2016 m. Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinami Lietuvos kultūros ir meno tarybos bei
Klaipėdos miesto savivaldybės finansuoti kultūros projektai:
Rėmimo srities priemonė
Inovatyvių paslaugų
kūrimas atminties
institucijose
Kultūros edukacija

Socialinės integracijos,
pilietiškumo ir
bendruomenių aktyvumo
didinimo programa
Muziejinių vertybių
įsigijimas

Muziejinių vertybių
įsigijimas

Inovatyvių paslaugų
kūrimas atminties
institucijose

Leidyba

Muziejinių vertybių
restauravimas
Kultūros edukacija

Projekto pavadinimas

Projekto tikslas

„Jūrų katastrofos ir Lietuva: tarp Kurti inovatyvias ekspozicijas
racionalumo ir mistikos“ II etapas muziejuje, skatinančias aktyvų ir
interaktyvų
jūrinės
kultūros
pažinimą
bei
užtikrinančias
pažinimo proceso tęstinumą.
„Penkios dienos jūros ir šėlsmo“
Skatinti vaikų saviraišką, kūrybinį
požiūrį į aplinką, atskleidžiant
jūros stichijos paslaptis bei
teikiamą naudą žmonių gerovei.
„Koks didelis – mažas muziejų Ugdyti jaunimo tautinį, pilietinį,
pasaulis“
bendruomeninį
sąmoningumą,
atskleidžiant istorinės patirties
svarbą kuriant ateities vertybes.
„Muziejinių
vertybių, Projekto tikslas - rinkti ir
atspindinčių Lietuvos kaip jūrinės populiarinti muziejines vertybes,
valstybės istoriją, įsigijimas“
atspindinčias Lietuvos kaip jūrinės
valstybės istoriją, bei, siekiant kuo
platesnio
prieinamumo,
skaitmeninti įsigytas vertybes.
„Muziejinių vertybių, papildančių Projekto tikslas – turėti pilną
Lietuvos jūrų muziejaus Dailės
dailininko Š. Leonavičiaus sukurtų
rinkinį, įsigijimas“
Maironio baladės „Jūratė ir
Kastytis“ iliustracijų komplektą,
originaliai
atskleidžiančių
žmogaus bei jūros stichijos mistinį
susiliejimą.
„Tradicinių istorinių laivų diena Surengti istorinių laivų paradą
„Dangės flotilė“
Danės upėje Jūros šventės metu,
visuomenei pristatant laivybos
Projektą remia Lietuvos kultūros tradicijas,
laivų
tipus,
ir meno taryba bei Klaipėdos organizuojant
edukacinius
miesto savivaldybė
pažintinius užsiėmimus.
„Apie vėjus burėse, galvoje ir Literato ir aistringo buriuotojo S.
kišenėse:
Salio
Šemerio Šemerio rankraščių leidyba –
atsiminimai“
siekis skleisti jūrinės kultūros
Projektą remia Klaipėdos miesto paveldą bei puoselėti bendrą
savivaldybė
nacionalinį palikimą.
„Jūrinės
kultūros
paveldo Restauruoti
XVIII a. serijos
vertybių
iš
Lietuvos
jūrų „Marine“ 57 graviūras, saugomas
muziejaus
Dailės
rinkinio Lietuvos jūrų muziejaus Dailės
restauravimas“
rinkinyje.
„Mes saulės įlankoje“
Siekiant stiprinti visuomenės
įtrauktį į kultūrinį gyvenimą,
žadinti poreikį domėtis jūrine
gamta, ugdyti ekologinę elgseną,
Lietuvos
jūrų
muziejus,
bendradarbiaudamas
su
profesionalaus
teatro
meno

Kilnojamųjų kultūros
vertybių sklaidos projektas

„Ilgas reisas“

kūrėjais, rengia pažintinę kultūros
edukacijos
programą
Saulės
įlankoje.
Siekiant,
kad
saugomos
muziejinės
vertybės
būtų
reikšmingos
visuomenės
kultūriniam švietimui, ugdymui,
Lietuvos jūrų muziejus pristato
parodą „Ilgas reisas“ - pasakojimą
apie XX a. 6-8 dešimtmečio
Lietuvos laivybą, jūreivystės
tradicijas,
techninę
pažangą,
jūrininkų gyvenimą ir darbą.

