NACIONALINIO MUZIEJAUS
LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTöS VALDOVŲ RŪMŲ
VEIKLOS DUOMENYS
(2009–2013 m.)
• Iš VšĮ Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ faktiškai perimta ir saugoma daugiau
kaip 300 tūkst. unikalių Lietuvos paveldo archeologinių eksponatų (daugiausia – nacionalin÷s
reikšm÷s XIII–XVII a. Lietuvos valdovų rezidencijos radinių, keičiančių požiūrį į valstyb÷s
kultūros raidą ir ypač vertinamų užsienio šalių ekspertų, akademin÷s visuomen÷s atstovų), vykdoma
šių eksponatų apskaita, inventorinimas, konservavimas, restauravimas, skaitmeninimas, moksliniai
tyrimai, dalis jų eksponuojama, publikuojama. Tai vienas didžiausių ir vertingiausių archeologijos
rinkinių Lietuvoje.
• Perimta, dovanų gauta ir įsigyta: 585 vertingi XV–XVII a. Europos Gotikos,
Renesanso ir Baroko epochų vaizduojamosios ir taikomosios dail÷s kūriniai, užpildantys Lietuvos
istorinio paveldo netekčių spragas, taip pat unikalių lituanistinių vertybių, kurios įtraukiamos į
apskaitą, inventorinamos, restauruojamos, skaitmeninamos, tyrin÷jamos, didesn÷ jų dalis
eksponuojama, publikuojama.
•

14 proc. atkuriamų Valdovų rūmų istorinių interjerų vertybių yra r÷m÷jų dovanos.

• Valdovų rūmų muziejaus darbuotojai 2009–2013 m. konservavo 10 352 (iš jų
muziejaus 10 274) eksponatus, restauravo 1 036 (iš jų muziejaus 956) eksponatus.
• Valdovų rūmų muziejaus fonduose moksliniais arba edukaciniais tikslais lank÷si
1 218 mokslininkų, kultūros paveldo specialistų, studentų, kitų lankytojų iš Lietuvos ir užsienio.
• 2009–2013 m. Valdovų rūmų muziejaus (ir kartu su Lietuvos bei užsienio partneriais)
surengta per 50 parodų.
• 2009–2013 m. Valdovų rūmų muziejaus ekspozicijas ir kartu su Lietuvos bei užsienio
partneriais surengtas tarptautines ir nacionalines parodas aplank÷ 390 843 lankytojai:
1. 2009 m. – 63 665 lankytojai;
2. 2010 m. – 42 160 lankytojų;
3. 2011 m. – 58 053 lankytojai;
4. 2012 m. – 74 507 lankytojai;
5. 2013 m. – 152 458 lankytojai.
• 2009–2013 m. Valdovų rūmų muziejaus darbuotojai sureng÷ 3 601 ekskursiją.
Valdovų rūmuose ekskursijose buvo priimta per 80 000 lankytojų:
1. 2009 m. ekskursijose po Valdovų rūmus iš viso dalyvavo per 30 000 žmonių;
2. 2010 m. su Valdovų rūmais supažindinti 9 138 asmenys;
3. 2011 m. Valdovų rūmuose priimti 13 776 žmon÷s;
4. 2012 m. ekskursijose po Valdovų rūmus priimti 8 362 žmon÷s;
5. 2013 m. su Valdovų rūmais supažindinta 24 712 ekskursijų dalyvių.
• Valdovų rūmų muziejaus 2009–2013 m. surengtuose 273 kultūros renginiuose
apsilank÷ 69 306 žmon÷s:
1. 2009 m. – 9 280 renginių lankytojų;
2. 2010 m. – 10 600 renginių lankytojų;
3. 2011 m. – 7 142 renginių lankytojai;
4. 2012 m. – 13 797 renginių lankytojai;
5. 2013 m. – 28 487 renginių lankytojai.
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• Valdovų rūmų muziejaus vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir šeimų 1 888 edukaciniuose
užsi÷mimuose ir renginiuose apsilank÷ 51 477 lankytojai:
1. 2009 m. – 1 200 lankytojų;
2. 2010 m. – 9 898 lankytojai;
3. 2011 m. – 10 483 lankytojai;
4. 2012 m. – 10 395 lankytojai;
5. 2013 m. – 19 501 lankytojas.
• Valdovų rūmų muziejaus interneto svetain÷ www.valdovurumai.lt buvo aplankyta
1 397 483 kartus:
1. 2009 m. – 75 382;
2. 2010 m. – 98 198;
3. 2011 m. – 171 083;
4. 2012 m. – 273 002;
5. 2013 m. – 779 818.
• Valdovų rūmų muziejaus interneto svetainę www.valdovurumai.lt aplank÷ 261 142
unikalūs lankytojai:
1. 2009 m. – 30 549;
2. 2010 m. – 29 115;
3. 2011 m. – 39 853;
4. 2012 m. – 58 062;
5. 2013 m. – 103 563.
• Valdovų rūmų muziejus 2009–2013 m. pareng÷ ir išleido apie 50 knygų (parodų
katalogų, mokslinių studijų, konferencijų medžiagų, šaltinių publikacijų ir kt.) bei 227
informacinius leidinius (lankstukų, kvietimų, kalendorių, bloknotų, karūnų, atvirukų, schemučių,
skrajučių, skirtukų ir kt.) 12 kalbų.
• Valdovų rūmų muziejaus darbuotojai 2009–2013 m. paskelb÷ apie 500 publikacijų, iš
jų – apie 200 mokslinių lietuvių, anglų, lenkų, rusų ir vokiečių kalbomis.
• Valdovų rūmų muziejaus darbuotojai 2009–2013 m. tarptautin÷se mokslo
konferencijose perskait÷ 56 pranešimus.
• Valdovų rūmų muziejuje 2013 m. dirbo 6 mokslo daktarai, 2 doktorantai, 4
darbuotojai d÷st÷ Lietuvos universitetuose ir aukštosiose mokyklose.
•

Valdovų rūmų muziejus su partneriais sureng÷ 4 tarptautines mokslo konferencijas.

• Valdovų rūmų muziejus pl÷toja tarptautinius ryšius ir vykdo kultūrin÷s diplomatijos
misiją: užmegzti instituciniai ryšiai su daugiau kaip 100 muziejų ir kultūros paveldą
puosel÷jančių institucijų iš daugiau negu 20 pasaulio šalių; sudarytos 8 tarptautinio
bendradarbiavimo sutartys su Lenkijos, Vokietijos, Italijos ir Baltarusijos muziejais.
• Valdovų rūmų muziejaus darbuotojai 2009–2013 m. teik÷ konsultacijas ir metodinę
paramą Lietuvos regionų muziejams ir kitoms kultūros paveldo institucijoms.
• Valdovų rūmų muziejus sukaup÷ daugiau kaip 3 500 fotografijų duomenų bazę
apie 1 394 lituanistines vertybes, šiandien saugomas 15 užsienio valstybių daugiau kaip 90
institucijų.

Vilnius, 2014 m. kovo 17 d.
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