2019 m. įgyvendinti Lietuvos kultūros tarybos ir Klaipėdos miesto
savivaldybės remti projektai

Programa
Jūrinė kultūra ir edukacija

Vizualieji menai ir dizainas

Tarptautinio ir tarpinstitucinio
bendradarbiavimo projektas

Kultūros ir meno sklaida

Istorinė atmintis,
etninė kultūra

paveldas,

Projektas

Projekto aprašymas

Paroda „Veidu į jūrą“

Tapytojų Audriaus Gražio, Miglės
Kosinskaitės ir Svajūno Armono
paroda sukurta muziejuje, stebint
lankytojams,
kviečianti į jūrą
pažvelgti menininkų akimis.

Paroda „Mus jungia jūra“

Fotomenininkų ir kūrėjų Gintauto
Trimako, Petro Saulėno bei Agnės
Jonkutės meninių interpretacijų
jūros tema paroda, skirta Lietuvos
jūrų muziejaus 40-čiui. Parodos
kuratorius dr. Tomas Pabedinskas.

Tarptautinis forumas
„Mus jungia Baltija“

Tarptautinis Baltijos pakrantėje
įsikūrusių jūrų muziejų, akvariumų
specialistų forumas padiskutuoti
aktualiais klausimais, aptarti ES
šalių ir Lietuvos muziejų vystymosi
tendencijas, apžvelgti muziejinių
tradicijų kaitą bei perspektyvas,
pasidalinti inovatyviais veiklos
pavyzdžiais.

„Dangės flotilė“

Istorinių laivų paradas Danės upėje
Jūros šventės Klaipėdoje metu,
laivų tipų bei laivybos tradicijų
pristatymas,
pramoginiai
ir
pažintiniai užsiėmimai mažiems ir
dideliems.

Konferencija „Laisvės burės“

Konferencija, skirta trijų Lietuvos
jachtų žygio per Atlantą - „Lietuvos
garbei, tautos vienybei“ - 30mečiui paminėti.

Kultūros ir meno sklaida

Leidinys „Lietuvos jūrų muziejaus
rinkiniai prabyla. Kriauklės“

Lietuvos jūrų muziejaus kriauklių
rinkinio
albumas,
parengtas
bendradarbiaujant su žymiu šalies
jūrų
biologu
dr.
Algirdu
Stankevičiumi.

Kultūros ir meno sklaida

Leidinys „Prezidentas Smetona: laivas
ir įgula“

Leidinys pristatyti ir įamžinti
pirmojo Nepriklausomos Lietuvos
karo laivo įsigijimo ir gyvavimo
istoriją, pabrėžti jo kaip vieno iš
valstybingumo simbolių reikšmę.

„Viskas kinta“

Muziejininkų
kvalifikacijos
tobulinimo
projektas
siekiant
geresnės projektų ir pokyčių
valdymo kokybės bei muziejaus
veiklos organizavimo.

Kultūros
vertybių
restauravimas ir tyrimai

„Muziejinių vertybių, atspindinčių
Lietuvos kaip jūrinės valstybės
istoriją, restauravimas“

Siekiant
užtikrinti
muziejinių
vertybių išsaugojimą ir sklaidą,
konservuojamos
Lietuvos jūrų
muziejaus
Dailės
rinkinio
graviūros.

Lietuvos ir jos kultūros
istorijai svarbių kilnojamųjų
kultūros vertybių įsigijimas

„Kultūros vertybių, atspindinčių
Lietuvos kaip jūrinės valstybės
istoriją, įsigijimas“

Muziejinių vertybių į Laivybos
istorijos fotografijos bei Daiktų
rinkinius įsigijimas, siekiant rinkti
ir populiarinti muziejines vertybes,
atspindinčias Lietuvos kaip jūrinės
valstybės istoriją.

Kvalifikacijos kėlimas

