PATVIRTINTA
Raseinių krašto istorijos muziejaus direktoriaus
2017 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 17-02-V

RASEINIŲ KRAŠTO ISTORIJOS MUZIEJAUS
2017 M. VEIKLOS PLANAS

Veiklos sritis
I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1. Muziejaus tarybos darbas (numatomas
posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai)

Planuojama
Organizuoti 4 Raseinių krašto istorijos muziejaus tarybos posėdžius.
Numatoma svarstyti klausimus:
2016 m. muziejaus veiklos ataskaitos svarstymas;
2017 m. muziejaus veiklos plano svarstymas;
Muziejinių vertybių (eksponatų) įsigijimas, eksponatų skaitmeninimo
veiklos aptarimas; kultūrinės veiklos finansavimo ir lėšų paskirstymo aptarimas;
parodų ir renginių organizavimo, projektinės veiklos ir finansavimo

Įgyvendinimo
terminai

Atsakingi asmenys

Kas ketvirtį

B. Kulpinskaitė

2017 m.

B. Kulpinskaitė

2017 m.

B. Kulpinskaitė

galimybių aptarimas.

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką
reguliuojančių dokumentų rengimas

3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio
organizacijomis rengimas

Raseinių krašto istorijos muziejaus nuostatų naujos redakcijos
parengimas ir tvirtinimas Raseinių rajono savivaldybės taryboje;
Raseinių krašto istorijos muziejaus didžiausio leistino darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus tvirtinimas Raseinių
rajono savivaldybės taryboje;
Raseinių krašto istorijos muziejaus teikiamų mokamų paslaugų įkainių
parengimas ir tvirtinimas Raseinių rajono savivaldybės taryboje.
Darbo apmokėjimo reformos viešajame sektoriuje vykdymas: perrašyti
etatų struktūrą į pareigybių grupių struktūrą, , kiekvienai pareigybei
parengti aprašymus, darbuotojams priskirti pareigybes ir nustatyti
kiekvieno darbuotojo atitikimą pareigybės reikalavimams, kiekvienai
pareigybei nustatyti pastoviąją darbo užmokesčio dalį, nustatyti
kintamosios dalies struktūrą, taikymo kriterijus, dydžius, nustatyti
priemokų sistemą ir mokėjimo atvejus, nustatyti pašalpų sistemą ir
mokėjimo atvejus, apskaičiuoti papildomą lėšų poreikį, nustatyti
vertinimo kriterijus.
Raseinių krašto istorijos muziejaus vidaus darbo tvarkos taisyklių naujos
redakcijos parengimas.
Numatoma pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su:
Lietuvos muziejų asociacija dėl dalyvavimo tarptautinėje Vilniaus knygų
mugėje;
Lietuvos nacionaliniu ir Trakų istorijos muziejais dėl kultūros vertybių
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4. Projektinė veikla (paraiškų rengimas,
projekto ir fondo pavadinimas)

5. Kiti darbai

deponavimo ir eksponavimo RKIM;
Dėl bendradarbiavimo, vykdant muziejinės veiklos projektus su:
Raseinių meno mokykla, Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, Viduklės
Simono Stanevičiaus gimnazija, Lietuvos ypatinguoju archyvu, Lietuvos
centriniu valstybės archyvu.
Parengti projektus 2017 m. muziejinės veiklos programoms įgyvendinti:
Tęstinis projektas „Raseinių apskrities istoriją 1918–1940 m.
atskleidžiančių eksponatų restauravimas ir konservavimas” – Atminties
institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir
konservavimas;
Edukacinė programa „Raseinių krašto piliakalniai. Keliaukime,
stebėkime, fiksuokime“. Kultūros paveldo sritis;
„Knygos-albumo „Laiko ir istorijos ženklai Raseinių krašte 1918-2018
m.“ leidyba“. Visų sričių kultūros ar meno projektai, skirti Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečio tematikai;
„Raseinių arešto namai-kalėjimas-muziejus. Virtuali praeitis –
dabarčiai“. Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos
ir viešinimo projektai.
„Skaitmeninio leidinio „Raseinių krašto žydų istorija“ rengimas ir
leidyba“ - VšĮ Geros valios fondui.
Parengti Kultūros paveldo vertybių (Raseinių arešto namų komplekso,
Muziejaus g. 3) tvarkomųjų darbų (stogo perdengimo ir lietaus
surinkimo-nuvedimo) projektinę dokumentaciją.
Dalyvauti Raseinių r. savivaldybės Etninės kultūros (ET) globos tarybos
rengiamuose posėdžiuose.
Dalyvauti Europos paveldo dienų organizavimo darbo grupės veikloje.
Investicijų projekto „Pasandravio istorinio draustinio-poeto Maironio tėviškės ir
gimtinės pritaikymas kultūrinėms ir edukacinėms reikmėms“ vykdymas.

2017 m.
J. Laurinaitienė
L. Vapsevičienė
L. Kantautienė
L. Vapsevičienė
L. Kordušienė
L. Kantautienė
2017 m.

B. Kulpinskaitė

Pagal ET globos
tarybos poreikį.
2017 m.
2017 m.

V. Tarvydienė

2017 m.

J. Laurinaitienė

2017 m.

J. Laurinaitienė

L. Kordušienė
B. Kulpinskaitė

II. MUZIEJAUS RINKINIAI
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas
posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai)

1.2. Eksponatų įsigijimas (kiek, į kokius
rinkinius ketinama įsigyti)

Surengti 12 rinkinių komplektavimo komisijos posėdžių, juose
numatoma svarstyti:
muziejinių vertybių (eksponatų) pirkimo ir nemokamai gautų vertybių
priėmimo į rinkinius tikslingumą, priskyrimą konkretiems rinkiniams;
muziejinių vertybių (eksponatų) mokslinės inventorizacijos planą ir jo
vykdymą.
Įsigyti 1500 vnt. eksponatų iš fizinių ir juridinių asmenų:
dailės (visos kryptys) – 600 vnt.;
etnografijos – 50 vnt.;
filakartijos – 200 vnt.;
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1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta)

1.4. Kiti darbai

filatelijos – 30 vnt.;
fotografijos – 100 vnt.;
faleristikos – 10 vnt.;
istorijos – 50 vnt.;
raštijos – 175 vnt.;
raštijos, K. Grikšo kolekcija – 260 vnt.;
numizmatikos – 20 vnt.;
video ir audio fondas – 5 vnt.
Mokslinės-tiriamosios ekspedicijos:
Mokslinis darbas LR archyvuose, ieškant istorinių faktų ir ikonografinės
medžiagos apie Nepriklausomos Lietuvos (1918–1940) valstybės
kūrėjus (visuomenės veikėjus), kilusius iš Raseinių krašto;
Mokslinis darbas Lietuvos ypatingajame archyve, ieškant ikonografinės
medžiagos įgyvendinat projektą „Raseinių arešto namai-kalėjimasmuziejus. Virtuali praeitis – dabarčiai“;
Ekspedicija Šiluvos, Pagojukų Girkalnio, Kalnujų seniūnijose, renkant
Atgimimo laikotarpio (1987–1990) atsiminimus ir istorijos šaltinius,
rengiant leidinį „Lietuvos persitvarkymo sąjūdis Raseinių krašte“.
„Raseinių krašto metaliniai kryžiai, saulutės“ foto fiksacija Betygalos,
Ariogalos, Viduklės, Nemakščių miesto kapinėse. Medžiagos
susisteminimas, multimedijos sukūrimas, įkėlimas į DVD laikmeną.
Naujam sezonui atrinkti ir paruošti muziejines vertybes eksponavimui
Simono Stanevičiaus sodyboje-muziejuje ir Pasandravio istoriniame
draustinyje (poeto Maironio tėviškėje) Bernotuose.
Sezono pabaigoje eksponatus sutvarkyti ir grąžinti į saugyklas.

Balandžio-liepos mėn.

L. Vapsevičienė

2017 m.

L. Kordušienė

2017 m.

L. Kordušienė

Gegužės–rugsėjo
mėn.

V. Tarvydienė

Balandžio mėn.

J. Laurinaitienė
K. Krolys
R. Paškauskienė

Lapkričio mėn.

2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita (kiek numatoma
išrašyti priėmimo aktų, įrašyti eksponatų į
pirminės apskaitos knygas)
2.2. Inventorinimas (kiek numatoma
suinventorinti pagrindinio, pagalbinio fondo
eksponatų)
2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti kortelių
skaičius)
2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek numatoma
eksponatų nurašyti, perkelti ir kodėl)
2.5. Kiti darbai

Išrašyti 60 muziejinių vertybių (eksponatų) priėmimo aktų.
Įrašyti 1500 vnt. muziejinių vertybių (eksponatų) į pirminės apskaitos
knygas.
Suinventorinti 1500 vnt. pagrindinio fondo eksponatų.
Pagalbinio fondo eksponatų inventorinimas neplanuojamas.

2017 m.

J. Laurinaitienė

Birželio-lapkričio
mėn.

J. Laurinaitienė

Tęsti RKIM rinkinių kompiuterinę kartoteką – suvesti į elektroninę
kartoteką (Microsoft Office Excel) GEK 7-os knygos 500 vnt. (GEK
19415-GEK 19914) pagrindinio fondo eksponatų.
Nenumatoma

2017 m.

J. Laurinaitienė

Parengti ir suderinti eksponatų ilgalaikio saugojimo(depozito) aktus:
kitiems muziejams paskolinti eksponatai;
iš kitų muziejų ir institucijų pasiskolinti eksponatai;

2017 m.

J. Laurinaitienė
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iš fizinių asmenų pasiskolinti eksponatai.
Muziejinių vertybių (eksponatų) apskaita, surašant vidaus judėjimo aktus
ilgalaikėms ekspozicijoms, trumpalaikėms parodoms bei kitai muziejinei
veiklai (planuojama 15 parodų, trumpalaikių ekspozicijų ir kt. muziejinė
veikla). Grąžinant eksponatus į saugyklą, sutikrinti pagal vidaus
judėjimo aktus.
Tęsti formuojamų kolekcijų įveiklinimą:
„XX–XXI a. Raseinių krašto tautodailė ir profesionalus menas” –
surinkti ir apskaityti 600 vnt. muziejinių vertybių (eksponatų);
„Švč. Mergelės Marijos ikonografija“ – surinkti ir apskaityti 50 vnt.
muziejinių vertybių (eksponatų); „Maironistika“ – surinkti ir apskaityti
20 vnt. muziejinių vertybių (eksponatų).
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra
3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius
numatoma tikrinti, nurodant juose esančių
eksponatų skaičių)

3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti
eksponatų grupes ir kiekį)
3.3. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas
(nurodyti saugyklų, salių kiekį, pagrindinius
priežiūros ir tvarkymo darbus)

Patikrinti:
Filatelijos rinkinio dalis – GEK FL 801–GEK FL 850 (50 vnt.);
Fotografijos rinkinio dalis – GEK F 501–GEK F 700 (200 vnt.);
Numizmatikos rinkinio dalis – GEK N 251–GEK N 300 (50 vnt.);
Raštijos rinkinio dalis – K. Grikšo kolekcija – GEK GR 3001–GEK GR
4000 (1000 vnt.).
Restauruoti ir konservuoti 106 vnt. muziejinių vertybių (eksponatų):
Fotografijos rinkinio – 60 vnt.;
Filakartijos rinkinio – 14 vnt.;
Raštijos rinkinio: dokumentų – 12 vnt., leidinių – 20 vnt..
Atlikti muziejinių vertybių (eksponatų) tvarkymo darbus stacionarioje
fondų metalo saugykloje: muziejinių vertybių (eksponatų) sisteminimą,
sukuriant topografinius sąrašus, išdėstymo planus pagal rūšis,
paskirstymą pagal saugojimo vietas.
Aplinkos parametrų matavimo prietaisu sistemingai fiksuoti RKIM ir
struktūrinių padalinių aplinkos būklę, atlikti sisteminį bendros būklės,
švaros palaikymo vertinimą: stacionariose fondų saugyklose – 1 kartą
savaitėje, pirmadienį 10.00 val.;
ekspozicinėse salėse – 2 kartus mėn. pirmą ir trečią mėnesio pirmadienį
11.00 val.;
B. Bernotaičio galerijoje – 2 kartus mėn. pirmą ir trečią mėnesio
pirmadienį 12.00 val.
Struktūriniuose padaliniuose:
Betygalos muziejuje 3 ekspozicinėse salėse – 1 kartą mėnesio paskutinį
antradienį;
Simono Stanevičiaus sodyboje-muziejuje 4 ekspoziciniuose pastatuose –
mėnesio paskutinį ketvirtadienį;

J. Laurinaitienė
Gegužės mėn.
Birželio mėn.
Rugsėjo mėn.
Spalio mėn.
4–10 mėn.

J. Laurinaitienė

2017 m.

J. Laurinaitienė
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Pasandravio istoriniame draustinyje (poeto Maironio tėviškėje) 5
ekspoziciniuose pastatuose – paskutinį mėnesio penktadienį.
Dalies tekstilės rinkinio (ypač jautrios saugojimui ir priežiūrai)
eksponatų apžiūra ir prevencinis konservavimas 130 vnt. – šaltuoju metų
laiku. Etnografijos rinkinio – pintų buities daiktų (50 vnt.) ir apšvietimo
priemonių (20 vnt.) prevencinis konservavimas.
3.5. Kiti darbai
III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS
1. Muziejų lankytojai (pagal filialus)

2. Edukacinės programos (tęsiamų ir naujų
programų temos, kokioms lankytojų grupėms
jos skirtos)

Aptarnauti muziejaus lankytojus – 20 000:
RKIM – 7000; Betygalos muziejus – 3000;
Pasandravio istorinis draustinis (poeto Maironio tėviškė) – 4000;
Simono Stanevičiaus sodyba-muziejus – 1000;
Šiluvos piligrimu informacijos centro Šiluvos muziejus – 5000.
Istorinės edukacijos programa vidutinio ir vyresniojo amžiaus
mokiniams „Sovietinis genocidas Raseinių krašte“:
„Pirmoji sovietinė okupacija“; „Susiruošti – 1 valanda“;
„Generolo J. Žemaičio šeimos tragedija“; „Raseinių kalėjimas Nr. 9 –
sovietinio GULAG-o sistemos dalis“; „Laiškai ant beržo tošies“;
„Kur slepiasi istorija?“ (Prisikėlimo apygardos vadavietės archeologinių
tyrimų pagrindu); „Holokausto istorija Raseinių krašte“.
Naujos temos: „Atgimimas Raseinių krašte 1988–1991 m.“; „Lietuvių
ženklai Pasaulyje. Apie Lietuvio paveikslą ir jo misiją Tėvynei“.
Istorinės edukacijos programa įvairaus amžiaus mokiniams „Raseinių
rajono piliakalniai ir baltų šventvietės. Sakralinės ir memorialinės
vietos“:
Molavėnų piliakalnių kompleksas; Betygalos piliakalnių kompleksas;
Lyduvėnų piliakalnių kompleksas; Raseinių, Šiluvos ir Tytuvėnų
barokinės bažnyčios; Simono Stanevičiaus gimtoji sodyba Kanopėnuose;
Pasandravio istorinis draustinis-poeto Maironio tėviškė.
Istorinės edukacijos valandos įvairių amžiaus grupių žmonėms:
„Pinigai Lietuvoje“; „Konstitucija – valstybės pamatas“; „Senieji
Raseiniai“; „Raseinių žydų likimai“; „Simboliai Raseinių miesto ir
miestelių herbuose“; „Prisiminkime Raseinių krašto Nepriklausomos
Lietuvos kariuomenės kūrėjus-savanorius“; „Žmogaus gyvenimo istorija
– lagamine“.
Memorialinės-edukacinės programos įvairių amžiaus grupių žmonėms:
Raseinių krašto istorijos muziejuje „Laiko ženklai Broniaus Bernotaičio
akvarelėje“.
Pasandravio istoriniame draustinyje (poeto Maironio tėviškė):

2017 m.

B. Kulpinskaitė

2017 m.

L. Kordušienė
L. Kantautienė

2017 m.

L. Kantautienė

2017 m.

L. Kantautienė
L. Vapsevičienė

Balandžio-spalio mėn.
G. Norkienė
R. Paškauskienė
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3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta)

„Šventieji, saugantys Maironio tėviškę“; „Maironio vaikystės takais...“.
Simono Stanevičiaus sodyboje-muziejuje: „Šešios pasakos“;
„Kur AITVARAI gyvena...“.
Vietos amatų gaivinimo ir populiarinimo programa įvairių socialinių
grupių žmonėms:
„Vilnos kuodelis – šiltas darbelis“ (vilnos vėlimo pradžiamokslis);
„Juostų margumas, spalvų vaiskumas“ (juostų audimas, pynimas,
rišimas, vijimas);
„Rankų ir molio burtai“ (lipdymas iš molio).
Edukacinės programos Betygalos muziejuje vidutinio ir vyresniojo
amžiaus mokiniams, šeimoms:
„Paprotinė kultūra Betygalos krašte“; „Geologinės veiklos pėdsakai
Betygalos žemėje“; „Betygalos praeitis, ateitis – šeima muziejuje“;
„Muziejaus daiktų paslaptys“; „Margučių paslaptys“; „Velykiniai
sveikinimai“.
Etninė edukacinė programa mokiniams, šeimoms, įvairių socialinių
grupių žmonėms „Kol Saulė Žemę apibėgs“: „Paukštis senojoje
kultūroje“; „Duona lietuvių liaudies buityje, papročiuose“; „Užgavėnių
kaukės“; „Kiaušinių marginimas“; „Tris karalius sutinkant“;
„Žolynų grafika“; „Šventinio proginio atviruko gamyba“;
„Šviesos žaidimai“.
Etninė edukacinė programa mokiniams, šeimoms, įvairių socialinių
grupių žmonėms „Kai įkvepia tradicija“:
„Senieji lietuvių amatai ir verslai“; „Lino kančia“; „Ženklai ir simboliai
liaudies mene“; „Senasis lietuvių apavas“; „Raseinių krašto senosios
sodybos“; „Kryždirbystė Raseinių krašte“.
Meno edukacija įvairių amžiaus grupių žmonėms: užsiėmimų
ciklas „Tuntas“; „Meninė kūrybinė interpretacija parodose ir
ekspozicijose“.
Edukacines programų temas ir laiką talpinti Raseinių krašto
istorijos muziejaus internetiniame tinklapyje
www.raseiniumuziejus.lt; kiekvieną mėnesį skelbti Raseinių r.
savivaldybės tinklapyje www.raseiniai.lt, Lietuvos muziejų
portale www.muziejai.lt.
Visuomeninė akcija Laisvės gynėjų dienai „Rankomis ir širdimis
apkabinkime Nepriklausomybės paminklą „Žemaitį“. („Žemaičio“
aikštė).
Minėjimas Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai „Raseinių
krašto žydų likimai“. (Ariogalos gimnazijoje)
Akcija Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai „#WE
Remember“. (Girkalnio sen.)

K. Krolys
2017 m.

L. Kordušienė
G. Norkienė
L. Vapsevičienė

2017 m.

M.B Navakauskienė

2017 m. (pagal
kalendorinių švenčių
datas)

L. Kordušienė
G. Norkienė
V. Tarvydienė
L. Vapsevičienė

2017 m.

2017 m.

G. Norkienė

2017 m.

G. Norkienė
V. Tarvydienė

Sausio mėn.

L. Kordušienė,

Sausio mėn.

L. Kantautienė
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4. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas ir
kaip numatoma atnaujinti)
5. Fondų lankytojų aptarnavimas (kokius ir
kiek lankytojų planuojama aptarnauti)

6. Kita veikla

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS

Visuomeninė akcija Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai „Laisvės
spalvos“. (Raseinių miestas)
Lietuvos Valstybės atkūrimo ir Nepriklausomybės atkūrimo dienoms
paroda ir viktorina „Raseinių krašto žmonės Lietuvių tautos
valstybingumo šviesoje“.
Gegužiniai giedojimai „Mojavos“ Simono Stanevičiaus sodybojemuziejuje.
Šv. Jono Nepomuko diena ir gegužiniai giedojimai „Mojavos“
Pasandravio istoriniame draustinyje (poeto Maironio tėviškė), Bernotų
sodyboje.
Lietuvos Muziejų kelio programos „Vasario 16-osios kūrėjai ir
puoselėtojai“ – Muziejų kelio pradžia „Kur Dubysos atkrančiai žali!“
Pasandravio istoriniame draustinyje (poeto Maironio tėviškė).
Tarptautinės Muziejų dienos šventė – tarptautinės muziejų
bendruomenės akcija „Muziejų naktis“.

Vasario mėn.

Juodojo birželio atminimo akcija. (Raseinių civilinės kapinės, Ateities
g., prie koplytėlės)
Baltų vienybės dienos minėjimas ant Padubysio piliakalnio, skirtas
Piliakalnių metams.
Lietuvos žydų genocido dienos minėjimas
Respublikinės tautodailės parodos-konkurso „Tu, jo numylėta Tėvynė!“,
skirtos poeto Maironio 155-osioms gimimo metinėms pristatymas.
Jungtinis menininkų projektas-paroda „Sakrali Žemaitija“, skirta
Žemaitijos krikšto 600 m. jubiliejui.
Naujos internetinės muziejaus svetainės kūrimas.
RKIM veiklų viešinimas socialiniame tinkle „Facebook“.
Aptarnauti fondų ir mokslinės bibliotekos 50 lankytojų.
Fondų ir mokslinės bibliotekos lankytojų specialios grupės: mokytojai,
jaunųjų muziejininkų ir istorikų būrelių nariai, dirbantys
visuomeniniuose muziejuose, studentai, įvairių sričių mokslo
darbuotojai, žurnalistai.
Dalyvauti Raseinių rajono savivaldybės etninės kultūros plėtros 20172020 m. programos įgyvendinime.
Visuomeninės akcijos:
Pasaulinei Žemės dienai „Žalioji talka“ S. Stanevičiaus sodybojemuziejuje;
„Sielų upė“ (Visų šventųjų ir mirusiųjų dienai) Raseinių civilinėse
kapinėse.
Praktinis seminaras „Lai Kalėdų eglutė suspindi šiaudo šviesa...“.

L. Vapsevičienė

Vasario-kovo mėn.
Gegužės mėn. –
šeštadieniais
Gegužės mėn. –
antradieniais

K. Krolys

Gegužės 19 d.

B. Kulpinskaitė

Gegužės 21 d.

B. Kulpinskaitė

Birželio 13 d.

L. Kordušienė

Rugsėjo 22

L. Kantautienė

Rugsėjo 23
Rugsėjo mėn.

L. Kantautienė
G. Norkienė

Lapkričio mėn.

G. Norkienė

2017 m.

G. Norkienė
L. Kantautienė
J. Laurinaitienė
L. Kantautienė

2017m.

R. Paškauskienė

2017 m.

V. Tarvydienė

Balandžio mėn.

L. Vapsevičienė.

Spalio mėn.

L. Vapsevičienė

Gruodžio mėn.

G. Norkienė
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1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei
koncepcijų rengimas

2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas ir
vieta, nurodant filialą)

3. Parodos muziejuje (pavadinimas)

Ekspozicijos „Didysis baltasis tėvas“, (misionieriaus A. F. Bendoraičio
personalija ir veikla) koncepcijos kūrimas;
Ekspozicijos „Atminties siena“, Valstybės atkūrimo šimtmečiui
rengimas;
„Raseinių arešto namai-kalėjimas-muziejus. Virtuali praeitis –
dabarčiai“, IT produktas – virtualios realybės stereoskopinio vaizdo
ekspozicijos paruošiamieji darbai.
Ekspozicijos „Didysis baltasis tėvas“ (misionieriaus A. F. Bendoraičio
personalija ir veikla) įrengimas;
Ekspozicijos „Atminties siena“, Valstybės atkūrimo šimtmečiui
įrengimas;
„Raseinių arešto namai-kalėjimas-muziejus. Virtuali praeitis –
dabarčiai“, IT produktas – virtualios realybės stereoskopinio vaizdo
ekspozicija.
Poeto Jono Mačiulio-Maironio ekspozicijos Bernotuose atnaujinimas
turizmo sezonui.
Simono Stanevičiaus sodybos-muziejaus atnaujinimas turizmo sezonui.
Teminių parodų ciklas „Keturių amžių bibliotekos paslaptys” iš
Raštijos rinkinio, K. Grikšo kolekcijos, 6 parodos RKIM.
Paroda, edukacinis užsiėmimas, viktorina „Raseinių krašto žmonės
Lietuvių tautos valstybingumo šviesoje“.
Etnografijos rinkinio parodos:
,,Išlydėkime žiemą“(ličynų paradas);
,,Margučio ženklai“;
,,Žydėjimas“ (siuvinėta tekstilė);
,,Švč. Mergelės Marijos ikonografija“ – iš RKIM kaupiamos kolekcijos;
,,Belaukiant šviesos“ (apšvietimo priemonės);
,,Svečiuose stikliniai eglutės žaislai“.
Kristinos Jatautaitės ir Simonos Lukoševičiūtės tapybos paroda
Vytauto Igno kūrybos paroda (iš privačios A. Petraičio kolekcijos).
„Tautinis kostiumas. Regionų savitumai“ ir etnokultūros užsiėmimas
„Žemaitiškos riešinės“.
Ilonos Daujotaitės-Janulienės tapybos paroda „Tautinio kostiumo ištakos
ir ženklai“.
Jūratės Petruškevičienės tekstilės paroda
Jungtinė paroda su Lietuvos liaudies buities muziejumi ,,Lietuvos kaimo
žmonės XX a. 6-7 dešimt.“
„Šv. Florijonas“ mažoji skulptūra iš Trakų istorijos muziejaus
Jungtinis menininkų projektas-paroda „Sakrali Žemaitija“, skirta
Žemaitijos krikšto 600 m. jubiliejui.
Marijonos Sinkevičienės autorinė tekstilės paroda „Atmintis“

Vasario mėn.

L. Kantautienė

Kovo–balandžio mėn.

L. Vapsevičienė

Kovo mėn.

L. Kordušienė

2017 m.

L. Kantautienė

2017 m.

L. Vapsevičienė

2017 m.

L. Kordušienė

Gegužės mėn.

R. Paškauskienė

Gegužės mėn.
2017 m.

K. Krolys
L. Kantautienė

Vasario–kovo mėn.

L. Kordušienė

2017 m.

V. Tarvydienė

Vasario mėn.
Kovo mėn.
Gegužės mėn.
Birželio mėn.

G. Norkienė
G. Norkienė
L. Kantautienė
V. Tarvydienė
G. Norkienė

Liepos mėn.
Rugpjūčio mėn.

G. Norkienė
L. Vapsevičienė

Lapkričio mėn.
Lapkričio–gruodžio
mėn.
Gruodžio mėn.

B. Kulpinskaitė
G. Norkienė
G. Norkienė
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4. Parodos kituose muziejuose ir institucijose
(pavadinimas, vieta)

5. Virtualios parodos (pavadinimas,
tinklalapio adresas)

6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais

Foto dokumentinė paroda „Kad prisimintų širdys...“, Raseinių r. kultūros
centre.
Fotografijų paroda „Raseinių žydų likimai“, Raseinių Marcelijaus
Martinaičio viešosios bibliotekos Kalnujų filiale.
Fotografijų paroda „Vasario 16-oji“, Raseinių technologijų ir verslo
mokykloje.
„Raseinių arešto namų istorija“ (programa MOVIO),
www.raseiniumuziejus.lt.
,,Žvilgsnis į praeitį. Tarpukaris“, Lietuvos valstybės 100-mečiui;
,,Margučių ženklai“ www.raseiniumuziejus.lt.
,,Švč. Mergelės Marijos atvaizdas filakartijoje“ iš RKIM rinkinių.
Virtuali paroda-multimedia ,,Raseinių krašto metaliniai kryžiai,
saulutės“ www.raseiniumuziejus.lt, www.emuziejai.lt, www.ekultura.lt,
www.manoraseiniai.lt
Parengti ir suderinti kitiems LR muziejams paskolintų RKIM eksponatų
(depozito) aktus.
Bendradarbiauti su Lietuvos liaudies buities muziejumi, rengiant
jungtinę parodą ,,Lietuvos kaimo žmonės XX a. 6-7 dešimt.“.

Sausio 12–14 d.

L. Kordušienė

Sausio 27 d.

L. Kantautienė

Vasario 12–18 d.

L. Kantautienė

Rugsėjo-gruodžio
mėn.
Balandžio-gruodžio
mėn.

L. Kordušienė

2017 m.

J. Laurinaitienė

Rugpjūčio mėn.

L. Vapsevičienė

Elektroninio leidinio „Laiko ir istorijos ženklai Raseinių krašte“,
Valstybės šimtmečiui (dokumentų, personalijų, eksponatų atranka,
eksponatų restauravimas, istoriografinės medžiagos paieška ir tyrimas)
rengimas ir leidyba.
LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro Leonardo
Grigonio-Užpalio štabavietės Daugėliškių miške tyrimų-monografijos
leidyba.
„Sakrali Žemaitija-2017“, CD katalogas.
Parengti, sumaketuoti ir išleisti informacinius leidinius – plakatus,
lankstinukus, kvietimus, skrajutes visoms eksponuojamoms parodoms
(20), renginiams (12) viešinti.
Parengti ir išleisti RKIM ir struktūrinių padalinių parodų ir renginių
plakatus, kvietimus, skrajutes.
Paruošti 10 publikacijų muziejinės veiklos ir mokslinių ir kraštotyrinių
tyrimų pristatymui.
„Atgimimo laikotarpio (1987–1990) – Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio
surinktos istorinės medžiagos sisteminimas ir tyrimas.
Bendradarbiaujant su Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešąja
biblioteka surengti istorinę konferenciją „Žemaitijos krikštui 600“.
Dalyvauti mokslinėje-praktinėje memorialinių muziejų konferencijoje
„MEMORIALINIS MUZIEJUS: KELIAS Į KNYGĄ“ Anykščiuose.

2017m.

L. Vapsevičienė

2017 m.

L. Kordušienė

Lapkričio mėn.
2017 m.

G. Norkienė
G. Norkienė

2017 m.

B. Kulpinskaitė.

2017 m.

L. Kordušienė

2017 m.

L. Kantautienė

2017 m.

B. Kulpinskaitė

V. Tarvydienė

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių,
įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba

2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų,
plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje
spaudoje rengimas
4. Moksliniai tyrimai (temos)
5. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas
muziejuje (tema, vieta)
6. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose
konferencijose ne muziejuje (tema, vieta,
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dalyviai)

7. Pranešimai mokslinėse konferencijose
8. Kiti darbai

VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR
EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (jei vykdoma,
nurodyti numatomų įvesti į muziejaus
duomenų bazę įrašų apie eksponatus bei
skaitmeninių vaizdų skaičių)
2. LIMIS (kokie vykdomi parengiamieji
darbai)

Dalyvauti LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XIX konferencijoje.
Dalyvauti tradicinėje rajoninėje istorijos konferencijoje Ariogalos
gimnazijoje „Partizaninio karo istorijos pažinimas mokyklinėse
programose“.
Pranešimas „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkerio
archeologiniai radiniai – unikalus istorinis paveldas.
Muziejininko profesijos pristatymas projekte „Karjeros diena“
Prezidento J. Žemaičio gimnazijoje, Girkalnio pagrindinėje mokykloje.
Pranešimas „Valstybės kūrėjai iš Raseinių krašto“ Raseinių Neįgaliųjų
dienos užimtumo centre Vasario 16 dienos minėjime.

Kovo mėn.

L. Vapsevičienė
L. Kantautienė

Vasario mėn.

L. Kordušienė

Vasario mėn.

L. Kordušienė

Vasario mėn.

L. Vapsevičienė

Kompiuterinė eksponatų apskaita (RKIM rinkinių kompiuterinė
kartoteka Microsoft Office Excel programa) GEK (gaunamų eksponatų
knyga) Nr. 7, Eil. Nr. 19415 – 19914 (500 vnt.);

2017 m.

J. Laurinaitienė

Vykdyti duomenų kaupimą LIMIS duomenų bazėje ir sklaidą LIMIS
viešose prieigose.
Bendradarbiauti su LDM LIMIS skaitmeninimo centru dėl RKIM
muziejinių vertybių (eksponatų) virtualių parodų kūrimo, viešinimo.

2017 m.

V. Tarvydienė.

Atrinkti eksponatus 2017–2018 m. skaitmeninimui pagal numatomų
skaitmeninti eksponatų atranka (skaitmeninamų eksponatų atrankos
kriterijai: seniausi, vertingiausi eksponatai; prioritetas – krašto tapatybė,
unikalumas, turinys). Suskaitmeninti 172 eksponatus: XX a. rankraščiai,
fotografijos, asmens daiktai, meno kūriniai, atvirlaiškiai.
Numatoma suskaitmeninti 870 eksponatų.
Suskaitmeninti ir įvesti į LDM filialo LM ISC LIMIS sistemą
metaduomenis ir susietus skaitmeninius vaizdus:
Tremties rankdarbiai – 80 vnt.;
Raštijos rinkinio rankraščiai – 60 vnt.;
Filakartijos rinkinio P. Šivickio atvirlaiškiai – 12 vnt.;
Paruošti LDM filialo LM ISC LIMIS sistemoje objektų – Fotografijos
rinkinio - Girkalnis (20 vnt.) metaduomenis, skirtus sklaidai virtualioje
elektroninėje paveldo informacinėje sistemoje VEPIS, Europeaną.
Suskaitmeninti:
Etnografinio rinkinio eksponatus – margučiai – 30 vnt.;
Austas lovatiesės – 68 vnt.;
Dailės rinkinio eksponatus – tapybos kūriniai – 600 vnt.. Sukelti į vietinę

2017 m.

J. Laurinaitienė.

2017 m.

V. Tarvydienė

3. Eksponatų skaitmeninimas
3. 1.Numatomų skaitmeninti eksponatų
atranka (nurodyti prioritetinį kriterijų/-us:
unikalumas, turinys ir vertė, fizinė būklė,
amžius, rūšis, tema, kt.)
3.2. Numatomų skaitmeninti eksponatų
skaičius
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laikmeną (Fotografavimas, skaitmeninimas).
Dalyvauti LDM filialo LM ISC LIMIS koordinuojamame projekte
„Virtualus muziejus“, interneto svetainės ,,Kultūros paveldo
skaitmeninimas“. Projektas viešinamas: www.kultura.lt,
www.raseiniumuziejus.lt
Dalyvauti eksponatų skaitmeninimo LM ISC LIMIS rengiamuose
seminaruose:
Muziejuose saugomų objektų fotografavimas;
Skaitmeninių vaizdų tvarkymas bei parengimas archyvavimui.
Paruošti ilgalaikio 2017–2020 m. muziejinių vertybių (eksponatų)
skaitmeninimo programą.
Administruoti muziejaus LIMIS - M posistemio tarnybinės stoties veiklą
ir LIMIS - M duomenų teikimą į LIMIS - C posistemį. Įvesti į LIMIS –
M posistemį eksponatų aprašus (metaduomenis). Užfiksuoti 2017 m.
RKIM vykstančius renginius, parodas, edukacijas. Skaitmeninius
vaizdus kataloguoti ir duomenis perkelti į vietinę laikmeną (500 vnt.).

2017 m.

V. Tarvydienė

2017 m.

B. Kulpinskaitė

2017 m.

V. Tarvydienė

1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo
rinkinius ir renginius rengimas (nurodyti
numatomų parengti informacinių pranešimų
spaudai, radijo ir televizijos laidų kiekį)

Parengti ir išplatinti 10 informacinių pranešimų ir 20 trumpųjų
informacinių žinučių žiniasklaidai.

2017 m.

2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems
planuojamos specialios reklamos
kampanijos)

Specialios reklamos planuojamos šioms veikloms: Tarptautinės muziejų
dienos ir Europos Muziejų nakties renginiams, Lietuvos Muziejų kelio
„Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“ renginiams Raseiniuose.
2015–2016 metų dovanos muziejui – Muziejinių vertybių (eksponatų)
fondo gausinimas.
Dalyvauti tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, atliepiant į temą
„Lietuvių ženklai pasaulyje“ įrengti ir pristatyti ekspoziciją „Apie
lietuvio paveikslą ir jo misiją tėvynei“ (A. F. Bendoraitis).

2017 m.

L. Kordušienė,
L. Kantautienė,
G. Norkienė,
V. Tarvydienė,
L. Vapsevičienė.
G. Norkienė

Vasario mėn.

L. Kantautienė

Konsultuoti rajono mokyklų muziejų vadovus ekspozicijų rengimo
klausimu; konsultuoti Raseinių krašto istorijos klausimais atvykusius
studentus, mokytojus ir moksleivius;
Suteikti informaciją ir konsultacijas etninės kultūros klausimais kultūros
darbuotojams, tautodailininkams, kūrėjams.
Konsultuoti jaunuosius geologus Betygalos muziejuje.
-

2017 m.

L. Kantautienė,
L. Kordušienė,

3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo projektuose
(pavadinimas, partneriai, kt.)
4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų
bazėmis gebėjimų ugdymas (dalyvavimas
darbo grupėse, mokymuose)
5. Kiti darbai

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE

3. Kita veikla
VIII. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais
muziejaus veiklos kausimais

2. Metodinės medžiagos rengimas (tema,
tikslinė grupė, sklaidos būdai)

M. B. Navakauskienė
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3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais

Sudaryti sąlygas atlikti praktiką RKIM 3 Lietuvos aukštųjų mokyklų
studentams.

2017 m.

B. Kulpinskaitė

Dalykinės konsultacijos su kitų muziejų, restauravimo centrų, kitų
institucijų specialistais (1 kartą ketvirtyje), RKIM muziejininkai.

2017 m.

B. Kulpinskaitė

Suarchyvuoti RKIM 2015 m. dokumentus: buhalterinė apskaita,
raštvedyba, valdymas ir kt.
Konsultuotis su viešosiomis bibliotekomis mokslinės bibliotekos
komplektavimo, retų leidinių tyrimo ir bibliografijos klausimais.
Atlikti Pasandravio istorinio draustinio (poeto Maironio tėviškė) Bernotų
sodybos 4 pastatų žaibosaugos matavimus.
Atlikti patikrą, suremontuoti ir paruošti eksploatacijai priešgaisrinės
saugos signalizacijas Betygalos muziejuje, S. Stanevičiaus sodyboje –
muziejuje; poeto Maironio tėviškėje-Bernotų sodyboje.
Atlikti Pasandravio istorinio draustinio teritorijos dalinį medžių
genėjimą (leidimas darbams gautas).
Įgyvendinti Viešųjų darbų programą-kultūros paveldo objektų teritorijų
priežiūros pagalbiniai darbai.

2017 m.

L. Kantautienė

2017 m.

B. Kulpinskaitė

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (numatomų priimti/atleisti
darbuotojų skaičius)
2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos
aukštosiose mokyklose, dalyvavimas
seminaruose, kursuose, konferencijose
Lietuvoje ir užsienyje (temos, vieta,
numatomi dalyviai)
X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ IR KITŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai,
kiti ūkiniai darbai)

Direktorė Birutė Kulpinskaitė

-

