2017 m. Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinami Lietuvos kultūros tarybos bei Klaipėdos miesto
savivaldybės finansuoti projektai
Projektas

Rėmimo srities priemonė: Kultūros ir meno
sklaida
Projekto pavadinimas: „Forto fantomas“
Rėmimo srities priemonė: Muziejų ekspozicijų
atnaujinimas
Projekto pavadinimas: „Jūrų katastrofos ir
Lietuva: tarp racionalumo ir mistikos“
Rėmimo srities priemonė: Kultūros ir meno
sklaida
Projekto pavadinimas: „Prie Lietuvos laivyno
ištakų. Žmonės ir laivai“
Rėmimo srities priemonė: Muziejinių vertybių
restauravimas ir konservavimas
Projekto pavadinimas: „Jūrinės kultūros
paveldo vertybių iš Lietuvos jūrų muziejaus
Dailės rinkinio konservavimas“
Rėmimo srities priemonė: Tarptautinio
bendradarbiavimo projektai
Projekto pavadinimas: „Laivas audroje.
Istorinis Baltijos jūros kontekstas“
Rėmimo srities priemonė: Kultūros edukacija
Projekto pavadinimas: „Manęs nelaiko
inkaras“
Rėmimo srities priemonė: Kultūros edukacija
Projekto pavadinimas: „Koks didelis – mažas
muziejų pasaulis“

Projekto aprašymas
Atnaujintos Akvariumo ekspozicijos, įsikūrusios XIX a.
Nerijos forte, atidarymui skirtų renginių ciklas su A. L.
Webber‘io miuziklu „Operos fantomas“, specialiai perdarytu
į muzikinę misteriją „Forto fantomas“.
Projekto tikslas: Kurti inovatyvias ekspozicijas muziejuje,
skatinančias aktyvų ir interaktyvų jūrinės kultūros pažinimą.
2015–2017 m.
Žinyno apie nacionalinio laivyno kūrėjus leidyba, siekiant
užtikrinti muziejuje saugomų kultūros vertybių pristatymą ir
sklaidą, išleisti leidinį-žinyną apie nacionalinio laivyno
kūrėjus „Prie Lietuvos laivyno ištakų. Žmonės ir laivai“.
Siekiant užtikrinti muziejinių vertybių išsaugojimą ir sklaidą,
konservuoti 76 graviūras, saugomas Lietuvos jūrų muziejaus
Dailės rinkinyje.
Tarptautinė konferencija „Laivas audroje. Istorinis Baltijos
jūros kontekstas“ laivų katastrofų, jų padarinių ir tyrimų
temomis, pristatant naują Laivybos istorijos ekspoziciją
„Jūrų katastrofos ir Lietuva: tarp racionalumo ir mistikos".
Renginys, skirtas skleisti žinias apie jūrinį paveldą bei
pristatyti nacionalinės muziejininkystės pasiekimus.
Klaipėdos viešajame transporte organizuojamos įvairios
edukacinės veiklos, siekiant plėtoti Lietuvos kaip jūrinės
valstybės idėją bei Klaipėdos - jūrinio miesto - identitetą,
ugdyti supratimą apie jūrinį paveldą ir tradicijas.

Tęsiant Klaipėdos muziejų bendradarbiavimo tradicijas,
organizuojami kompleksiniai užsiėmimai moksleiviams
miesto muziejuose, supažindinant su XIII - XV a. Klaipėdos
krašto istorija, formuojant supratimą, jog šiandienos pasaulis
yra istoriškai sąlygotas ir kartu nuolat kintantis.
Rėmimo srities priemonė: Kvalifikacijos kėlimas Trims Lietuvos jūrų muziejaus darbuotojams buvo skirtos
edukacinės stipendijos kelti kvalifikaciją ir tobulinti profesinį
Profesinio meistriškumo tobulinimas
meistriškumą.
parodoje „Prolight+Sound“, Frakfurte;
Darbo stebėjimo vizitas OZEANEUM,
Štralzunde; Muziejininko kvalifikacijos

tobulinimas D. Britanijoje.
Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo
rekonstrukcija

Lietuvos jūrų muziejus 2014 – 2017 vykdo akvariumo
rekonstrukciją. Tai – svarbiausias Lietuvos jūrų muziejaus
projektas, kadangi jo metu atnaujinama ekspozicija, kuri
buvo nekeista nuo pat 1979 tųjų metų. Įgyvendinus projektą,
naujoji ekspozicija turės 3 gėlavandenių žuvų akvariumus
(bendras tūris 60 m3), 10 Baltijos ir Šiaurės jūrų žuvų bei
bestuburių gyvūnų akvariumų (bendras tūris 100 m3), 7
tropinius akvariumus (bendras tūris 60 m3), baseiną bei
povandeninį akrilo tunelį. Modernizuota akvariumų
priežiūros ir aptarnavimo sistema. Atnaujinti ir padidinti
ruonių, pingvinų ir jūrų liūtų lauko baseinai.

