
NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS 

VALDOVŲ RŪMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ SKYRIAUS  

VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

 
Veiklos 

tikslai 

tyrinėti Valdovų rūmų ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją, kultūros, meno, 

istorijos vertybes, archeologinius radinius; 

integruoti mokslinių tyrimų duomenis į šiuolaikinės visuomenės gyvenimą. 

Funkcijos tiria Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje 

istoriją, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos ir valstybingumo raidos 

svarbiausius etapus, dvaro kultūros savitumą, valdovų ir kitų istorinių asmenybių 

vaidmenį; 

tiria ir sistemina sukauptas kultūros, meno, istorijos ir archeologijos vertybes, saugomas 

Muziejaus rinkiniuose; 

organizuoja ir vykdo kultūros, meno, istorijos, archeologijos ir kitus mokslinius tyrimus;  

konservuoja bei restauruoja kilnojamąsias kultūros vertybes, išlaikant jų autentiškumą, 

išryškinant jose glūdinčią mokslinę informaciją, pabrėžiant jų meninę, istorinę bei 

kultūrinę vertę;  

vykdo ir koordinuoja Muziejuje esančių autentiškų mūrų restauracinę priežiūrą; 

restauravime naudoja tik tuos metodus ir medžiagas, kurie garantuotų kultūros vertybių 

ilgaamžiškumą, užtikrintų galimybę jas tyrinėti ir perkonservuoti ateityje; 

dokumentuoja visų tyrimų, konservavimo bei restauravimo procesų eigą ir rezultatus; 

kartu su mokslo ir studijų institucijomis bei mokslinių tyrimų įstaigomis organizuoja ir 

dalyvauja nacionalinėse bei tarptautinėse konferencijose, seminaruose, kituose kultūros 

paveldo tyrimo ir aktualizavimo projektuose, susijusiuose su Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės istorija;  

dalyvauja rengiant nuolatines ir laikinas ekspozicijas, ruošiant parodas bei kitus kultūros 

ir švietimo renginius (kultūros vakarus, koncertus, susitikimus, pristatymus, paskaitas ir 

kt.) Lietuvoje bei užsienyje; 

kaupia informaciją apie su Lietuvos valdovų rūmų veikla susijusias kultūros, meno, 

istorijos ir archeologijos vertybes, esančias kituose Lietuvos muziejuose, viešųjų ir 

privačiųjų juridinių asmenų rinkiniuose bei fizinių asmenų privačiuose rinkiniuose; 

kaupia informaciją apie su Lietuvos valdovų rūmų veikla susijusias, dingusias arba 

neteisėtai iš Lietuvos išvežtas kultūros, meno, istorijos ir archeologijos vertybes ir 

lituanistinius rinkinius, esančius užsienyje; 

dalyvauja įgyvendinant Muziejaus kultūrinio bendradarbiavimo projektus; 

dalyvauja formuojant specializuotą Muziejaus biblioteką; 

publikuoja tyrimų rezultatus Muziejaus ir kituose leidiniuose; 

vykdo Muziejaus ekspozicijose ir parodose esančių, taip pat parodoms gaunamų ar 

išvežamų eksponatų restauracinę priežiūrą; 

kaupia ir saugo vykdomų mokslinių tyrinėjimų ir restauravimo darbų dokumentaciją, 

kuri yra Muziejaus fototekos ir archyvo dalis; 

užtikrina autorių ir gretutinių teisių laikymąsi; 

Moksliniame archyve kaupia ir saugo vykdomų mokslinių tyrinėjimų ir restauravimo 

darbų dokumentaciją, sistemina ir klasifikuoja valstybinio archyvų fondo dokumentų 

kompleksus bei įgytus, paveldėtus, dovanotus ar pirktus nevalstybinių institucijų ir 

fizinių asmenų dokumentus bei juos skaitmenina. 

__________________ 


