
2020 m. Lietuvos kultūros tarybos ir 
Klaipėdos miesto savivaldybės remiami 
projektai 

 

„Vandens gyvenimo linija“ – interaktyvi knyga ekologine 
tema/ Inovatyvių paslaugų kūrimas.   

Interaktyvi knyga kuriama bendradarbiaujant su profesionaliais kūrėjais: teksto autorius 
J. Tertelis, iliustracijų – E. Dvoreckaja, garso takelio – R.  Mačiliūnaitė-Dočkuvienė. 

 

Geltona.Žalia.Raudona.MĖLYNA! 

10 iškiliausių nepriklausomos Lietuvos kapitonų animuotų portretų kūrimas, remiantis 
istorine dokumentine medžiaga. Projekto tikslas - kurti ir plėtoti jūrinės kultūros paveldo 
sklaidos priemones, pritaikomas daugialypėjė komunikavimo terpėje. 

 

„1900–1940. Nuo žagrės prie šturvalo“ Naujos laivybos istorijos 
ekspozicijos įrengimas/ Inovatyvių paslaugų kūrimas 

Interaktyviomis, įtaigiomis ir moderniomis priemonėmis, įrenginėjama 
ekspozicija „1900–1940. Nuo žagrės prie šturvalo“. 

 

„Pamatyti nepasiekiamą“ Virtualios realybės vaizdo turas po ekspoziciją 
„Jūrų katastrofos ir Lietuva“/ Inovatyvių paslaugų kūrimas 

Šis virtualios realybės turas rengiamas siekiant sudaryti sąlygas riboto judėjimo 
galimybes turintiesiems lygiai su visais naudotis muziejaus kultūrinėmis paslaugomis 
bei ekspozicijų turiniu. 

 

„Kodėl laivas plaukia“/ Jūrinė kultūra ir edukacija  

Bendradarbiaujant su Klaipėdos jūrų kadetų mokykla, siekiama įrengti mokomąją 
ekspoziciją mokyklos erdvėse. 

 



„Dangės flotilė“ – tradicinių ir istorinių laivų paradas Danės upėje 
/ Istorinė atmintis, paveldas, etninė kultūra  

Renginys reprezentuoja jūrinę kultūrą ir tradicijas. Šių metų „Dangės flotilės“ tema 
„BURES – VĖJUI“. 

 

„Gyvenimas kriauklėje kitoks“ Kultūrinis pažintinis renginys 
visuomenei–išskirtinės Jūrų moliuskų kriauklių rinkinio parodos 
pristatymas bei teminė edukacinė programa–koncertinis pasirodymas 
„Stichijos“/ Bendruomeniškumą skatinantys projektai  

Paroda pritaikyta taktiliniam (liečiamajam) pažinimui, o edukacinė programa ir 
koncertinis pasirodymas verčiami į gestų  kalbą. 

 

„Lietuvos jūrų muziejaus rinkiniai prabyla. Laivų istorijos“ Leidinys apie 
muziejaus laivų/ Kultūros ir meno sklaida   

Laivų medelių rinkinio leidinys, pristatantis jų gamybą ir autorius, modelius-šedevrus, 
kartu apžvelgiant istorinius kontekstus, reikšmę jūreivystės kultūroje bei rinkinio 
kaupimo istoriją. 

 

Kvalifikacijos kėlimas „Grįžk, prašau“ 

Muziejininkų  kvalifikacijos tobulinimo projektas, siekiant kuo geresnės lankytojų 
aptarnavimo kokybės bei pakartotinių, daugkartinių apsilankymų muziejuje.  

 

Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių 
įsigijimas 

„Kultūros vertybių, atspindinčių Lietuvos kaip jūrinės valstybės istoriją, įsigijimas“ 
Kaupiant muziejaus rinkinius, įsigyta istorinių vertybių, susijusių su XX a. I pusės 
Lietuvos laivybos 
Istorija: istorinių fotografijų komplektas, leidiniai, 6 artefaktai, atspindintys tarpukario 
lietuviškų jūrinių organizacijų veiklą Klaipėdoje.  

Spausdinti 
 

https://muziejus.lt/lt/print/2020-m-lietuvos-kulturos-tarybos-ir-klaipedos-miesto-savivaldybes-remiami-projektai

