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LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJAUS 2017-l)Jl) MET{) VEIKLOS ATASKAITA 

VEIKLOS PRIORITETAI 

Muziejaus paslaug4 kokybes ir prieinamumo didinimas, mazinant kultiirin� bei socialin� atskirti 

Svarbiausi darbai Trumpas jgyvendinimo aprasymas 

Atlikti vartotoj4 pasitenkinimo muziejaus teikiamomis paslaugomis tyrim<}. 2017 m. birzelio-liepos men., remiantis Kulturos jstaigLJ vartotoj4 pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis tyrimo metodika, patvirtinta LR kulturos ministro 2017 m. geguzes 15 d. 

jsakymu Nr. JV-675, atliktas LLBM vartotoj4 (lankytoj4) pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis tyrimas (tyrimo rezu!tatai: http://www.llbm.lt/planavimo-dokumentai/). 

Uipildytos 373 anketos (lietuvi4 kalba - 276, uzsienio kalba - 97). 84 % apklaustLU4 ketina 

lankytis LLBM ateityje, 91 % rekomenduot4 apsilankyti kitiems. Edukacinj uzsiemim<} 

rekomenduotlJ kitiems 74 % apklaustaj4. Kart<} per metus ar ka11<1 per pus<; met4 vidutiniskai 

lankosi 20 % responden14. Issamiau apie tyrim<} ziureti icmiau ,,Muziejaus atlikt4 rinkos 

(lankytojLJ) tyrim4 skaicius". 

Rekonstruoti Lietuvos liaudies buities muzicjaus ccntrini4 sutikimo vartlJ pastat<} bei jgyvcndinus invcsticinj projckt<} buvo rekonstruotas Muziejaus centriniLJ sutikimo va11LJ 

modcrnizuoti jame teikiamas paslaugas, jgyvendinant investicinj projekt<}. pastatas. Modernizuota lankytojLJ apskaita ir teikiamos paslaugos, darbuotoj4 darbo vietos. 

Pritaikyti Tauragnq sodybos gyvenamojo namo ekspozicij<} asmenims su regejimo negalia. Tauragn4 sodybos gyvenamojo namo ekspozicija pritaikyta asmenims su regejimo negalia. 

Pritaikytas jejimas, atnaujintos ir papildytos ckspozicijos anotacijos Brailio rastu. 

Plesti lankytojLJ galimybcs susipazinti su muziejaus rinkiniais elektronincmis ir vi11Ualiomis Sukurti 9 c. produktai: programclc ismaniesiems telefonams, kurioje zaidimo forma yra 

pricmoncmis. pateikiami klausimai apic ctnokultur<} su galimais atsakymo variantais; inovatyvi paroda -

virtltalus turns apie duonos ckspozicij<} (lietuvi4, anglLJ, vokieci4 k.); mokslines konferencijos 

,,Refonnacijos zinia Lietuvai - Maiosios Lietuvos sodyba LLBM" el. lcidinys. Parengtos 6 

virtualios parodos: I. Rezistencijos ir kov4 atspindziai Lietl1vos liaudics buities muziejuje. 

Sleptuves.; 2. SeklLJ pakeliai; 3. Lietuvos miesteliai pokaryje; 4. Suvalkietiskos lovatieses; 5. 

Krastotyrininkui Antanui Bieliniui atminti; 6. LLBM atkurtai senajai Sasnavos baznyciai -

200 met4. 

Sukurta I e. paslauga: sutikimo vartuosc jdiegta interneto paslauga. 

Planuota Jvykdyta 
Nepasiektq arba 

Vertinimo kriterijai reiksme reiksme 
virsytq vertinimo 

2017 m. 2017 m. 
kriterijq reiksmiq 

priezastys 

Muziejaus atliktLJ rinkos (lankytoj4) tyrimLJ skaicius I I 

lnvesticinio projckto jvykdymas, proc. nuo bcndros projekto vertes 100% 100% 

Nauj4 muziejuje teikiamq lankytoj4 aptarnavimo paslaug4 skaicius 3 3 

Suku11LJ nauj4 e. paslaug4 ire. produk14 skaicius 10 10 






























