuravimas, sutarties su restauratore rengimas, administravimas,
eksponatų perdavimas-priėmimas)
Atliktas 301 eksponato prevencinis konservavimas (būklės
patikra, dezinfekcija ir pirminis valymas):
Raštijos ir dokumentų rinkiniai: 8 knygų, 6 dokumentų;
Buities apyvokos ir ritualinių apeigų reikmenų – 90 vnt.;
Tekstilės eksponatų – 8 vnt.;
Fotografijos rinkinių – 16 vnt.;
Dailės rinkinių – 173 vnt.

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

Patikrinti tris saugyklas ir keturias sales:
eksponatų būklės kontrolė, sanitarinė
priežiūra.

Eksponatų saugojimui ir priežiūrai
tinkamų medžiagų įsigijimas.

Patikrintos 3 saugyklos, 4 salės. Eksponatai ir
eksponuojamosios vitrinos išvalyti, laikino eksponatų
saugojimo parodinėse erdvėse aktai papildyti spalvotais
eksponatų atvaizdais.

A.Niunkaitė
Račiūnienė
I.Murauskaitė

A. Niunkaitė
Račiūnienė
I.Murauskaitė
J. Blažytė

A. Niunkaitė
Račiūnienė
O. Movšovič
M. Abelovičienė
I. Nikitina
I. Murauskaitė
G. Leonenko
J. Blažytė
V. Gradinskaitė
P. Račiūnas
A. Niunkaitė
Račiūnienė
I. Murauskaitė
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J. Blažytė
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)

Planuota sulaukti, VVGŽM
ekspozicijoje ,,Panerių memorialas“
(Agrastų g. 15, Paneriuose), 4000
pavienių ir organizuotų lankytojų,
mokinių, studentų.

VVGŽM ekspozicijos ,,Panerių memorialas“ (Agrastų g. 15,
Paneriai) lankytojai:
Per 2013 m. ekspoziciją aplankė viso 7894 lankytojai ir
renginių dalyviai. Pavienių lankytojų skaičius – 5779,
organizuotų lankytojų skaičius – 1965, iš jų moksleivių skaičius
– 120. Renginiuose dalyvavo 100 žmonių.

Panerių
memorialo
vadovas
A.Karosas

Buvo numatyta, kad Tolerancijos
centre (Naugarduko g.10/2, Vilnius)
apsilankys 7000 pavienių ir
organizuotų lankytojų, mokinių,
studentų.

VVGŽM Tolerancijos centro (Naugarduko g.10/2, Vilnius)
lankytojai:
Per 2013 m. centre apsilankė 4850 lankytojai ir renginių
dalyviai.
Pavienių lankytojų skaičius – 1935, organizuotų lankytojų
skaičius –1605, iš jų moksleivių skaičius – 618. Renginiuose
dalyvavo 1310 žmonių.

I.Šadzevičienė

VVGŽM Holokausto ekspozicijoje
(Pamėnkalnio g. 12, Vilniuje)
apsilankys 6000 pavienių ir
organizuotų lankytojų, mokinių,
studentų.

VVGŽM Holokausto ekspozicijos (Pamėnkalnio g. 12,
Vilniuje) lankytojai:
Per 2013 m. ekspoziciją aplankė viso 5074 lankytojai. Pavienių
lankytojų skaičius – 3631, organizuotų lankytojų skaičius –
1443, iš jų moksleivių skaičius – 329.

Holokausto
ekspozicijos
vadovė R.
Kostanian,
Savanoris S.
Hager

Planuota

Ekspozicijos „Išsigelbėjęs žydų vaikas pasakoja apie Šoa“
medžiaga ir elektroninis variantas naudojami rengiant
edukacinius užsiėmimus moksleiviams „Vaikystė su geltonu
lopu“, kurių metu nagrinėjamos atskiros gelbėjimo istorijos.
Rengiamos teminės ekskursijos po ekspoziciją, taip pat
kiekvienos apžvalginės moksleivių ekskursijos po muziejų
metu trumpai pristatoma ekspozicija ir jos galimybės,
paaiškinama, kaip naudotis elektronine ekspozicijos versija
www.issigelbejesvaikas.lt. Akmenukų padėjimas parodos
Žuvusiųjų vaikų memoriale tapo būtina kiekvienos ekskursijos
po muziejų dalimi.

A. Bogatyriova
R. Titovienė

Edukacinė programa:
1. Pratybų sąsiuvinio „Žydai
Lietuvoje“ mokiniams parengimas,

Pravestos 8 ekskursijos Holokausto ekspozicijoje.

M. Jakulytė-Vasil
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pritaikymas ir praktinis naudojimas
Holokausto ekspozicijoje.
2. Praktinių užsiėmimų Holokausto
tema parengimas ir vykdymas.

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

Naujos edukacinės programos laikinų
parodų temomis:
1. „Kanaano žemė“: Biblijos
siužetai XVII – XVIII a.
Graviūrose.
2. Skulptoriaus M.Antokolskio
kūryba.
3. Žydų mokyklos: ORT veikla.
4. Žydų pasipriešinimas
Sovietinės okupacijos metais.
Tęsiamos temos:
1. Žydų švenčių ciklas: Šavuot.
2. Žydų bendruomenių
gyvenimas Lietuvoje iki II
pasaulinio karo
Edukacinės programos vyks
VVGŽM Tolerancijos centre, skirtos
visoms amžiaus grupėms.
Planuota

Surinkta, susisteminta medžiaga edukacinėms programoms
Holokausto ekspozicijoje.
Ekskursija po Holokausto ekspoziciją II pasaulinio karo
muziejaus Gdanske istorijos tyrimo skyriaus vedėjui.

N. LatvytėGustaitienė

2013 m. įvyko 36 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo
617 žmonių (iš jų moksleivių – 584, studentų ir jaunimo – 24,
suaugusiųjų – 9).

A.Bogatyriova

Surengtų edukacinių užsiėmimų temos:
Vaikystė su geltonu lopu (geto vaikai) – 9
Žydų bendruomenių gyvenimas Lietuvoje – 10
Žydų kalbos – 4
Šabo tradicijos – 1
Purim šventė – 1
Šavuot šventė – 2
Pesach šventė – 3
Žydų rudens šventės – 3
Žydų mokyklos: ORT veikla – 1
„Kanaano žemė“: Biblijos siužetai - 1
Parengta visa būtina medžiaga žydų gelbėtojų pristatymui D. Selčinskaja
apdovanojimui, tikslinti duomenys Lietuvos archyvuose, R. Titovienė
kontaktuota su išsigelbėjusiais per karą žmonėmis ir žydų A. Bogatyriova
gelbėtojais bei jų palikuonimis.
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus siūlymu,
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2013 m.
rugsėjo 9 d. Dekretu Nr. 1K-1556 Žūvančiųjų gelbėjimo
kryžiais apdovanojo 47 asmenis, iš kurių tik vienas asmuo
sulaukė šių dienų, o kiti buvo apdovanoti jau po mirties.
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicI
D=638

Planuota
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Planuota

Žydų gelbėtojų ir atminimo įamžinimo skyriaus darbuotojai
kartu su Izraelio ambasada Lietuvai ir Latvijai ir Lietuvos
žydų bendruomene ValstybinioVilniaus Gaono žydų
muziejaus Tolerancijos centre 2013 m. balandžio 8 d.
Surengė Pasaulio Tautų Teisuolių apdovanojimų ceremoniją.
Iškilmių metu Pasaulio Tautų Teisuolių medaliu ir Garbės
raštu buvo apdovanoti Jonas ir Ona Gelžiniai. Gežinių
apdovanojimus jų anūkui Arvydui Gelžiniui įteikė Izraelio
Valstybėsnepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė – p. Hagit
Ben-Yaakov. Iškilmingojeceremonijoje dalyvavo Lietuvos
žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, svečiai
iš Izraelio – Gyvųjų maršo dalyviai.
1. 2013 01 24. Tarptautinės Holokausto dienos minėjimas.
Dokumentinio filmo „Gyvybės ir kančių duobė“
peržiūra;

I.Šadzevičienė
R. Kornijenko
D.Selčinskaja
M.Zingeris
K.Rupeikaitė
R.Titovienė

2. 2013 02 19. Literatūriniai vasario mėnesio vakarai:
Sigito Parulskio knygos „Tamsa ir partneriai“
pristatymas;

2.I.Šadzevičienė
M.Zingeris
K. Rupeikaitė
R. Kornijenko

3. 2013 02 21. Literatūriniai vasario mėnesio vakarai:
Ellen Cassedy knygos „Mes esame čia. Atsiminimai
apie Holokaustą“ pristatymas;

3. I.Šadzevičienė
M.Zingeris
K. Rupeikaitė
R. Kornijenko

4. 2013 03 07. Dokumentinio filmo „Susitikimas su
nacionalistais“ premjera bei diskusija – pokalbis apie
stiprėjančias radikaliojo antisemitizmo nuotaikas
Lietuvoje;

4. I.Šadzevičienė
M.Zingeris
K. Rupeikaitė
R. Kornijenko
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5. 2013 03 14. Parodos „Miriam Meras / Žibuntas Mikšys
„Grafika“ atidarymas;

5. I.Šadzevičienė
M.Zingeris
R. Kornijenko
R.Titovienė

6. 2013 04 11. Parodos „Autentiškas žydas iš Kanaano
žemės“ atidarymas;

6. I.Šadzevičienė
M.Zingeris
R. Kornijenko

7. 2013 04 12. Parodos „Būti žydu. Žydiškojo identiteto
projektas Vilniuje“ atidarymas;

7. I.Šadzevičienė
M.Zingeris
K. Rupeikaitė
R. Kornijenko

8. 2013 06 12. Parodos „Cecile Reims graviūros“
atidarymas;

8. I.Šadzevičienė
M.Zingeris
K. Rupeikaitė
R. Kornijenko

Nebuvo planuota
2013 07 17. Dr. Gilles Rozier paskaita „Abraomas
Sutzkeveris ir Vilnius“, Summer Literary Seminars
rėmuose;

9. I.Šadzevičienė
M.Zingeris
R. Kornijenko

10. 2013 08 08. Dr. Shimono Samuelso paskaita „Atmintis
kaip priedanga neapykantai“;

10. I.Šadzevičienė
M.Zingeris
K. Rupeikaitė
R. Kornijenko

11. 2013 09 25. Dorano Pollacko performansas „Tas, kurio
nebėra“ (IV Litvakų kongreso programos dalis);

11. I.Šadzevičienė
M.Zingeris
K. Rupeikaitė
R. Kornijenko

12. 2013 09 25. Saadia Bahat skulptūros „Netektis“
pristatymas, dovanojimo muziejui ceremonija (IV
Litvakų kongreso programos dalis);

12. I.Šadzevičienė
M.Zingeris
K. Rupeikaitė

9.
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R. Kornijenko
Planuota

Nebuvo planuota

Planuota

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

Planuota

13. 2013 09 22. Parodos „Parengti gyvenimui: ORT
13. K.Rupeikaitė
Lietuvoje“ atidarymas Seimo III rūmų parodų galerijoje; M. Zingeris
V. Sideraitė-Alon
14. 2013 10 08. Parodos „Parengti gyvenimui: ORT
14.I.Šadzevičienė
Lietuvoje“ atidarymas ;
M.Zingeris
K. Rupeikaitė
R. Kornijenko
15. 2013 11 06. Lietuvos mokinių susitikimas su „Maccabi“
krepšininkais;

15. I.Šadzevičienė
M.Zingeris
R.Titovienė
R. Kornijenko

16. 2012 11 14. Hadas Kalderon menininė programa
„Kelionė istorija, poezija ir menu: jidiš rašytojo
Abraomo Sutzkeverio 100-čiui“;

16.I.Šadzevičienė
M.Zingeris
K. Rupeikaitė
R.Titovienė
R. Kornijenko

17. 2013 11 21. Parodos „Francas Kafka“ atidarymas /
filmo „Amerika“ (1994) peržiūra;

17. I.Šadzevičienė
M.Zingeris
K. Rupeikaitė
R. Kornijenko
R.Titovienė

Geto slėptuvės „malinos“ atidarymas Holokausto ekspozicijoje
2013 m. rugsėjo 23 d.ekspozicija atidaryta.
Koncepcijos kūrimas ir dokumentinės medžiagos atranka,
darbas su maketuotojais, įgarsintojais, instaliavimo darbų
priežiūra, reikalingos įrangos pirkimas, sutarčių ruošimas,
susirašinėjimas ir bendravimas su rėmėjais “LitvakWorld”
(Lietuva)
Muziejaus interneto svetainėje pateikta išsami informacija apie
2013-09-23 Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimo
ceremoniją Respublikos Prezidento Rūmuose

K. Rupeikaitė
N. LatvytėGustaitienė
M. Jakulytė-Vasil

D. Selčinskaja
A. Bogatyriova
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http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&Top
icID=638
ir apie 2013 m. balandžio 8 d. Pasaulio Tautų Teisuolių
apdovanojimų ceremoniją Tolerancijos centre
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&Top
icID=606

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

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

Muziejaus naujienų talpinimas muziejaus puslapyje
www.jmuseum.lt.
Duomenų sisteminimas, redagavimas, vertimas svetaineiduomenų bazei www.holocaustnames.lt.
Duomenų rinkimas papildymas svetainei www.holocaustatlas.lt

M. Jakulytė-Vasil

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, muziejininkai.
Planuojama aptarnauti 60 lankytojų.

Aptarnauta (tiesiogiai ir komunikacijos priemonėmis) 62 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.

A.Niunkaitė
Račiūnienė
Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyriaus
darbuotojai

Planuota

Parengtas preliminarus kilnojamosios parodos „Išsigelbėjęs
Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ planas, atrinkta
keletas išsigelbėjusių žydų vaikų istorijų, rengiami tekstai
funkcionaliems kilnojamosios parodos stendams, atrinktos
fotografijos.
Projekto – Kilnojamoji paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų
vaikas pasakoja apie Šoa“ įgyvendinimui pateikta paraiška
pirmajam 2014 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis numatomų

D.Selčinskaja
S.ValiūnaitėKindurienė
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finansuoti projektų, programų ir priemonių konkursui daliniam
finansavimui gauti.

Planuota

Nebuvo planuota

Planuota

Nebuvo planuota

Paroda „Markas Antokolskis ir jo mokiniai I. Gincburgas ir N.
Aronsonas“ VVGŽM Tolerancijos centre nuo 2013.09.19 iki
2014.02.13.

1. Ruošiamasi parodos „Būti žydu. Žydiškojo identiteto
projektas Vilnius“ eksponavimui/atidarymui:
susirašinėjimas su Austrijos ambasada Vilniuje, su
Vienos žydų muziejumi, pakvietimų, plakatų,
lankstinukų tekstai lietuvių ir anglų k., etiketažas;
2. Parengiamieji parodos „Cecile Reims graviūros“
darbai: susirašinėjimas su Judaizmo meno ir istorijos
muziejumi Paryžiuje, deramąsi dėl sutarties sąlygų;
3. Derinami parodos „Cecile Reims graviūros“
eksponavimo planai, kuriamas įžanginis tekstas,
pakvietimų, plakatų dizainas, tekstai lietuvių, prancūzų,
anglų kalbomis, etiketažas, pasirašomos sutartys su
Judaizmo meno ir istorijos muziejumi ir Isudeno viešąja
kultūrinio bendradarbiavimo įstaiga / Saint-Roch
prieglaudos muziejumi (Prancūzija);
4. Parengiamieji parodos „Wergelando palikimas. Žydų
gyvenimas Norvegijoje“ darbai: susirašinėjama su
Norvegijos Karalystės ambasada Vilniuje ir Oslo žydų
muziejumi.
5. Rengiamas projektas „Drąsa ir kūrybingumas
Vilniaus ir Varšuvos getuose“ – Samuelio Bako
reprodukcijų paroda: susirašinėjimas su LR atstovybe
prie UNESCO;
6. Kuriami parodos „Francas Kafka“ planai, su Čekijos
ambasada derinami kvietimų – plakatų tekstai;
7. Derinami projekto „Drąsa ir kūrybingumas Vilniaus
ir Varšuvos getuose“ teminiai planai, susirašinėjama su

V. Gradinskaitė
I. Nikitina

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

K. Rupeikaitė

I. Šadzevičienė,

I. Šadzevičienė,
V. Sideraitė Alon
I. Šadzevičienė
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LR atstovybe prie UNESCO.
Planuota

Planuota

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

Planuota

Parengtos kilnojamosios parodos koncepcijos tobulinimas ir
įgyvendinimas: tekstų ir iliustracinės medžiagos aprašų
ruošimas. Sovietmečio parodai, peržiūrėti LTSR Religinių
reikalų įgaliotinio fondas, bei kiti įvairaus pobūdžio
dokumentai saugomi LCVA, LYA, LYA Lietuvos komunistų
partijos skyriuje. Peržiūrėtų dokumentų atrinkimas parodai.
Bendrauta su pateikėjais renkant informaciją, asmenines
nuotraukas.
„Parengti gyvenimui ORT Lietuvoje“ parodos koncepcijos
rengimas, turimos vaizdinės ir dokumentinės medžiagos
atrinkimas. 06.15-09.01, viešieji pirkimai.
Panerių memorialinio Holokausto ir visoms nacizmo aukoms
atminti kompleksinio sutvarkymo koncepcijos kūrimas,
tobulinimas, istorinės pažymos ruošimas, dalyvavimas
posėdžiuose Kultūros ministerijoje ir Vyriausybėje.
Nuolatinės ekspozicijos „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas
pasakoja apie Šoa“ kompiuterinio terminalo turinys papildytas
atnaujinta informacija apie apdovanotus žydų gelbėtojus ir
išsigelbėjusius, fotografijomis ir video medžiaga, instaliuotas
2012 m. sukurtas muziejaus dokumentinis filmas „Gyvybės ir
kančių duobė“ (lietuviškoji ir angliškoji versijos).

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

D.Selčinskaja

Panerių ekspozicijos fragmento atnaujinimas. 2013. 07. 06
Holokausto ekspozicijos stendų atnaujinimas, pritaikant
audiogidui Žaliame name 2013 m. 12 mėn.

V. Sideraitė Alon
A. Jacovskytė
M.Jakulytė-Vasil,

TC III aukšto ekspozicijos „Dingęs pasaulis“ iš muziejaus
fondų atnaujinimas.

K. Rupeikaitė,
V. Sideraitė-Alon
I. Nikitina
I.Šadzevičienė
N. Latvytė –
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Gustaitienė
I.Murauskaitė
A. Jacovskytė
G. Leonenko
2013 09 25 Slėptuvės – „malinos“ instaliacija Holokausto
ekspozicijoje – Žaliame name
3. Parodos muziejuje
(pavadinimas, vieta,
laikas)

Planuota

1. 2013 03 14 – 2013 09 14. Paroda „Miriam Meras /
Žibuntas Mikšys „Grafika“;

Planuota

2. 2013 04 11 – 2013 05 10. Paroda „Autentiškas žydas iš
Kanaano žemės“;
3. 2013 04 12 – 2013 06 02. Paroda „Būti žydu. Žydiškojo
identiteto projektas Vilniuje“;
4. 2013 06 12 – 2013 09 13. Paroda „Cecile Reims
graviūros“;
5. M. Antokolskio mokinių N. Aronsono ir I. Gincburgo
skulptūrų paroda.
6. 2013 09 25 – 2014 (tęsiasi). Skulptoriaus Saadia Bahat
vienos skulptūros „Netektis“ ir kitų skulptūrų
fotografijų paroda;
7. 2013 10 08 – 2014 03 01. Paroda „Parengti gyvenimui.
ORT Lietuvoje“;

Nebuvo planuota

Planuota

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

I. LatvytėGustaitienė
V. Sideraitė Alon
A.Jacovskytė
I.Šadzevičienė
K.Rupeikaitė
V.Sideraitė –
Alon
A.Jacovskytė
I.Šadzevičienė
I.Šadzevičienė
V.Sideraitė –
Alon
V.Gradinskaitė
A. Jacovskytė
V. Sideraitė Alon
N. LatvytėGustaitienė
K.Rupeikiatė
V. Sideraitė Alon
A.Jacovskytė

Nebuvo planuota

2013 11 21 – 2014 01 21. Paroda „Francas Kafka“.

Nebuvo planuota

„Parengti gyvenimui ORT Lietuvoje“ LR Seime 09.22-10.01

I. LatvytėGustaitienė
V. Sideraitė Alon

Planuota

GETO AFIŠOS. Genocido muziejus. 09. 16 d. – 10. 01 d.

A. Jacovskytė
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GETO AFIŠOS. Lenkijos žydų istorijos muziejus, Varšuva
(tarpininkaujant LR Kultūros centrui). 2013. 12. 14 d. – 2014.
01. 31 d.

5. Virtualios parodos
(pavadinimas, tinklalapio
adresas)

A. Jacovskytė

Nebuvo planuota

2013 12 03 – 2013 12 11. Samuelio Bako ankstyvųjų darbų
kopijų (10 vnt., orginalai priklauso VVGŽM) paroda UNESCO
būstinėje, Paryžiuje, projekto „Drąsa ir kūrybingumas Vilniaus
ir Varšuvos getuose“ dalis.

I.Šadzevičienė
M.Zingeris

Paroda Anna Frank, Žemaitės viešoji
biblioteka, Kelmė.
Paroda iš VVGŽM fondų, skirta
Vilniaus getui.

Neįgyvendinta.

A. Jacovskytė

Atidėta. Kadangi parodos pagrindinis eksponatas – Vilniaus
maketas, sukurtas Vilniaus geto kalinių 1942 m., kurio dviejų
dalių restauravimas restauratorei atlikus specialius tyrimus
turėjo užtrukti ilgiau, iki 2013 m. pabaigos, virtualią parodą
tikslinga atidėti iki 2015 m., kai bus restauruotos dvi kitos
maketo dalys, saugomos VVGŽM fonduose. Viso maketo
atvaizdų su foniniais geto artefaktų atvaizdais virtuali paroda
išsamiau atspindėtų pagrindinio eksponato unikalumą ir
išskirtinę jo sukūrimo istoriją.

A.Niunkaitė
Račiūnienė,
I.Murauskaitė

Tęstinis darbas

Virtuali paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja
apie Šoa“ papildyta informacija apie 47 naujai apdovanotus
žydų gelbėtojus „Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi“ ir apie 22
Pasaulio Tautų Teisuolius pripažintus 2013 m.
Virtualios parodos skyrius „Išgelbėti vaikai“ papildytas 13-os
išgelbėtų Kauno geto vaikų istorijomis (lietuvių ir anglų
kalbomis), kiekviena istorija gausiai iliustruota fotografijomis.
Dauguma naujai pristatytų išgelbėtų žmonių šiais laikais
gyvena Izraelyje:
Chasia Aronaitė-Gitlin ir Volodia Kacas (Izraelis)
Liuba (Liusia) Borstaitė (Lietuva)
Estera Elinaitė (Izraelis)
Rina Gildė-Rubinštein (Izraelis)
Ruta irAriana Jedaitės (Izraelis)
Pesachas Joselevičius (Izraelis)

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

7. Kiti darbai

Planuota

Nebuvo planuota.

Ruta Lacmanaitė (Izraelis)
Maša Mulerytė-Hathskelzon (Izraelis)
Ahuva (Liuba) Peres-Gold (Izraelis)
Tamara Ratnerytė-Kadišaitė-Levy (Izraelis)
Rona Rozental-Zinger (Australija)
Rina Zupavičiūtė-Wolbe (Izraelis)
Jakovas Zoreffas (Izraelis)
Darbas tęstinis, atliekamas metų bėgyje, sukaupta ir patikslinta
medžiagą apie išsigelbėjusius per Holokaustą Lietuvoje žydus
ir jų gelbėtojus bei gelbėjimo aplinkybes perduodama
memorialiniam institutui Jad Vašem, Pasaulio Tautų Teisuolių
departamentui; pastoviai atnaujinamas Lietuvos piliečių,
Pasaulio Tautų Teisuolių sąrašas yra skelbiamas muziejaus
internetiniame tinklalapyje www.jmuseum.lt ir virtualioje
parodoje www.issigelbejesvaikas.lt.
2013 m. Pasaulio Tautų Teisuoliais pripažinti 22 Lietuvos
piliečiai.

D. Selčinskaja

Žydų muziejus Paryžiuje – Cecile Reims graviūros parodai.

I. Šadzevičienė
V. Sideraitė Alon

Šiaulių galerija LAIPTAI – M. Meras, Ž. Mikšys. Grafikos
darbų paroda iš galerijos rinkinių.

A. Jacovskytė

Varšuvos fondas ZYD NIEMALOWANY – paroda
„Autentiškas žydas iš Kanaano žemės“.

A. Jacovskytė

Bendradarbiavimas su Genocido aukų muziejumi ir su Lietuvos
nacionaliniu muziejumi dėl skaitmeninių atvaizdų skolinimo
parodai „Lietuvos žydai už geležinės uždangos: pastangos
išsaugoti tapatybę“.

A. Rožankevičiūtė

Bendradarbiavimas su Lietuvos nacionaliniu muziejumi, Jad
Vašem memorialiniu muziejumi (Izraelis) dėl skaitmeninių
atvaizdų skolinimo parodai „Lietuvos žydai už geležinės
uždangos: pastangos išsaugoti tapatybę“.
Panerių ekspozicijos fragmento atnaujinimas. Liepa.

N. LatvytėGustaitienė

N.Latvytė-
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Planuota

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

Pagal galimybes ir poreikius

Parodų etiketažas, įvadiniai tekstai.

Gustaitienė

M. Meras, Ž. Mikšio parodos plakatas, įvadiniai tekstai.
Einamieji smulkūs darbai.

V. Sideraitė Alon

Parodos „Dingęs pasaulis“ įžanginiai stendai .
Paroda „Būti žydu“ plakatas, el. pakvietimas.
S.Parulskio vakaras, knygos „Tamsa ir partneriai“ pristatymas,
plakatas, el.pakvietimas .
Kinofilmas „Gyvybės ir kančių duobė“ plakatas, pakvietimas,
CD viršelis.
Instaliacija „Malina“ plakatas, el. pakvietimas.
Parodos „Parengti gyvenimui ORT Lietuvoje“ katalogas.
A.Suckeverio 100-mečiui skirtas renginys (Hadas Kalderon)
plakatas, pakvietimas.
Atnaujintas muziejaus informacinis lankstukas.
Atvirukai „Roš ha-šana“, „S. Bakui-80“.

K. Rupeikaitė
V. Sideraitė Alon

LCVA fondo „ Telšių žydų „Javne“ privatinė mergaičių
gimnazija“ dokumentų peržiūra ir atranka.

G. Žirikova

2013 m. II-III ketvirtis Holokausto ekspozicijos audiogidas.
Atrinkti eksponatai, surinkti duomenys, kurie sukelti į LIMIS
sistemą. Audiogido tekstų taisymas, koregavimas. Holokausto
ekspozicijos tekstų koregavimas.

M. Jakulytė-Vasil
K. Rupeikaitė

Leidinių „Vilnius: Žydų istorijos ir kultūros atmintinos vietos“
(rusų, lietuvių ir anglų kalbomis) parengimas. Leidėjas –
leidykla „Pavilniai“.Knygos konsignacijos sąlygomis
parduodamos muziejuje.

I. Guzenberg

Apžiūrėtas fondas LCVA, f. R-730, ap. 1, 2, 3, 4, 5 (apie 150
bylų) Vilniaus Lukiškių sunkiųjų darbų kalėjimas 1941-1944
m., dėl žydų pavardžių , žr. priedą prie ataskaitos su kopijomis,
kur paminėtos:
LCVA, f. R-730, ap. 2, b. 85, l. 2 Oskar Glik;
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LCVA, f. R-730, ap. 2, b. 187, l. 5 Liuba Subliwicka
(Lewicka);
LCVA, f. R-730, ap. 2, b. 187, l. 16 (Liza Magun);
LCVA, f. R-730, ap. 2, b. 229, l. 36 (Sonia Madeisker);
Aptikti dokumentai su nuotraukomis (skenuotomis):
LCVA, f. 1367, ap. 2, b. 6561 Liuba Levickaitė (1939 m);
LCVA, f. 1367, ap. 2, b. 2656 Moišė Karpinovičius (1939 m.),
Avrom Karpinovičius (1930 m.);
LCVA, f. R-64, ap. 1, b. 111 Jokūbas Gensas (1939 m.)
LCVA, f. 64, ap. 26, b. 169, l. 191, 192 Aba Kovner (1939 m.)

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

Planuota

Planuota

Planuota

Pratęstas darbas su LCVA fondo f. R-1673, ap. 1 b. 1–4037,
sušaudytų žydų pavardžių surašymas į kompiuterį.
D. Selčinskaja parengė tekstą bukletui „Gyvenimą
dovanojusios širdys“, skirtą 2013-09-23 Žūvančiųjų gelbėjimo
kryžiaus apdovanojimo ceremonijai;
Bukletą atspausdino ir pateikė apdovanojimo ceremonijos
dalyviams Lietuvos Respublikos Prezidento Kanceliarija

I. Guzenberg, S.
Hager (savanoris)
D. Selčinskaja

Parodos „Markas Antokolskis ir jo mokiniai I. Gincburgas ir N.
Aronsonas“ VVGŽM Tolerancijos centre skrajučių lietuvių ir
anglų k. rengimas

V. Gradinskaitė;
V. Sideraitė-Alon

1. El. kvietimai liet. ir angl. k. bei plakatai 2013 01 24.
Tarptautinės Holokausto dienos minėjimui -.
dokumentinio filmo „Gyvybės ir kančių duobė“
peržiūrai;
2. El. kvietimai liet. ir angl. k .bei plakatai 2013 02 19.
Sigito Parulskio knygos „Tamsa ir partneriai“
pristatymui;
3. El. kvietimai liet. ir angl. k. 2013 02 21. Ellen Cassedy
knygos „Mes esame čia. Atsiminimai apie Holokaustą“
pristatymui;
4. El. kvietimai liet. ir angl. k 2013 03 07. Dokumentinio
filmo „Susitikimas su nacionalistais“ premjerai;

I.Šadzevičienė
V.Sideraitė-Alon
K.Rupeikaitė
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3. Publikacijų kultūros ir
periodinėje spaudoje
rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)

Pagal galimybes ir poreikius.

5. El. kvietimai liet. ir angl. k .bei plakatai 2013 03 14.
Parodos „Miriam Meras / Žibuntas Mikšys „Grafika“
atidarymui;
6. El. kvietimai liet. ir lenkų. k .bei plakatai 2013 04 11.
Parodos „Autentiškas žydas iš Kanaano žemės“ (60
žmonių) atidarymas;
7. El. kvietimai liet. ir angl. k .bei plakatai 2013 04 12.
Parodos „Būti žydu. Žydiškojo identiteto projektas
Vilniuje“ atidarymui;
8. El. kvietimai liet., pranc. ir angl. k .bei plakatai 2013 06
12. Parodos „Cecile Reims graviūros“ atidarymui;
9. El. kvietimai liet. ir angl. k .2013 07 17. Dr. Gilles
Rozier paskaitai „Abraomas Sutzkeveris ir Vilnius“;
10. El. kvietimai liet. ir angl. k 2013 08 08. Dr. Shimono
Samuelso paskaita „Atmintis kaip priedanga
neapykantai“;
11. El. kvietimai liet. ir angl. k 2013 09 25. Dorano
Pollacko performansas „Tas, kurio nebėra“ (IV Litvakų
kongreso programos dalis);
12. El. kvietimai liet. ir angl. k 2013 09 25. Saadia Bahat
skulptūros „Netektis“ pristatymas, dovanojimo muziejui
ceremonija (IV Litvakų kongreso programos dalis);
13. El. kvietimai liet. ir angl. k .bei plakatai 2013 10 08.
N. LatvytėParodos „Parengti gyvenimui: ORT Lietuvoje“
Gustaitienė
atidarymui; katalogo rengimas.
14. El. kvietimai liet. ir angl. k .bei plakatai 2012 11 14.
Hadas Kalderon menininei programai „Kelionė istorija,
poezija ir menu: jidiš rašytojo Abraomo Sutzkeverio
100-čiui“;
15. El. kvietimai liet. ir angl. k. 2013 11 21. Parodos
„Francas Kafka“ atidarymas / filmo „Amerika“ (1994)
peržiūrai;
Šadzevičienė I., Cecile Reims: medžių metamorfozės,
I.Šadzevičienė
www.bernardinai.lt, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-08-23ieva-sadzeviciene-cecile-reims-medziu-metamorfozes/106033 , 2013 08
23;
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Rupeikaitė K., Apie baigiamąjį „Gaidos“ koncertą. Recenzija K. Rupeikaitė
apie Anatolijaus Šenderovo kūrinio „Ya lali“ premjerą,
publikuota 2013-10-28 Lietuvos kompozitorių sąjungos
svetainėje:
http://www.lks.lt/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cn
tnt01articleid=156&cntnt01lang=lt_LT&cntnt01returnid=162
4. Moksliniai tyrimai
(temos)

Pagal galimybes ir poreikius.

Mokslinis tyrimas. Paneriai – žydų masinių žudynių vieta.
Dokumentų ir atvaizdų paieška LCVA, LYA, Lietuvos mokslų
akademijos bibliotekoje, VVGŽM fonduose; istoriografijos
paieška ir tikslinimas bibliotekose.
Internetinis projektas „Lietuvos žydų bendruomenės
Holokausto akivaizdoje: (ne)užmiršti vardai ir likimai“.

N. LatvytėGustaitienė,
M. Jakutytė-Vasil,
I. Guzenberg,
G. Žirikova
J. Sedova

Internetinės svetainės „Holokausto Lietuvoje atlasas“ pildymas
ir priežiūra.
Tęstinis tyrimas „Žydų švietimas tarpukariu ir pokario
laikotarpiu“ susisteminimas, aprašymas ir perdavimas į
muziejaus fondų apskaitos ir apsaugos skyrių.
Holokausto ekspozicijos dokumentinės medžiagos perdavimas į
muziejaus fondų apskaitos ir apsaugos skyrių.
Vyriausybės incijuotų projektų, skirtų Vilniaus geto 70-mečiui
paminėti vykdymas.
Tęstinis projektas „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. Gyventojaibendruomenės
įsikūrimas-veikla-buitis-švietimasorganizacijos-holokaustas-vietinių gyventojų prisiminimai.
Tęstinis tyrimas „ Žydų gyvenimas Lietuvoje sovietinės

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

6. Mokslinių ir kitų
konferencijų rengimas
muziejuje (pavadinimas,
vieta, laikas)
7. Dalyvavimas
mokslinėse ir kitose
konferencijose ne
muziejuje (tema, vieta,
dalyviai)

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

Pagal galimybes ir poreikius.

okupacijos metais“: intelektualų ir visuomenės veikėjų
baudžiamųjų bylų, kūrybinės veiklos suvaržymų tyrimas.
Tęstinis tyrimas „Žakas Lipšicas ir totaliatizmas: kūrybinės ir
biografinės paralelės“: Skulptoriaus vizitų į Maskvą aplinkybių
tyrimas; posūnio Andrėjaus Šimkievičiaus ryšių su švedų
diplomatu Rauliu Valenbergu tyrimas.
„Žydų kasdienybės atspindžiai Rytų Europos žydų dailėje:
štetlo struktūra“, Žydų kultūra: kasdienybės pasaulis, Vilnius
2013.

V. Gradinskaitė

„Halachiniai reikalavimai ir papročiai Lietuvos žydų sinagogų
architektūroje“, Žydų kultūra: kasdienybės pasaulis, Vilnius
2013.

A.Niunkaittė
Račiūnienė

„Leizerio Volfo eilėraščių rinkinys „Švarce perl“: žanrų
simbiozė ir spalvos“, Žydų kultūra: kasdienybės pasaulis,
Vilnius, 2013.

I.Murauskaitė

„Žydų varguomenės kasdienybė Moišės Levino prozoje“,
Vilniaus kultūrinis gyvenimas. Tautų polilogas 1900–1945,
Vilnius, Lietuvių tautosakos ir literatūros institutas, 2013.

I.Murauskaitė

Pranešimas ir vaizdinė prezentacija „Vilnius Jewish Museum:
History and Collections“, Provenance research training
program, European Shoah Legacy Institute ir VVGŽM,
VVGŽM Tolerancijos centras, 2013-12-05
Networking meeting “Reflecting Remembrance”, 2013 m.
balandžio 8-10, Erfurtas (Vokietija).

V. Gradinskaitė
I. Murauskaitė

2013 10 18 EU2013.lt konferencija „Totalitarinių režimų
paveldas neapykantos nusikaltimuose“
Pranešimas “Reflections of Lithuanian Jewish Musical Culture
in the Second Half of the 20th Century: Issues of Identity”.
Tarptautinė konferencija „IMS and Global Musicology:

M. Jakulytė-Vasil

Pagal galimybes ir poreikius.

Pagal galimybes ir poreikius.

Pagal galimybes ir poreikius.

N. LatvytėGustatienė

K. Rupeikaitė
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Crossing the Borders between Geocultural Regions, National
Traditions, and Musicological Disciplines“. Lietuvos muzikos
ir teatro akademija, 2013 m. rugsëjo 5 d.
2013 kovo 7 d. D. Selčinskaja skaitė pranešimą Daugpilio
Universitete „Holokausto liudininkai pasakoja apie savo
stebuklingą išsigelbėjimą ir savo gelbėtojus (Holocaust
survivors speaking about miraculous salvation and their
rescuers), Rygos muziejaus „Jews of Latvia“ organizuotoje
konferencijoje skirtoje Holokausto edukacijai.
2013 gegužės 27- 28 dienomis D. Selčinskaja ir režisierė Lilija
Kopač dalyvavo 2-je konferencijoje „Holokausto muziejai ir
memorialinės vietos postkomunistiniuose kraštuose“
(Holocaust museums and memorial places in post-communist
countries – challenges and opportunities”) Rygoje ir pristatė
muziejaus dokumentinį filmą „Gyvybės ir kančių duobė“.
2013 10 23-25 „Conference on Digitization 2013 in Dachau“
KZ-Gedenkstätte Dachau (Vokietija). Pranešimas
“Holocaustnames.lt: Database for Holocaust Victims’ Names in
Lithuania“.
2013 02 03-05 Maskva, Rusija, XX-oji tarptautinė judaikos
konferencija, organizuojama centro „Sefer“. Pranešimas rusų
kalba „Holokausto paminklų istorija Lietuvoje ir įtaka istorinei
atminčiai .

9. Kiti darbai

Planuota

D. Selčinskaja

N. LatvytėGustaitienė

M. Jakulytė-Vasil

M. Jakulytė-Vasil

2013 05 27-29 Bad Arolsen, Vokietija, EHRI tarptautinis
M. Jakulytė-Vasil
seminaras „Geography and Holocaust research“ skaitytas
pranešimas anglų kalba „Holocaust Atlas of Lithuania Project:
History and Geography Working Together”.
2013 m. rugsėjo mėnesį, iš Bostono specialiai atvykus D.Selčinskaja
smuikininkei Danutei Pomerancaitė-Mazurkevič, dalyvaujant
Danutės gelbėtojų dukrai Aušrai Petrauskaitei, buvo atlikti
filmavimai Kaune, Petrauskų name muziejuje. Nufilmuota
medžiaga bus panaudota kuriamam dokumentiniam filmui
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„Vaikas, kuris niekada neverkdavo“, bus ieškoma finansavimo
šio projekto įgyvendinimui.
Nebuvo planuota

Kultūros apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos kvietimu dalyvauta 2013-02-07
Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos posėdyje,
svarstančiame Tauragėje rastų Tauragės banko dokumentų
muziejinės vertės klausimą. Atlikta šių dokumentų ekspertizė,
susidedanti iš muziejinės dokumentų vertės nustatymo ir
rankraštinio teksto bei banko blanko vertimo iš jidiš į lietuvių k.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos 2013 m.
vasario 7 d. posėdžio nutarimu (protokolo nr. 2-A) ir LR
Kultūros ministerijos 2013 m. kovo 5 d. rašto Nr. S2-496,
fiksuojančiu KM sprendimą, šie du Tauragės banko artefaktai
skirti saugoti VVGŽ muziejui (Nuolat saugoti priimamų
eksponatų aktas, 2013-12-13, Nr. 33).

Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyriaus vedėja
I.Murauskaitė
Fotodokumentacij
a P. Račiūno,
Būklės ekspertizė
J. Blažytės

VVGŽM direktoriaus pavedimu Rinkinių apskaitos ir
saugojimo skyriuje 2013-08-1/26 atlikta Toros ritinio
fragmento, rasto Panevėžio privačiame name, ekspertizė,
susidedanti iš muziejinės reikšmės vertybės aprašo,
tekstologinės analizės, pergamento būklės aprašo. Visas Toros
ritinio fragmentas fotodokumentuotas.
Ekspertizės dokumentacija, fotodokumentacinė medžiaga
perduota saugoti į VVGŽM fondus.
Tapytojo Rafaelio Chvoleso sūnums Milij ir Aleksandru
Chvolesams (Pary˛ius), bendradarbiaujant su muziejumi,
parengtas albumas "Rafaelis Chvolesas. Jeruzalės ieškojimas"
(trimis kalbomis t.y. anglų, prancūzų ir lietuvių kalbomis
atskirai, po 272 psl.), kuris pristato žydų kilmės Vilniaus
tapytojo Rafaelio Chvoleso (1913-2002) kūrybą, saugomą jo
šeimos rinkinyje Paryžiuje bei Lietuvos muziejuose. Įžanginis
straipsnis supažindina su kūrybine dailininko biografija,
nušviečia jo gyvenimo periodus tarpukario ir pokario Vilniuje,
Varšuvoje, Paryžiuje; pateikia jo kūrybos raidą skirtinguose

Muziejininkė
Gajane Leonenko
Direktoriaus
pavaduotoja
administravimui ir
projektams
J. Razumienė
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politiniuose ir meniniuose kontekstuose. Pagrindinis dėmesys
skiriamas žydiškosios tapatybės paieškoms, Vilniaus miesto
tematikai ir Holokausto įamžinimui Chvoleso kūryboje.
Leidėjas – Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
2013 m. lapkričio 26 d. Paramos sutartis Nr. 308.
Darbas vyksta pagal J. Rozinos surinktą ir pateiktą medžiagą.
Dokumentų ir nuotraukų sutvarkymas pagal tematiką ir
chronologiją, nuotraukų aprašymas, skenavimas, įvadinių lapų
su buv. mokinių trumpu gyvenimo aprašymu, bylų apyrašų
sudarymas. užrašus ir dokumentus iš jidiš k. vertė J. Rozina.
1. Nuolat saugoti priimtų eksponatų aktas Nr. 8:
Buv. Vilniaus Sofijos Gurevič gimnazijos (jidiš k.) mokinio
Arono Garono asmeninis archyvas.
Jelenos Lvovnos Vidučanskajos-Izraelit asmeninis archyvas.
Buv. Vilniaus hebrajų gimnazijos „Tarbut“ mokinės Chasios
Španerflig asmeninis archyvas.
2. Nuolat saugoti priimtų eksponatų aktas Nr. 9.
Buv. Vilniaus hebrajų gimnazijos „Tarbut“ mokinės Chienos
Srogovič-Borovskajos-Kaplinskajos ir Vilniaus ORT technikos
mokyklos mokinio Samuilo Kaplinskio byla.
Buv Vilniaus žydų realinės gimnazijos jidiš k. mokinės
Rachelos Toper ir buv. Sofijos Gurevič gimnazijos (jidiš k.)
mokinio Eli-Leib Šlosbergo byla.
3. Nuolat saugoti priimtų eksponatų aktas Nr. 10.
Buv. vaikų namų (karinio ir pokario laikotarpiu) auklėtinio ir
Kauno rusų gimnazijos mokinio Josifo Guri (Podriadčiko) byla.
Buv. pokario Vilniaus žydų pradinės mokyklos Nr. 9
mokinio Arono Einato (Zalkindo) byla.
Buv. pokario Vilniaus žydų vaikų namų Nr. 6 auklėtinio ir
žydų pradinės mokyklos Nr. 9 mokinio Isaako Markuso byla.
4. Nuolat saugoti priimtų eksponatų aktas Nr. 11.
Buv. pokario Vilniaus žydų vaikų namų Nr. 6 auklėtinio ir
žydų pradinės mokyklos Nr. 9 mokinės Jelenos Ceitlinos byla.
5. Nuolat saugoti priimtų eksponatų aktas Nr.15.
Buv. Ukmergės žydų pradžios mokyklos, Ukmergės žydų

J. Sedova, J.
Rozina (savanorė)
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realinės gimnazijos jidiš k., Ukmergės hebrajų gimnazijos
mokinės Lėjos Jacovskajos byla.
Saros Požerskaitės_Bruker, buv. Ukmergės žydų realinės
gimnazijos(jidiš k.) mokinės ir Chaimo Brukerio, buv.
Marijampolės hebrajų gimnazijos mokinio, byla.
6. Nuolat saugoti priimtų eksponatų aktas Nr.17.
Buv. Kauno žydų (jidiš k.) pradžios mokyklos Nr. 14
mokinių Jakovo ir Dovydo Kalamickų byla.
Buv. Kauno pirmos hebrajų realinės gimnazijos, 1940-41 m.
Kauno vidurinės mokyklos Nr. 12 mokinio Zecharijos Česno
byla.
Buv. pokario Kauno žydų (jidiš k.) pradžios mokyklos Nr. 14
mokinio Mošės Rozenbliumo byla.
Buv. Šilalės žydų (jidiš k.) pradžios mokyklos mokinio
Edmundo Ruveno Zeligmano byla.
1. Eusejaus Jacovskio byla.
2. Peros Leibovič-Kacienės byla.
3. Irenos Veisaitės byla.
4. Chaimo Vilionskio byla.
5.Nojaus Šneidmano byla.
6. Rivos Šmerkovičienės byla.
7. Benjamino Slepako byla.
8. Gitos Grinmanienės byla.
9. Rivos Pažerskaitės-Altfeld byla.
Internetinės svetainės www.holocaustnames.lt pildymas.
Perkelta į svetainę 5 000 Holokausto aukų vardų.
Tęsiama informacijos paieška LCVA.

VI. RINKINIŲ
APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS
IR EKSPONATŲ

N. LatvytėGustaitienė
M. Jakulytė-Vasil
N. LatvytėGustaitienė
I. Guzenberg
G. Žirikova
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SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita
(nurodyti įvestų į
muziejaus duomenų bazę
įrašų apie eksponatus bei
skaitmeninių vaizdų
skaičių)
2. LIMIS (vykdyti
parengiamieji darbai)

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 skaičius

Į muziejaus kompiuterinę apskaitą
numatoma įvesti 100 eksponatų.

Įvesta 155 vnt.

A.Niunkaitė
Račiūnienė
Rinkinių apskaitos
ir apsaugos skyriaus
darbuotojai

Administruojami LIMIS diegimo darbai,
duomenų perkėlimas iš RIS į LIMIS-M
posistemį, LIMIS sistemos testavimas ir
eksponatų skaitmeninimas.

Administruojami LIMIS diegimo ir derinimo darbai, duomenų
importavimas iš VVGŽM RIS sistemos į LIMIS-M posistemį,
testuojama LIMIS sistema ir pildoma suskaitmenintais
eksponatų atvaizdais

A.Niunkaitė
Račiūnienė

Eksponatai atrenkami pagal šiuos Eksponatai atrinkti pagal šiuos kriterijus - unikalumas, turinys,
kriterijus – turinys, fizinė būklė, fizinė būklė, interesantų poreikiai, dokumentavimas
interesantų
poreikiai.
Planuojama restauravimo procese.
skaitmeninti raštijos ir fotografijos
rinkinius.

VVGŽM LIMIS
adminstratorius
P. Račiūnas

A.Niunkaitė
Račiūnienė
I. Murauskaitė
O. Movšovič
M. Abelovičienė

Skaitmeninti – 100 vnt.

Suskaitmeninta 100 Raštijos ir dokumentų bei Fotografijos
rinkinių eksponatų

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

LIMIS diegimo projektas.

Testuojama LIMIS sistema ir pildoma suskaitmenintais
eksponatų atvaizdais.

A.Niunkaitė
Račiūnienė
P. Račiūnas
A.Niunkaitė
Račiūnienė

Tarptautiniam Europeana Photography projektui parengta apie
1000 fotografijų skaitmeninių atvaizdų ir išsiųsta LM ISC
LIMIS vedėjai ir LIMIS projektų vadovei D. Mukienei

VVGŽM LIMIS
adminstratorius
P. Račiūnas

4. Skaitmeninimo ir darbo
su duomenų bazėmis
gebėjimų ugdymas

Numatoma dalyvauti renginiuose ir
seminaruose muziejų rinkinių
informacinių sistemų ir eksponatų

Tarptautinė konferencija „Skaitmeninimas ir fotografinė
atmintis“, organizuota LDM filialo LM ISC LIMIS, 2013-0911, LDM V. Kasiulio dailės muziejus, Vilnius, pristatytas

A.Niunkaitė
Račiūnienė
VVGŽM LIMIS
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(dalyvavimas darbo
grupėse, mokymuose)

skaitmeninimo klausimais.

tartptautinis Europeana Photography projektas

administratorius
P. Račiūnas
O. Movšovič
I. Murauskaitė
G.Leonenko

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS)
Rinkinių apskaitos
naujų funkcionalumų pristatymas-seminaras, 2013-11-14, LDM ir saugojimo
filialas LM ISC LIMIS, gauti sertifikatai
skyriaus vedėja
I.Murauskaitė

5. Kiti darbai

Tęsti darbus tvarkant gelbėtojų
skyriaus archyvą – užvedant naujas ir
papildant esamas gelbėtojų bylas
naujai gauta informacine medžiaga,
liudijimais ir fotografijomis. Vykdyti
skyriaus archyvo duomenų bazės
sisteminimą ir kompiuterizavimą.

Tęsiamas darbas sisteminant skyriaus archyvą, tikslinant
išgelbėtų per Holokaustą Lietuvoje žydų ir jų gelbėtojų
duomenis,.
2013 m. užvesta 13 naujų bylų žydų gelbėtojams.
Sudaryti ir perduoti suinteresuotoms valstybinėms institucijoms
šių dienų sulaukusių žydų gelbėtojų sąrašai priedui prie
valstybinių pensijų gauti.

Teikti būtiną informaciją
žiniasklaidai ir suinteresuotoms
visuomeninėms organizacijoms,
informuojant apie parodą Išsigelbėjęs
Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie
Šoa ir Pasaulio Tautų Teisuolių bei
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus
apdovanojimo ceremonijas.

Informacija apie žydų gelbėtojus ir išsigelbėjusius per
Holokaustą Lietuvoje žydus, apie žydų gelbėtojų apdovanojimų
ceremonijas ir skyriaus organizuojamus renginius
suinteresuotiems asmenims ir institucijoms teikiama metų
bėgyje.

VVGŽM LIMIS
adminstratorius
P. Račiūnas
D. Selčinskaja
R. Titovienė
A.Bogatyriova

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)

Suteikta informacija Kauno miesto savivaldybei apie Kauno
geto žydų gelbėtojus, kuria remiantis 2013 11 28 Kaune,
Vydūno al.45, atidengta atminimo lenta Pasaulio Tautų
Teisuoliams Kaziui Binkiui ir Sofijai Binkienei.
D.Selčinskaja dalyvavo atminimo lentos atidengimo
ceremonijoje, informacija apie šį įvykį

D. Selčinskaja
R.Titovienė

I.Šadzevičienė
K.Rupeikaitė
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http://www.kaunas.lt/index.php?625908875 ir
http://www.lzb.lt/lt/?start=15
Planuota

M.Zingeris

1. Pranešimas spaudai. Dokumentinis filmas “Gyvybės ir
kančių duobė” (VVGŽM info. 2013 01 21,
www.jmuseum.lt,
2. Naujas dokumentinis filmas apie Holokaustą
„Gyvybės ir kančių duobė“ (www.bernardinai.lt,
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-01-17-naujasdokumentinis-filmas-apie-holokausta-gyvybes-ir-kanciuduobe/93832 , 2013 01 21);

3. Pranešimas spaudai. Sigito Parulskio knygos „Tamsa
ir partneriai“ pristatymas (VVGŽM info. 2013 02 14,
www.jmuseum.lt,
4. Su skaitytojaus susitksiantis
pristatys neįprasto požiūro
www.15min.lt,

Sigitas Parulskis
romaną (15min.,

http://www.15min.lt/naujiena/kultura/renginiai/su-skaitytojaissusitiksiantis-sigitas-parulskis-pristatys-neiprasto-poziurio-romanatamsa-ir-partneriai-29-307122 ,

2013 02 15);

5. Romano „Tamsa ir partneriai“ autorius Sigitas
Parulskis
susitiks
su
skaitytojais
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-02-15-romano-tamsa-irpartneriai-autorius-sigitas-parulskis-susitiks-su-skaitytojais/95564

6. Dokumentinio filmo “Susitikimas su nacionalistais
premjera
(VVGŽM inf., www.bernardinai.lt;
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-02-28-dokumentiniofilmo-susitikimas-su-nacionalistais-2012-premjera/96408,

02 28)

2013
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7. Tolerancijos centre įvyko filmo « Susitikimas su
nacionalistais » premjera ir diskusija (BNS ir
Bernardinai ifn., www.bernardinai.lt, 2013 03 07);
8. J. Panka Lietuvos piliečiams ieško naujų apibrėžimų
(Šarūnas
Černiauskas,
www.delfi.lt,
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/jpanka-lietuvos-pilieciamsiesko-nauju-apibrezimu.d?id=60854263, 2013 03 07);

9. Politologas : tautiškumo idėjos šaliai reikalingos ,
(Andrejus
Žukovskis,
www.kaunodiena.lt,
http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/politologastautiskumo-idejos-saliai-reikalingos-239461#.UtfurtIW1p4,

2013

03 07);
10. Kovo 11-osios eitynių organizatorius Julius Panka :
gaila, kad lietuvių kalboje nėra termino
« lietuvietis »
(Liepa
Želnienė,
www.15min.lt,
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kovo-11-osioseityniu-organizatorius-julius-panka-gaila-kad-lietuviu-kalboje-neratermino-lietuvietis-56-313908, 2013

03 07)

11. J. Panka: Kovo 11-ąją Gedimino prospekte žmonės
bus varomi švęsti prievarta (BNS, www.alfa.lt, (linkas
neaktyvus, 2013 03 07)

12. Reportažas apie dokumentinį filmą – interviu su jo
režisieriumi J. Ohmanu rodytas per TV3 programą
« Diena », 2013 03 07.
13. Atidaroma Peter Rigaud fotografijų paroda „Būti
žydu. Žydiškojo identiteto projektas Vilniuje“
(VVGŽM inf., www.bernardinai.lt,
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-04-11-atidaroma-peterrigaud-fotografiju-paroda-buti-zydu-zydiskojo-identiteto-projektas-
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vilniuje/98996, 2013

04 11)
14. ŽAS narys – tarp garsenybių (Rūta Peršonytė,
„Lietuvos rytas“, 2013 04 13, p. 27);
15. G. Šapiro džiaugiasi įsiamžinęs žydų portretų
parodoje (Rūta Peršonytė, www.lrytas.lt,
http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/kultura/g-sapiro-dziaugiasiisiamzines-zydu-portretu-parodoje.htm#.UtfxTNIW1p4, 2013 04
12)

16. Iš Lietuvos kilusi grafikė į gimtinę grįžta kūriniais,
(www.lrytas.lt, http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/kultura/islietuvos-kilusi-grafike-c-reims-i-gimtine-griztakuriniais.htm#.Utf1FNIW1p4, 2013 06 20);

17. Litvakų kilmės grafikės Cecile Reims parodoje –
savitai atkartotų menininkų darbai, (www.15min.lt,
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/renginiai/litvaku-kilmesgrafikes-cecile-reims-parodoje-savitai-atkartotu-menininku-darbai29-342679, 2013 06 06);

18. Cecile Reims graviūrų paroda (www.vilnius-events.lt,
2013 06 11, http://www.vilnius-events.lt/lt/renginiai/ccile-reimsgraviuru-paroda);
19. LRT radio laida “Ryto gasai”,
http://lrvab.lrt.lt/lt/archive/9474/anonsas apie C. Reims
parodos atidarymą, 2013 06 11 ;
20. Cecile Reims: sa memoire a Vilnius
(www.lanouvellerepublique.fr,
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Loisirs/Exposmusees/n/Contenus/Articles/2013/06/15/Cecile-Reims-sa-memoirea-Vilnius-1510228, 2013 06 15)

21. Tolerancijos centre – susitikimas su Izraelio aktore
Hadas Kalderon-Sutzkever, (www.bernardinai.lt,
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-11-12-tolerancijoscentre-susitikimas-su-izraelio-aktore-hadas-kalderonsutzkever/109983, 2013 11 12);

22. Hadas Kalderon – Sutzkever atvyksta į Lietuvą su
menine programa (www.il.mfa.lt,
http://il.mfa.lt/index.php?2581091936, 2013 11 08);
23. LRT TV „Žiniose“ reportažas apie H. Kalderon
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pasirodymą Tolerancijos centre, 2013 11 14 d.
24. Aktorė prisišaukė mylimąjį (Rūta Peršonytė,
„Stilius“, 2013 11 19, p. 6) – straipsnis apie
H.Kalderon.
Interviu Olandijos radijui Holokausto, istorinės atminties ir TC
veiklos tema: 2013 03 12
Interviu Christine Beresniovai, Fulbraito stipendijatei
Lietuvoje, apie Holokausto švietimą ir tolerancijos ugdymą
Lietuvoje, apei VVGŽM edukacinę ir švietėjišką veiklą 2013
04 04

K. Rupeikaitė

Interviu Bavarijos radijo žurnalistei Hildburg Heider apie
Lietuvos žydų kultūrą, jos atgimimą po sunaikinimo
Holokausto metais, apie VVGŽM veiklą 2013 04 08

K. Rupeikaitė

Interviu Emily Daina Šaras, Centrinio Europos universiteto
stipendijatei, apie antisemitizmą ir tolerancijos ugdymą
Lietuvoje, 2013 05 09

K. Rupeikaitė

Interviu apie muziejaus edukacinę misiją LR Švietimo
ministerijos leidiniui „Švietimo naujienos“, 2013 m. liepos
mėn.

K.Rupeikaitė
A. Bogatyriova

2013 m. vasario 5 d. interviu LRT laidai „Laba diena“ apie
Vilniaus getą.

N. LatvytėGustaitienė

2013 01 25 duotas interviu audiovizualinio kūrinio darbiniu
pavadinimu „Mano seserys“ kūrimui. Režisierius Robert
Mulan.

M. Jakulytė-Vasil

2013 05 Interviu švedų žurnalistui Pahl Ruin.
2012 09 04 Interviu prancūzų žurnalistei Mariellei Vitureu
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5je7b9V
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2. Reklama (nurodyti
projektus, kuriems buvo
organizuotos specialios
reklamos kampanijos ir
jas trumpai apibūdinti)
3. Kita veikla

Cecile Reims grafikos darbų paroda.

y5DV91TvwVQUB-iOmf0Z2w?docId=b7e9e712-8512-420cb5df-8816c6931320&hl=fr
http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/130923/restoring
-the-nazi-decimated-heritage-lithuanian-jews
Dėl lėšų stygiaus nebuvo įgyvendinta.

Planuota

Pagal poreikius ir galimybes

2013 m. spalio 13-18 d. M. Zingerio komandiruotė Japoniją,
kur buvo perskaityta paskaita Japonijos žydų bendruomenei ir
intelektualams bei istorikams, aplankyta masinio civilių
naikinimo II Pasaulinio karo metais vietovė, Hirosima.

M. Zingeris

2013 m. spalio 28-31 d. M. Zingeris dalyvavo Berlyne
vykusioje tarptautinėje konferencijoje, kuri buvo skirta žydų
istorijos, paveldo, lietuvių-žydų santykių klausimams, ir skaitė
pranešimą.
2013 m. gruodžio 2-5 d. M. Zingeris dalyvavo apvaliojo stalo
diskusijoje ir skaitė pranešimą „išlikti žmogumi nežmoniškomis
sąlygomis: dvasinis pasipriešinimas Vilniaus gete“ (Paryžius,
UNESCO galerija).
2013 m. vasario 10-14 d. K. Rupeikaitė tarptautinio kultūros
programų centro „Koperator“ kvietimu dalyvavo Jeruzalės
knygų mugėje, kur pristatė VVGŽM išleistus leidinius Lietuvos
žydų istorijos ir kultūros temomis, naujausius muziejaus
sukurtus dokumentinius filmus „Gyvybės ir kančių duobė“ ir
„Susitikimas su nacionalistais“, dalyvavo diskusijose apie
Lietuvos žydų kultūrinį paveldą.

K. Rupeikaitė

D.Selčinskaja
Naujas muziejaus dokumentinis filmas „Gyvybės ir kančių
duobė“ apie Veisiejų vaistininko Sauliaus Kuklianskio ir trijų
jo vaikų Mošė, Anos ir Samuelio dramatišką išsigelbėjimą buvo
demonstruojamas įvairiose kultūrinėse įstaigose :
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2013- 03-12 Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje vyko ciklo
„Litvakų laiko ženklai” vakaras, kurio metu buvo pristatytas
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus dokumentinis
filmas „Gyvybės ir kančių duobė.“ Susitikime su žiūrovais
dalyvavo ir į žiūrovų klausimus atsakė filmo režisierė Lilija
Kopač ir projekto vadovė, scenarijaus bendraautorė Danutė
Selčinskaja http://vilnius-jewish-public-library.com/renginiai/
2013-04-22 Vokietijoje, Aachene, LR Prezidentės D.
Grybauskaitės apdovanojimo Karlspreis premija proga,
muziejaus dokumentinis filmas „Gyvybės ir kančių duobė“
(angliška versija „The Pit of Life and Torment“) buvo
demonstruojamas Acheno sinagogoje, dalyvaujant muziejaus
direktoriui Markui Zingeriui, Acheno m. savivaldybės Kultūros
įstaigos vadovui Olafui Müller, Acheno žydų bendruomenės
pirmininkui Alexanderiui Drehmannui ir Acheno rabinui Maxui
Bohreriui.
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&Top
icID=241
http://filmnetz.ac/veranstaltung.html?&event_id=322
2013-10-09 d. šio filmo angliška versija „The Pit of Life and
Torment“ su hebrajiškais subtitrais demonstruota žydiškų
filmų festivalyje Aškelone. Susitikime su žiūrovais dalyvavo ir
į žiūrovų klausimus atsakė šio dokumentinio filmo pagrindinis
herojus, Holokausto Lietuvoje liudininkas, šiuo metu
gyvenantis Izraelyje, Netanijoje – Mošė Kuklianskis ir projekto
vadovė, scenarijaus bendraautorė Danutė Selčinskaja.
http://www.jewisheye.org.il/index.php?page=shop.product_det
ails&flypage=flypagejewisheye.tpl&product_id=256&category_id=51&option=com_
virtuemart&Itemid=27&lang=en
2013 rugsėjo 23– spalio 27 d. Žydų kultūros ir informacijos
centre projekto Virtualus paminklas, Vilnius 2013 rëmuose
vyko Ðoa kolekcijos filmø demonstravimas, diskusijos. Šio
projekto vadovas menininkas iš Vokietijos Wilfried Agricola
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Nebuvo planuota

de Cologne , globėjas Europos Parlamentas.
http://www.jewishcenter.lt/Virtualus%20Paminklas%202013%
20Programa.htm
Muziejaus dokumentinis filmas “ Gyvybės ir kančių duobė“
yra įtrauktas į Šoa fimų kolekciją http://sfc.engad.org/video/.
2013 rugsėjo 26 d. Žydų kultūros ir informacijos centre Danutė
Selčinskaja pristatė filmą, diskusijose dalyvavo šiame
dokumentiniame filme atskleidžiamos Kuklianskių šeimos
gelbėjimosi per Holokaustą atstovė, Lietuvos žydų
bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky.
Dalyvavimas darbo grupėje (kartu KM ir URM, 2013 m.
birželio-lapkričio mėn.) dėl seminaro Provenance Research
organizavimo VVGŽM Tolerancijos centre 2013 m. gruodžio
1-6 dienomis, koordinavimas seminaro metu.

K. Rupeikaitė

K. Rupeikaitė
Oslo žydų muziejaus darbuotojų (8 žmonių) 3 dienų vizito į
mūsų muziejų programos organizavimas ir koordinavimas
(2013 06 03 – 2013 06 05)
Pagal pageidavimą suteiktos konsultacijas ir metodinė pagalba
besikreipiantiems mokyklų vyresniųjų klasių mokiniams,
Istorijos fakulteto studentams bei kitiems besidomintiems
asmenims.
Filmų kūrėjams iš Italijos Vilniaus geto tema.

J. Rozina
N. LatvytėGustaitienė
M. Jakutytė-Vasil
N. LatvytėGustaitienė

„Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos projektų
vadovams žydų istorijos tarpukariu tema.
Yad Vashem memorialinio muziejaus archyvų fondų
darbuotojams konsultacijos, susijusios su dokumentų paieška
Lietuvos archyvuose.

I. Guzenberg

Muziejaus darbuotojų, lankytojų konsultacijos žodžiu, telefonu,
G. Žirikova
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elektroniniu paštu, apie 20.
Pagal archyvų sąrašus, saugojamus muziejuje, raštu atsakyta į
22 įvarių temų paklausimus iš JAV, Izraelio, Kanados,
Australijos, Pranzūsijos, Brazilijos, Lietuvos, Rusijos.
Ekskursija mieste „Vilniaus getas“ 2013 06 05 Oslo žydų
muziejaus darbuotojams, 2013 10 28 sefardų muzikos atlikėjai
iš Italijos Mirijam Meghnagi, 2013 12 04 tarptautinių mokymų,
skirtų kultūros vertybių kilmės tyrimams seminaro dalyviams.
2013 09 01-10 01 Holokausto aukų vardų skaitymų rugsėjo 23
d. organizavimas Lietuvoje (Tauragės viešosios bibliotekos
Batakių filialas, Šilutės muziejaus Švėkšnos filialas, Akmenės
rajono savivaldybės Viešoji biblioteka, Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, Nevarėnų biblioteka,
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, Kėdainių
krašto muziejus).

M. Jakulytė-Vasil

N. LatvytėGustaitienė, M.
Jakulytė-Vasil

M. Jakulytė-Vasil
savanoris S.
Hager

Parodos „Veidai“ Žemaitijos g. 4, Vilniuje pastato languose
organizavimas ir kuravimas.
VIII. METODINĖ
VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė
pagalba įvairiais
muziejaus veiklos
kausimais (kam, kokiais
klausimais buvo teikta)

Pagal poreikius ir interesantų
užklausas suteikti 16 informacinių –
metodinių konsultacijų, atsakyti į
įvairių šalių piliečių, muziejininkų,
įvairių organizacijų atstovų
paklausimus muziejaus fondų
klausimais.

Konsultuoti 17 VVGŽM ir kitų Lietuvos muziejų kolegų,
įvairių grupių interesantų iš Lietuvos ir užsienio dėl hebrajiškų
vardų ir terminų bei jų transkripcijos į lietuvių kalbą
klausimais, Lietuvos žydų kultūros, tradicijos, istorijos ir
literatūros klausimais.

A.Niunkaitė
Račiūnienė
I.Murauskaitė

Pagal poreikius ir interesantų
užklausas.

Konsultuoti interesantai tiek telefonu, tiek elektroniniu paštu.

K.Rupeikaitė
R.Titovienė
G.Žirikova
I.Guzenberg
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Suteiktos konsultacijos ir metodinė pagalba VDU studentei
Agnei Oželytei, kuri savo magistriniame darbe nagrinėja
ekspozicijos „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie
Šoa“ sukūrimo idėją, koncepciją ir darbo su ekspozicijos
dizaineriais, firma „Terra Media“, ypatumus, siekiant
sudominti muziejaus lankytojus ir kuo išsamiau bei vaizdingiau
atskleisti šią jautrią temą.

D.Selčinskaja

2013 06 07 Kultūros paveldo departamento Marijampolės
padalinio darbuotojai Violetai Kasperavičiūtei, informacija apie
žydų žudynes Kalvarijoje, Marijampolėje, Kudirkos
Naumiestyje.
2013 07-09 Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėjai
R. Draučiūnaitei, Vilniaus getas.
2013 07-09 Klaipėdos Universiteto studentui Justui Stončiui,
žydai sovietmečiu
2013 07-09 Stokholmo Universiteto doktorantūros studentui
Thorsten Rogal, Holokaustas Lietuvoje.

N.LatvytėGustatienė
M.Jakulytė-Vasil

2013 08 Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkui informacija
apie Telšių žydus ir „Javne“ mergaičių gimnaziją.
2. Metodinės medžiagos
rengimas (tema, tikslinė
grupė, sklaidos būdas)
3. Darbas su stažuotojais
ir praktikantais

Pagal galimybes ir poreikius.

Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos muzikologijos studentai.

Trijų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikologijos
studenčių praktika VVGŽM Rinkinių apskaitos ir saugojimo
sk. 2013-03-15/31: įvadinės paskaitos apie muziejaus istoriją ir
misiją, fondus ir saugyklų specifiką; teorinis ir praktinis
eksponatų muziejinių aprašų kursas. Muziejaus Rinkinių
apskaitos ir saugojimo skyriui įteikti muzikologijos studenčių
praktikančių parengti eksponatų, susijusių su muzikologija
aprašai: B. Gorbulskio dainos natų, laiško-komentaro apie šią
dainą, žydų dainų jidiš k. plokštelių; parengtas VVGŽM
2002/03 m. eksponatų, susijusių su muzika, sąrašas pagal
muziejaus pirminės apskaitos knygą.

K. Rupeikaitė
A.Niunkaitė
Račiūnienė
I.Murauskaitė

Savanorio iš Austrijos S. Hager supažindinimas su muziejaus

K.Rupeikaitė
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Darbas su praktiką atliekančiais
studentais ir savanoriais.

veikla, apmokymas vesti ekskursijas anglų kalba, pagalba prie
einamųjų muziejaus darbų.

N.LatvytėGustaitienė
M.Jakulytė-Vasil

2013 07-08 Savanorio iš Italijos Nicolo Thease apmokymas ir
pagalba prie internetinės svetainės holocaustnames.lt
2013 m. rugsėjo mėnesį žydų gelbėjimo ir atminimo įamžinimo
skyriuje stažavosi Katrin Reichelt, istorikė iš Berlin Museum
"Silent Heroes”. Ji susipažino su skyriaus archyvu, žydų
gelbėjimu per Holokaustą Lietuvoje, gilinosi kaip ši tema
atskleista muziejaus parodoje “Išsigelbėjęs Lietuvos žydų
vaikas pasakoja apie Šoa”, turėdama tikslą parengti medžiagą
apie Lietuvos žydų gelbėtojus planuojamai naujai ekspozicijai
Berlyne.

D.Selčinskaja

2013 m. spalio 21-31 d. žydų gelbėjimo ir atminimo įamžinimo
skyriuje atliko praktiką Edukologijos Universiteto studentas
Mantas Šikšnianas, kurio pagrindinė tyrimų sritis Švenčionių
krašto žydų istoriją. M.Šikšnianas susipažino su skyriuje
sukaupta informacija apie Švenčionių krašto žydų gelbėtojus,
dirbo su archyvine medžiaga, užrašė Švenčionėliuose
tebegyvenančios garbaus amžiaus žydų gelbėtojos Veronikos
Karavackos – Lozorenko prisiminimus.
IX. MUZIEJAUS
DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (nurodyti
priimtų / atleistų
darbuotojų skaičių)
2. Kvalifikacijos kėlimas
–studijavimas aukštosiose
mokyklose, dalyvavimas
seminaruose, kursuose,
konferencijose Lietuvoje
ir užsienyje (programos,
temos, vieta, dalyviai)

Pagal muziejaus poreikius.

Planuota

Išklausytas pradedančiųjų vienerių metų hebrajų k. kursas (O.
Movšovič) ir pažengusiųjų vienerių metų hebrajų k. kursas
(A.Niunkaitė Račiūnienė), įgyvendinta šių kursų praktinių
pratybų programa. Kursus organizavo Lietuvos žydų
bendruomenė.

A.Niunkaitė
Račiūnienė
O. Movšovič

Planuota

Europos žydų muziejų asociacijos muziejų rinkinių kuratorių
I.Murauskaitė
tarptautinis seminaras Miuncheno žydų muziejuje su
išvažiuojamuoju seminaru į Augsburgo žydų muziejų, 2013-03-
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10/13. Seminaro tema – judaikos identifikavimas, pristatymas,
interpretacija ir pritaikymas šiuolaikinėse žydų muziejų
ekspozicijose. Seminaro ataskaita įteikta VVGŽM
pavaduotojai muziejininkystei ir seminaro CEP’13
organizaciniam komitetui, gautas sertifikatas.

Nebuvo planuota

Tarptautinis seminaras “Dokumentų konservavimas ir
restauravimas Rusijoje ir Lietuvoje: patirtis ir
bendradarbiavimo perspektyvos“, prelegentės: habil dr. S.
Dobrusina ir Rusijos Federalinio bibliotekos fondų
konservavimo centro vyr. specialistė N. Podgornaja,
organizavo VU biblioteka., 2013-12-2/5, gautas sertifikatas
Judaikos tyrinėtojų ir dėstytojų centro (Sefer centras, Maskva)
rengiama stažuotė Austro-Vengrijos žydai: šiuolaikiškumas,
modernas ir modernizmas. LR kultūros ministerijos edukacinė
stipendija.
1. 2013 04 07 – 09 d. dalyvauta 3 d. seminare –
konferencijoje „Reflecting Remembrance“, Erfurte,
Vokietijoje (European Remembrance in the Europe for
Citizens programme).

3. Kita svarbi informacija
apie darbuotojus
(apdovanojimai ir kt.)

J. Blažytė

V. Gradinskaitė

I. Šadzevičienė
R.Titovienė
N.LatvytėGustaitienė

2013 05 14, seminaras Lietuvos dailės muziejus „Mokymai
dirbti su LIMIS“.
2013 10 11 seminaras Kauno miesto muziejuje, Baltijos
muzeologijos patirtys ir pamokos – 2013
2013 10 21-25 LEU, 1 sesijos kvalifikacijos tobulinimo
programa „Šiuolaikinės ugdymo(si) technologijois ir auklėjimo
strategijos ir jų taikymas muziejų edukacinėje veikloje (40
akad. val.)

M. Jakulytė-Vasil

2013 m. rugsėjo 23 d., Valstybės apdovanojimų įteikimo
ceremonijos metu, minint Lietuvos žydų genocido aukų
atminimo dieną, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus
direktorių Jašą Marką Zingerį J.E. Lietuvos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė apdovanojo ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“
Riterio kryžiumi.

M. Zingeris
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X. MUZIEJAUS
PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos
darbas

Planuota

Vykdyti išleistų Lietuvoje ir
užsienyje judaikos tema knygų
paiešką ir įsigijimą.
Priimti bibliotekai dovanojamus
leidinius (1365vnt.). Inventorizuoti
įsigytus leidinius ir įvesti į
kompiuterinį katalogą (1480 vnt.).
Aptaisyti nusidėvėjusias knygas.
Aptarnauti skaitytojus pagal
poreikius (539).
Vykdyti skaitytojų informacines
užklausas.
Surengti 4 naujų knygų ir 6 temines
parodas.
Išleisti 4 naujai gautų knygų
biuletenius.
Organizuoti automatizuotos
bibliotekinės – informacinės sistemos
„MegaKnyga 2004“ tobulinimą.
Esant finansinėms galimybėms,
vykdyti knygų judaikos tema
įsigyjimą.
2. Ūkinė veikla (statybos
ir remonto darbai, kiti
ūkiniai darbai –
apibūdinimas, rezultatai,

Planuota

Sudarytas 2014 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

Nebuvo išskirta lėšų.

Bibliotekininkės
R.Levitaitė
T..Melnik

Įvesta į kompiuterinį katalogą (508 vnt.)
Aptarnauta 164 skaitytojų, išduota 354 leidinių, įvykdyta 143
informacinių užklausų,
Surengta 3 naujų ir 6 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.

J. Razumienė
Ūkio
administravimo
skyriaus vedėjas

