STATINIO IR PARODINIŲ ERDVIŲ DUOMENYS (INSTITUCIJOMS)
Žemiau pateikta informacija yra konfidenciali, todėl LNDM įsipareigoja ją naudoti tik vertindamas besiskolinančios
institucijos galimybes sudaryti tinkamas sąlygas LNDM eksponatams laikinai saugoti ir pagal galimą riziką
nustatydamas skolinamų eksponatų draudimines vertes. Ši informacija nebus kopijuojama, perduodama trečiosioms
šalims, siunčiama faksu ar el. paštu be raštiško besiskolinančios institucijos sutikimo.
INSTITUCIJA
Adresas

Kontaktinis asmuo
Pareigos
Telefonas
Faksas
El. paštas
Institucijos kodas
Parodos pavadinimas
Datos (nuo... iki...)
Formos užpildymo data

[A]

PASTATAS

Pateikite statinio ir patalpų, kuriose bus eksponuojami ir saugomi pasiskolinti eksponatai, duomenis. Šie
duomenys padės susidaryti aiškesnį vaizdą apie pastatą ir potencialią riziką, susijusią su jo eksploatavimu.
1.
Pastato statybos metai
Kita*

Medis

Akmuo

Atramos

Plienas

Lubos

Tripleksas

Vidaus sienos

Stiklas

Lauko sienos

Betonas

Plytos

2.
Kokios medžiagos naudotos jo statybai?

2.1.
Jei „Kita“, nurodykite kokios tai medžiagos
3.
Ar šiuo metu vykdomi kokie nors pastato
remonto darbai?

TAIP / NE

3.1.
Jei „TAIP“, pakomentuokite plačiau
4.
Ar pastatas yra saugomas visą parą?

TAIP / NE

4.1.
Jei „TAIP“, pakomentuokite plačiau
5.
Ar pastate veikia priešgaisrinė ir aliarminė
įsilaužimo signalizacijos?

TAIP / NE

5.1.
Jei „TAIP“, pakomentuokite plačiau
6.
Ar parodinėse erdvėse veikia vaizdo stebėjimo
sistema?

TAIP / NE

7.
Ar institucija yra parengusi Ekstremalių
situacijų valdymo planą?

TAIP / NE

8.
Kam pavesta pasirūpinti skolintų eksponatų
saugumu susidarius ekstremaliai situacijai?
9.
Ar pastate leidžiama rūkyti?

TAIP / NE

9.1.
Jei „TAIP“, nurodykite kur. Kaip šis procesas
kontroliuojamas?
10.
Ar pastate pasitaiko graužikų, vabzdžių, pelėsio?
Ar vyksta nuolatinė patalpų stebėsena ir patikra?

TAIP / NE

10.1.
Jei „TAIP“, nurodykite, kas ir kaip ją vykdo

[B]

PARODINĖS ERDVĖS

Ši informacija leis tiksliau įvertinti galimybes saugiai eksponuoti skolinamus eksponatus.
*Pateikite aukštų, kuriuose planuojate eksponuoti pasiskolintus eksponatus, planus su juose aiškiai nurodytomis
parodinėmis erdvėmis (planuose pažymėkite duris, langus, gesintuvų, šildymo, vėdinimo prietaisų išsidėstymą patalpose
bei evakuacinius kelius). Pridėkite parodinių erdvių nuotraukas.

1.
Nurodykite, kada parodinės erdvės įrengtos ir paskutinį
kartą atnaujintos
2.
Kokiu būdu ir kokiomis priemonėmis skolinami eksponatai
yra tvirtinami prie sienų, stendų, pakylų ir kt.?
Pakomentuokite plačiau.

3.
Nurodykite lankytojų srautus parodinėse erdvėse
4.
Ar parodinėse erdvėse leidžiama (kuriuo nors laiku) vartoti
maistą ir gėrimus? Ar parodinėse erdvėse vyksta renginiai
(koncertai, svečių priėmimai, pobūviai ir kt.)?
5.
Ar naudojate atitvarus ar kitas apsaugos priemones parodų
eksponatams apsaugoti?

TAIP / NE

TAIP / NE

5.1.
Jei „TAIP“, pakomentuokite plačiau
6.
Nurodykite, kaip ir kokiomis priemonėmis vykdoma
kasdienė parodinių erdvių priežiūra ir valymo darbai

[C]

PRIEŽIŪRA

Ši informacija padės įvertinti, ar besiskolinanti institucija gali užtikrinti tinkamą pasiskolintų eksponatų
priežiūrą.
1.
Kaip saugote pasiskolintų eksponatų dėžes ir pakavimo
medžiagas?
2.
Kas priimant ir grąžinant pasiskolintus eksponatus
atsakingas už jų būklės aktų surašymą?
3.
Kas atsakingas už pasiskolintų eksponatų būklės
stebėseną?

[D]

MIKLROKLIMATAS

Šie duomenys, leidžiantys objektyviai įvertinti parodinių erdvių tinkamumą skolinamiems eksponatams
eksponuoti ir saugoti, yra labai svarbūs.
(a)

Temperatūra ir drėgmė

1.
Ar nuolat vykdote mikroklimato stebėseną parodinėse
erdvėse?
1.1.
Jei „TAIP“, nurodykite, kaip ir kokiomis priemonėmis tai
darote. Pateikite matavimo prietaisų duomenis
2.
Nurodykite, kokią vidutinę metinę temperatūrą ir drėgmę
palaikote parodinėse erdvėse
3.
Kokiomis priemonėmis palaikote tinkamą temperatūrą ir
drėgmę?
4.
Ar eksponatų išpakavimo ir supakavimo, pakavimo
priemonių saugojimo patalpose yra palaikomas toks pat

TAIP / NE

mikroklimatas kaip ir parodinėse erdvėse?

(b)

Apšviestumas

1.
Nurodykite, koks yra bendras parodinių erdvių
apšvietimas
2.
Kokio tipo lempas naudojate?
3.
Kokiomis priemonėmis kontroliuojate dienos šviesos
patekimą į parodines erdves?

Parašas _________________________________Pavardė ___

_____________

__

Pareigos ________________________________ Data _________________________________________

