Lietuvos jūrų muziejaus 2018 metais įgyvendinti
Lietuvos kultūros tarybos ir Klaipėdos miesto savivaldybės remti projektai

Projektas

Projekto aprašymas

Inovatyvių paslaugų kūrimas

„Mano tėvas žvejas, aš jo padėjėjas“

Nauja žvejiškos kultūros paveldo
pažinimo
per
praktines
ir
tiriamąsias veiklas ekspozicija
etnografinėje sodyboje.

Inovatyvių paslaugų kūrimas

„Nuo upelio iki vandenyno“

Interaktyvių
edukacinių
jūrų
ekologijos
pažinimo
erdvių
įrengimas akvariumo ekspozicijoje.

Kultūros ir meno sklaida

„Pasivaikščiojimas su Prezidentu Teatralizuotų istorijų renginiai,
Antanu Smetona po Lietuvos laivybos kurių tikslas - kartu su muziejaus
lankytojais geriau pažinti Lietuvos
istoriją“
jūrinės valstybės istoriją tarpukariu.

Kultūros ir meno sklaida

„WWW.SOS.COME“

Šiuolaikinio
meno
paroda
muziejuje, kviečianti gamtos ir
civilizacijos santykių apmąstymui,
žmogaus ir jūros bendrystės
pažinimui.

Kultūros ir meno sklaida

„Dangės flotilė“

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

Kultūros edukacija

„Koks didelis
pasaulis“

Programa

–

mažas

Klaipėdos
muziejų
muziejų Jungtiniai
edukaciniai
užsiėmimai
moksleiviams miesto muziejuose,
kompleksiškai supažindinantys su
Klaipėdos krašto istorija.

Kultūros edukacija

„Susižadėję su jūra II“

Šiuolaikinio
meno
platforma,
kurios ašis – muziejaus eksponato
kriauklės ir lankytojo pokalbis jūrų
ekologijos tema.

Jūrinė kultūra ir edukacija

„Tavo jūra prasideda čia“

Projekto idėja – drauge su miesto
bendruomene
sukurti
parodą
mieste, kurios turinį sudarytų
muziejaus ekspozicijų medžiaga bei
klaipėdiečių mintys apie tai, ką
mums reiškia jūra.

Kultūros ir meno sklaida

„Prie Lietuvos laivyno ištakų. Žmonės Žinyno apie nacionalinio laivyno
kūrėjus leidyba.
ir laivai“

Tarptautinio ir tarpinstitucinio „Jūrinės valstybės sargyboje: Lietuvos Tarptautinė
konferencija
bendradarbiavimo projektas
nepriklausomos Lietuvos karo
karinis laivynas istorijos sūkuriuose“
laivyno kūrimo ir atkūrimo tema,
minint Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetį, Baltijos šalių jūrinės
istorijos kontekste.
Kultūros ir meno sklaida

„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.

Kvalifikacijos kėlimas

„Skundas? Dovana!“

Muziejininkų
kvalifikacijos
tobulinimo
projektas
siekiant
geresnės lankytojų aptarnavimo bei
muziejaus paslaugų kokybės.

Muziejinių
restauravimas
konservavimas

vertybių „Jūrinės kultūros paveldo vertybių iš Siekiant
užtikrinti
muziejinių
ir Lietuvos jūrų muziejaus Dailės vertybių išsaugojimą ir sklaidą,
konservuojamos
Lietuvos jūrų
rinkinio konservavimas“
muziejaus
Dailės
rinkinio
graviūros.

Muziejinių vertybių įsigijimas

„Kultūros
vertybių, atspindinčių Projekto tikslas - rinkti ir
Lietuvos kaip jūrinės valstybės populiarinti muziejines vertybes,
atspindinčias Lietuvos kaip jūrinės
istoriją, įsigijimas“
valstybės istoriją.

