NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS
VALDOVŲ RŪMŲ RENGINIŲ SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
skatinti nacionalinės kultūros atvirumą bei reprezentuoti nacionalinės kultūros savitumą
užsienyje;
sieti kultūros paveldo saugojimą su jo pristatymu visuomenei ir kultūros paslaugų
teikimu;
Lietuvos ir užsienio visuomenei pristatyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų
rūmų praeitį visais šio paminklo raidos aspektais Lietuvos ir Europos istorijos kontekste;
derinti, kultūros, meno, istorijos ir archeologijos vertybių kaupimą su komunikavimu,
moksliniais tyrimais ir jų rezultatų viešinimu, informacijos visuomenei teikimu ir jos
švietimu;
aktualinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Europos senąją muziką, teatro istoriją
bei raštiją, kitą nematerialųjį paveldą, taip pat kitus Lietuvos istorinės kultūrinės
tradicijos ir nacionalinės kultūros aspektus; pristatyti istorinių asmenybių vaidmenį;
propaguoti muziejaus kaip atviros kultūros erdvės modelį;
formuoti visuomenės pilietiškumą bei istorinę savimonę;
vykdyti valstybės reprezentacijos funkcijas;
tenkinti visuomenės kultūros reikmes.
Funkcijos savarankiškai ir bendradarbiaudamas su Muziejaus darbuotojais ar/ir kitais muziejais,
kultūros ir mokslo institucijomis organizuoja bei koordinuoja kultūros, istorijos, meno ir
mokslo sklaidos renginius (festivalius, senosios ir klasikinės muzikos koncertus, parodų
atidarymus ir jų pristatymus visuomenei, knygų pristatymus, konferencijas, seminarus,
viešas paskaitas, viešas diskusijas, kultūros vakarus ir jų ciklus, istorinių filmų peržiūras,
spektaklius ir pan.), įskaitant šių renginių pristatymus virtualioje erdvėje;
kuria, koordinuoja ir įgyvendina Muziejaus (taip pat ir su partneriais) organizuojamų
tarptautinių ir nacionalinių, ilgalaikių ir kilnojamųjų parodų kultūrines programas;
rengia istorinių valstybės švenčių bei kitų iškilių Lietuvos istorijos datų paminėjimą
Muziejuje ar kitose muziejinėse bei kultūros erdvėse;
užtiktina autorių ir gretutinių teisių laikymąsi;
koordinuoja Valstybės protokolo ir kitų reprezentacinių oficialių renginių Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose ir jų prieigose organizavimą;
koordinuoja Muziejuje vykstančius kitų institucijų organizuojamus kultūros renginius,
atitinkančius Muziejaus renginių kriterijus;
pagal galimybes ir turimus resursus techniškai aptarnauja Muziejaus organizuojamus ir
Muziejuje kitų įstaigų, organizacijų rengiamus renginius;
vykdo istorinės medžiagos apie Lietuvos didžiųjų kunigaikščių pakėlimo ceremoniją,
istorinį diplomatinį, rūmų ir vestuvių ceremonialus, kultūrinio gyvenimo Lietuvos
didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje aspektus, paiešką, kaupimą ir sisteminimą, šią
medžiagą pritaiko kultūros renginiuose;
užmezga ir palaiko partnerystės ryšius su kitais potencialiais partneriais (valstybinėmis,
viešosiomis ir kitomis kultūros, koncertinėmis, turizmo, renginių organizavimo
įstaigomis bei organizacijomis) Lietuvoje ir užsienyje;
vykdo Muziejaus kultūros veiklai aktualių alternatyvaus finansavimo šaltinių paiešką,
inicijuoja, rengia, koordinuoja ir vykdo atitinkamus kultūros projektus;
vykdo kitus Muziejaus veiklos plane ir kituose dokumentuose užfiksuotus ar žodiniais
susitarimais apibrėžtus ir Renginių skyriui priskirtus darbus.
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