Sigitos Bučnytės gyvenimo aprašymas
Gimusi 1985-06-14 Gargžduose, Klaipėdos rajone.
Išsilavinimas:
1992 – 2004 m. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija;
2004 – 2008 m. Klaipėdos universitetas – istorijos bakalauro studijų programa;
2008 – 2010 m. Klaipėdos universitetas – švietimo vadybos magistro studijų programa.
Darbo patirtis:
2005 – 2008 m. vairavimo mokykla UAB „Kerulis ir partneriai“ – referentė;
2008 – 2011 m. Gargždų krašto muziejus kuratorė, pavaduojanti muziejaus direktorę;
Nuo 2013 m. – Gargždų krašto muziejaus direktorė.
Šeiminė padėtis:
netekėjusi, vaikai – Karolis ir Martynas.
Vykdyti projektai:
2008 – 2011 m. įgyvendintas EEE finansinio mechanizmo projektą „Agluonėnų
etnografinės sodybos restauracijos ir pritaikymo viešosioms kultūros, švietimo ir bendruomeninėms
reikmėms“ – viešųjų pirkimų rengimas ir vykdymas, kontaktavimas su rangovais, tiekėjais,
dokumentacijos rengimas, informacinė sklaida.
2009 – 2011 m. prisidėta prie Klaipėdos rajono savivaldybės vykdomo projekto „J. Gižo
etnografinės žvejo sodybos rekonstravimas ir pritaikymas kultūros bei kitoms viešoms reikmėms“ –
informacijos paieška, viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas, siekiant sukurti ir įrengti istorinę
ekspoziciją „J. Gižas. Laivadirbio skrynią atvėrus...“.
2013 – 2015 m. Gargždų krašto muziejaus projektas „Gargždų krašto muziejaus
ekspozicijos „Senųjų Gargždų vaizdai“ I-asis ir II-asis atnaujinimo etapai“ suteiktas finansavimas
Lietuvos kultūros tarybos ir Klaipėdos rajono savivaldybės. Projekto įgyvendintas sėkmingai,
ekspozicija „Tarpukario Gargždai 1918-1939 m.“ pristatyta 2015 m. rugsėjo 18 d.
Projektas „Tarpukario dvasia mano mieste“ 2015 m. finanasuotas iš Klaipėdos rajono
savivaldybės administracijos. Projektas įvyldytas sėkmingai, renginys įvyko 2015-09-18.
2013 – 2015 m. „Drevernos rekreacinio patrauklumo didinimas“ Nr. EŽF-13KLAIPĖDOSRAJ.-05-018. Projekto metu sukurta nauja rekreacinė poilsio zona – apžvalgos
bokštas ant Kuršių marių kranto, projekto metu išleistas žvejybos tradicijas, pamario gamtą
pristatantis leidinys, vykdytas projekto viešinimas. 2015 m. gegužės mėn. sėkmingai baigtas
projektas, pristatyti pasiekti rezultatai.
2018 m. „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ projekto
dokumentacija.
2018 m. „Darni, stipri, vieninga šeima“ projekto dokumentacija.

Patirtis leidybos projektuose:
2008-2009 m „Gargždų istorija LDK laikotarpiu“. Knygos koncepcijos išpildymas: turinio
atranka, ruošimas spaudai, informacinė sklaida.
2008-2009 m „Tremtis ir rezistencija Klaipėdos rajone“. Knygos koncepcijos išpildymas:
turinio atranka, ruošimas spaudai, informacinė sklaida.
2013 m. Reprezentacinio fotoalbumo „Gargždai“ redakcinės grupės narė.
2016 m. Reprezentacinio fotoalbumo „Prie jūrų marių...Klaipėdos rajonas“ redakcinės
grupės narė.

